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Prezes Najwyższej Izby Kontroli Mirosław Sekuła

Szanowni Pañstwo
Konstytucyjny obowi¹zek przedk³adania Sejmowi corocznych sprawozdañ z dzia³alnoci NIK jest dla mnie
wyj¹tkow¹ okazj¹ do podzielenia siê z Wysok¹ Izb¹ i opini¹ publiczn¹ refleksj¹ o stanie najwa¿niejszych spraw
w pañstwie, widzianych przez pryzmat prowadzonych przez nas kontroli.
W ubieg³ym roku nie kry³em siê z obaw¹ i niepokojem o stan finansów publicznych, wskazuj¹c na niebezpieczn¹ tendencjê narastania d³ugu publicznego i przekroczenie pierwszego progu ostro¿nociowego. Tak¿e
Kolegium NIK, wnioskuj¹c o udzielenie rz¹dowi absolutorium z zastrze¿eniem, zwróci³o uwagê na zaniechanie
prób systemowej naprawy finansów publicznych.
Mimo pewnego polepszenia siê w 2004 roku relacji d³ugu publicznego do PKB, obawy i niepokój nie opuci³y mnie do dzi. Ustalenia naszych kontroli wskazuj¹ bowiem, ¿e ograniczenie tempa wzrostu d³ugu publicznego
nie by³o skutkiem poprawy stanu finansów publicznych, lecz nast¹pi³o w rezultacie aprecjacji z³otego, dziêki
czemu zmala³o zad³u¿enie zagraniczne. Nadal jednak d³ug publiczny pozostaje na poziomie przekraczaj¹cym
pierwszy próg ostro¿nociowy, za inicjatywy zmierzaj¹ce do reformy finansów publicznych nie wychodz¹ poza
stadium ¿yczeniowe. Wed³ug oficjalnych statystyk, w 2004 roku odnotowalimy równie¿ wzrost deficytu bud¿etowego o blisko 12 procent i o ponad 35 procent  w warunkach porównywalnych z 2003 rokiem.
W minionym roku wiêkszoæ przedstawionych przez Izbê wniosków de lege ferenda nie zosta³a zrealizowana. Z zadowoleniem przyj¹³em wiêc dezyderaty Komisji do Spraw Kontroli Pañstwowej, zmierzaj¹ce do bardziej

wnikliwej analizy postulowanych przez Izbê zmian. Pos³owie z tej komisji wrêcz zapewnili, ¿e bêd¹ niejako
pilotowaæ nasze wnioski w sprawie uzupe³nienia luk i zmiany przepisów wywo³uj¹cych niekorzystne skutki, tak
aby rychlej trafia³y na legislacyjn¹ cie¿kê. Bez fa³szywej skromnoci mogê stwierdziæ, ¿e Izba  na podstawie
wyników wielu kontroli  ma dobre rozeznanie, które przepisy nale¿y zmieniæ lub udoskonaliæ.
Wizerunek pañstwa kszta³towany jest w znacznej mierze postawami jego przedstawicieli. Szczególna rola
i odpowiedzialnoæ przypada w tym wzglêdzie administracji publicznej. Na jakoæ jej pracy niew¹tpliwy wp³yw
ma niezapewnienie, mimo up³ywu 5 lat od uchwalenia ustawy o s³u¿bie cywilnej, bezstronnego, apolitycznego
i kompetentnego wykonywania zadañ przez administracjê rz¹dow¹, bez wzglêdu na zmiany personalne zachodz¹ce na stanowiskach politycznych. NIK potwierdzi³a w toku jednej z ostatnich kontroli niepokoj¹c¹ praktykê
omijania obowi¹zku rozpisywania konkursów na obsadê stanowisk w administracji. Mimo pewnej poprawy, jeszcze
w po³owie ubieg³ego roku znacznie ponad po³owê wy¿szych stanowisk, których obsadzenie wymaga³o przeprowadzenia konkursu, zajmowa³y osoby powo³ane w trybie powierzenia pe³nienia obowi¹zków. Mo¿na tylko ubolewaæ, ¿e powtarzaj¹ce siê od lat sygna³y wskazuj¹ce na niedopuszczalnoæ tego niestosownego, lekcewa¿¹cego nawet orzecznictwo Trybuna³u Konstytucyjnego procederu, by³y przez organy administracji rz¹dowej ignorowane. Zarzut niew³aciwego wykonywania obowi¹zków zwi¹zanych z obsadzaniem wy¿szych stanowisk w s³u¿bie cywilnej Izba odnosi do kolejnych prezesów Rady Ministrów, ministrów i wojewodów.
Otaczaj¹ca nas rzeczywistoæ podlega nieustannym przemianom. W czasach gwa³townych napiêæ i przesileñ, upadku wielu autorytetów  zw³aszcza w ¿yciu publicznym  Najwy¿sza Izba Kontroli, dziêki swej stabilnoci i konsekwencji w dzia³aniu, jest instytucj¹, której s³u¿ba spo³eczeñstwu i pañstwu jest pierwsz¹ i niekwestionowan¹ wartoci¹. Obiektywizm i bezstronnoæ, otwartoæ i sta³oæ ocen, a tak¿e etyka zawodowa kontrolerów,
to nakrelone i realizowane przez nas cele w przyjêtej w 2002 roku Strategii Najwy¿szej Izby Kontroli.
Przyjêcie tej optyki nie by³oby mo¿liwe bez udoskonalenia wewnêtrznych zasad funkcjonowania Izby. Gwarantem unowoczenienia kontroli pañstwowej jest fachowa, sprawna i zaanga¿owana kadra. Od kandydatów
na stanowiska zwi¹zane z wykonywaniem lub nadzorowaniem czynnoci kontrolnych wymagamy wiêc  zgodnie ze Standardami polityki kadrowej NIK  ponadprzeciêtnej wiedzy i umiejêtnoci. Sitem pozwalaj¹cym wy³uskaæ najlepszych jest konkurs, prowadzony w drodze otwartego postêpowania kwalifikacyjnego. W ubieg³ym
roku na publiczn¹ ofertê pracy w Izbie odpowiedzia³o prawie 1400 chêtnych, z których  po pomylnym przejciu trzyetapowego postêpowania kwalifikacyjnego  wybrano 89 osób. W 2004 roku wprowadzono tak¿e zasadê obsady stanowisk dyrektorów i wicedyrektorów jednostek organizacyjnych NIK w drodze otwartej rekrutacji wewnêtrznej, tj. konkursu wy³¹cznie sporód pracowników Izby.
Z powodzeniem kontynuowalimy  podjêt¹ jeszcze z pocz¹tkiem lat 90.  wspó³pracê z Europejskim Trybuna³em Obrachunkowym. O ile jednak przed wst¹pieniem Polski do Unii Europejskiej by³y to kontakty oparte
na ogólnych zasadach prawnych i s³u¿y³y g³ównie nabywaniu dowiadczeñ, to obecnie  w myl prawa wspólnotowego  NIK obowi¹zana jest do wspomagania Trybuna³u w organizowaniu kontroli w Polsce. Chodzi m.in.
o towarzyszenie kontrolerom ETO w ich czynnociach kontrolnych, udzielanie pomocy w kontaktach z krajowymi jednostkami kontrolowanymi, analizê zjawisk badanych przez Trybuna³.
Z satysfakcj¹ mogê powiedzieæ, ¿e jestemy dobrze przygotowani do wykonywania konstytucyjnych zadañ
najwy¿szego organu kontroli. Najwy¿sza Izba Kontroli jest gotowa do wype³niania swych obowi¹zków zgodnie
z europejskimi standardami i procedurami. Ufam, ¿e przed³o¿one Wysokiemu Sejmowi Sprawozdanie z dzia³alnoci NIK w 2004 roku spe³nia wymogi udokumentowanej, rzetelnej i obiektywnej informacji. Ze wiadomoci¹
dobrze wykonanej pracy poddajê je pod os¹d Pañ Pos³anek i Panów Pos³ów, i opinii publicznej.
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Misj¹

Najwy¿szej Izby Kontroli

Nasze dzia³ania, osi¹gniêcia i sukcesy w 2004 r.

jest dba³oæ o gospodarnoæ
i skutecznoæ w s³u¿bie

l

osi¹gniêcie celów okrelonych w Strategii NIK  misji i wizji

publicznej

l

175 tematów kontroli planowych

dla Rzeczypospolitej Polskiej

l

2929 skontrolowanych jednostek

l

226 tematów kontroli doranych

l

3138 przekazanych wyst¹pieñ pokontrolnych

l

180 informacji o wynikach kontroli przed³o¿onych Sejmowi

l

4657,6 mln z³ wydatków niezgodnych z prawem, uszczupleñ w dochodach
i innych nieprawid³owoci finansowych stwierdzonych w wyniku kontroli

l

321 mln z³ odzyskanych w wyniku kontroli

l

udzia³ przedstawicieli NIK w 1072 posiedzeniach komisji
i podkomisji sejmowych

l

68 wniosków de lege ferenda zg³oszonych w 34 informacjach

l

2 posiedzenia seminaryjne Kolegium NIK z udzia³em przedstawicieli
wiata nauki i osób znacz¹cych w dzia³alnoci publicznej

l

zakoñczenie prac nad strategi¹ informatyzacji NIK

Wizj¹

Najwy¿szej Izby Kontroli
jest ciesz¹cy siê
powszechnym autorytetem
najwy¿szy organ
kontroli pañstwowej,
którego raporty
bêd¹ oczekiwanym
i poszukiwanym ród³em
informacji
dla organów w³adzy
i spo³eczeñstwa "

Nadzór nad jednostkami
organizacyjnymi NIK

Prezes NIK
Miros³aw Seku³a
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Departament
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Dyrektor Generalny
Józef Górny

Nadzór nad jednostkami organizacyjnymi NIK wed³ug stanu na 1 stycznia 2005 r.

#

W 2004 r. Kolegium NIK obradowa³o w sk³adzie1/:
Prezes NIK, wiceprezesi i dyrektor generalny NIK
Przedstawiciele nauk prawnych i ekonomicznych:
El¿bieta Chojna  Duch
 prof. nauk prawnych w Uniwersytecie Warszawskim
Zbigniew Dworzecki
 prof. nauk ekonomicznych w Szkole G³ównej Handlowej
Tadeusz Reniusz Janusz
 prof. nauk ekonomicznych w Uniwersytecie £ódzkim
Adam Jaroszyñski
 prof. nauk prawnych w Uniwersytecie Warszawskim
Antoni Kantecki
 prof. nauk ekonomicznych w Szkole G³ównej Handlowej
Piotr Kruszyñski
 prof. nauk prawnych w Uniwersytecie Warszawskim 2/
Czes³aw Martysz
 prof. nauk prawnych w Uniwersytecie l¹skim 3/
Marek Wierzbowski
 prof. nauk prawnych w Uniwersytecie Warszawskim 4/

Dyrektorzy jednostek organizacyjnych NIK
i doradcy Prezesa NIK:
Waldemar D³ugo³êcki
 dyrektor Departamentu Bud¿etu i Finansów
Mieczys³aw Kosmalski
 dyrektor Delegatury NIK w Katowicach 5/
Bogus³aw Mozga
 dyrektor Departamentu Strategii Kontrolnej
(sekretarz Kolegium NIK)
Józef P³oskonka
 doradca Prezesa NIK
Alicja Pomorska
 doradca Prezesa NIK
Jaros³aw Wenderlich
 dyrektor Delegatury NIK w Bydgoszczy
Marek Zaj¹ka³a
 dyrektor Departamentu Obrony Narodowej
i Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego
W 2004 r. Kolegium NIK obradowa³o na 17 posiedzeniach.
1/
2/
3/
4/
5/
6/

Z dniem 15 stycznia 2005 r.6/ powo³ani zostali nowi cz³onkowie Kolegium NIK, w czêci obejmuj¹cej przedstawicieli nauk
prawnych i ekonomicznych oraz przedstawicieli dyrektorów jednostek organizacyjnych lub doradców Prezesa NIK. Uwzglêdniaj¹c zmiany w sk³adzie tego organu, aktualny sk³ad Kolegium 
poza Prezesem, wiceprezesami i dyrektorem generalnym NIK 
jest nastêpuj¹cy:

Przedstawiciele nauk prawnych i ekonomicznych:
El¿bieta Chojna  Duch
 prof. nauk prawnych w Uniwersytecie Warszawskim
Zbigniew Dworzecki
 prof. nauk ekonomicznych w Szkole G³ównej Handlowej
Adam Jaroszyñski
 prof. nauk prawnych w Uniwersytecie Warszawskim
Antoni Kantecki
 prof. nauk ekonomicznych w Szkole G³ównej Handlowej
Irena Lipowicz
 prof. nauk prawnych w Uniwersytecie
im. Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego
Czes³aw Martysz
 prof. nauk prawnych w Uniwersytecie l¹skim
Marek Wierzbowski
 prof. nauk prawnych w Uniwersytecie Warszawskim

Dyrektorzy jednostek organizacyjnych NIK
i doradcy Prezesa NIK:
Waldemar D³ugo³êcki
 dyrektor Departamentu Bud¿etu i Finansów
Stanis³aw Jarosz
 dyrektor Delegatury NIK w Gdañsku
Mieczys³aw Kosmalski
 dyrektor Delegatury NIK w Warszawie
Bogus³aw Mozga
 dyrektor Departamentu Strategii Kontrolnej
(sekretarz Kolegium NIK)
Józef P³oskonka
 doradca Prezesa NIK
Bogdan Skwarka
 dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego
Marek Zaj¹ka³a
 dyrektor Departamentu Obrony Narodowej
i Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego

Cz³onkowie Kolegium NIK zostali powo³ani: prof. Cz. Martysz  zarz¹dzeniem Nr 2 Marsza³ka Sejmu z 31 lipca 2001 r., pozostali cz³onkowie  zarz¹dzeniem Nr 1 Marsza³ka Sejmu z 14
stycznia 2002 r., z wyj¹tkiem prof. M. Wierzbowskiego powo³anego zarz¹dzeniem Nr 3 Marsza³ka Sejmu z 3 marca 2004 r.
Odwo³any zarz¹dzeniem Nr 2 Marsza³ka Sejmu z 17 lutego 2004 r., w zwi¹zku z rezygnacj¹ z funkcji cz³onka Kolegium NIK.
Po up³ywie trzyletniej kadencji powo³any z dniem 2 sierpnia 2004 r. ponownie na cz³onka Kolegium NIK zarz¹dzeniem Nr 10 Marsza³ka Sejmu z 22 lipca 2004 r.
Powo³any na cz³onka Kolegium NIK zarz¹dzeniem Nr 3 Marsza³ka Sejmu z 3 marca 2004 r.
Od 1 kwietnia 2004 r.  dyrektor Delegatury NIK w Warszawie.
Zarz¹dzeniem Nr 1 Marsza³ka Sejmu z 12 stycznia 2005 r.
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Wspó³praca z Sejmem

Podstawowe zadanie Najwy¿szej Izby Kontroli, jako naczelnego organu kontroli pañstwowej podlegaj¹cego Sejmowi, polega na dostarczaniu wiedzy o stanie pañstwa, zw³aszcza o stanie finansów publicznych.
Ustawa o NIK okrela rodzaje dokumentów, które Izba jest zobowi¹zana przedk³adaæ Sejmowi. Nale¿¹ do nich m.in. analiza wykonania bud¿etu pañstwa i za³o¿eñ polityki pieniê¿nej, opinia w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów, roczne sprawozdanie ze swej
dzia³alnoci. Najczêciej przesy³anymi przez NIK do Sejmu dokumentami s¹ informacje o wynikach przeprowadzonych kontroli.
Bie¿¹ca wspó³praca NIK z Sejmem polega w szczególnoci na
uczestnictwie jej przedstawicieli w posiedzeniach komisji sejmowych,
w trakcie których mog¹ oni zg³aszaæ wynikaj¹ce z kontroli uwagi do
sprawozdañ i informacji przedk³adanych przez przedstawicieli rz¹du
b¹d inne osoby uczestnicz¹ce w posiedzeniu, i udzielaniu na ¿¹danie komisji wyjanieñ w sprawach kontroli przeprowadzanych przez
Izbê. Przedstawiciele Izby wziêli udzia³ w 1.072 posiedzeniach komisji
i podkomisji (w 2003 r.  874), prezentuj¹c wyniki przeprowadzonych
kontroli, w szczególnoci kontroli wykonania bud¿etu pañstwa w 2003 r.
Rozpatruj¹c Sprawozdanie z dzia³alnoci NIK w 2003 r. komisje sejmowe  w zakresie swojego dzia³ania  oceni³y wspó³pracê z poszczególnymi departamentami kontrolnymi NIK, wskazuj¹c na przydatnoæ
w pracach parlamentarnych przedk³adanych przez Izbê materia³ów.
Przedstawiciele NIK uczestniczyli te¿ w pracach legislacyjnych prowadzonych w komisjach Sejmu RP, w tym w pracach komisji nadzwyczajnych powo³anych do przygotowania projektów istotnych aktów normatywnych. Zg³aszali uwagi i przedstawiali stanowisko Izby, zarówno
w sprawach poselskich inicjatyw ustawodawczych, jak i projektów rz¹dowych wniesionych do Sejmu RP, szczególnie tych, do których Izba
przedk³ada³a uwagi na wczeniejszych etapach procesu legislacyjnego.

Rozpatrywanie skarg i wniosków

Skargi i wnioski obywateli kierowane do Najwy¿szej Izby
Kontroli s¹ wa¿nym ród³em wiedzy o nieprawid³owociach
wystêpuj¹cych w ¿yciu publicznym  korupcji, nadu¿yciach, niegospodarnoci, nieliczeniu siê z groszem publicznym. Na ich
podstawie, po uprzedniej, starannej analizie otrzymanych informacji, NIK wszczê³a z w³asnej inicjatywy wiele kontroli.
W 2004 r. do NIK wp³ynê³o prawie 7,5 tys. skarg i wniosków. Ich autorami by³y zarówno osoby fizyczne, jak i organizacje zwi¹zkowe i spo³eczne. Z tej formy kontaktu z Izb¹ korzystali tak¿e parlamentarzyci. Oprócz skarg nades³anych listownie, w jednostkach organizacyjnych NIK przyjêto ponad 1,2 tys.
osób, które zg³osi³y skargi osobicie. Inn¹ form¹ osobistego
zwracania siê do NIK z prob¹ o pomoc by³y liczne zg³oszenia
telefoniczne.

Podawanie wyników kontroli
do wiadomoci publicznej

Podawanie do publicznej wiadomoci wyników kontroli NIK jest z jednej strony wype³nieniem konstytucyjnego prawa obywateli do rzetelnej informacji o pracy organów administracji i instytucji publicznych oraz osób pe³ni¹cych funkcje publiczne, z drugiej  przyczynia siê do
zwiêkszenia efektywnoci dzia³ania najwy¿szego organu
kontroli pañstwowej. Dziêki rzetelnej i pe³nej informacji
³atwiej te¿ o wsparcie spo³eczne dla postulowanych przez
Izbê zmian w przepisach prawa. Strategia NIK  misja i wizja zaleca wiêc profesjonalne i konsekwentne postêpowanie w tego rodzaju sprawach, dziêki czemu organy w³adzy
publicznej i obywatele maj¹ coraz bardziej nieskrêpowany
dostêp do prezentowanych przez NIK ocen, uwag i wniosków. Kieruj¹c siê t¹ zasad¹, a tak¿e maj¹c na wzglêdzie
zwiêkszenie skutecznoci wykorzystania wniosków pokontrolnych przez ich adresatów, Izba informuje opiniê pu%
bliczn¹ o swojej dzia³alnoci.

Wspó³praca
miêdzynarodowa

Pracownicy NIK

Pracownicy wykonuj¹cy lub nadzoruj¹cy czynnoci kontrolne
 oprócz wy¿szego wykszta³cenia  musz¹ mieæ obywatelstwo
polskie, pe³n¹ zdolnoæ do czynnoci prawnych, korzystaæ z pe³ni
praw publicznych, nie byæ karanymi za przestêpstwo pope³nione z
winy umylnej. W 2004 r., podobnie jak w latach poprzednich, przewa¿ali wród nich pracownicy legitymuj¹cy siê wykszta³ceniem
prawniczym i administracyjnym oraz ekonomicznym, stanowi¹c
ponad po³owê zatrudnionych. Pozostali s¹ specjalistami z ró¿norodnych dziedzin, co jest niezbêdne ze wzglêdu na obejmowanie
przez Izbê kontrolami praktycznie wszystkich obszarów dzia³alnoci pañstwa.
W 2004 r. stosowano w NIK, wprowadzone rok wczeniej, nowe
zasady naboru kandydatów do pracy na stanowiska kontrolerskie
na podstawie publicznego og³oszenia. Zgodnie Standardami polityki kadrowej, kandydaci na kontrolerów powinni wykazywaæ siê
ponadprzeciêtn¹ wiedz¹ i umiejêtnociami oraz niezbêdnym dowiadczeniem zawodowym. Nabór prowadzony jest w drodze otwartego postêpowania kwalifikacyjnego o charakterze konkursowym.
W ub.r. wprowadzono tak¿e zasadê obsady stanowisk dyrektorów i wicedyrektorów jednostek organizacyjnych w drodze konkursu sporód pracowników Izby; przeprowadzony te¿ zosta³ tzw.
nabór wewnêtrzny dla pracowników NIK na stanowiska zwi¹zane
z nadzorowaniem i wykonywaniem czynnoci kontrolnych.
rednie zatrudnienie w NIK w 2004 r. wynios³o 1.657 etatów.
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Podobnie jak w latach ubieg³ych,
NIK z powodzeniem dzia³a na forum
INTOSAI i EUROSAI, koordynuj¹c
prace Grupy Roboczej ds. Kontroli
rodowiska EUROSAI. Wspomaga
te¿ Europejski Trybuna³ Obrachunkowy w organizowaniu jego kontroli
w Polsce. Od chwili wst¹pienia Polski do NATO, Izba wspó³dzia³a
z IBAN  Miêdzynarodow¹ Rad¹ Audytorów tej organizacji, utrzymuje tradycyjnie dobre kontakty bilateralne
i multilateralne. NIK uczestniczy te¿
w pracach Komitetu Kontaktowego
prezesów najwy¿szych organów kontroli pañstw UE i ETO.

Aplikacja kontrolerska i szkolenia

Aplikacja kontrolerska zapewnia praktyczne i teoretyczne
przygotowanie pracowników do prowadzenia postêpowania
kontrolnego.
W czasie dwunastomiesiêcznego szkolenia, obejmuj¹cego 400 godzin wyk³adów, seminariów i æwiczeñ, aplikanci nabywaj¹ umiejêtnoci dokumentowania ustaleñ kontroli, sporz¹dzania podstawowych dokumentów w postêpowaniu kontrolnym, pos³ugiwania siê odpowiednim instrumentarium prawnym.
Poznaj¹ te¿ podstawy rachunkowoci, zaznajamiaj¹ siê z analiz¹ i badaniem bilansu, sprawozdawczoci¹, wybranymi zagadnieniami ekonomii i systemu gospodarczego, kontrol¹ finansow¹ i audytem. Program szkolenia aplikacyjnego obejmuje tak¿e zarys prawa Unii Europejskiej oraz elementy informatyki przydatne w postêpowaniu kontrolnym.
W 2004 r. w teoretycznym szkoleniu aplikacyjnym uczestniczy³o 173 pracowników NIK oraz 13 osób z urzêdów administracji rz¹dowej i samorz¹dowej.
Pracownicy Izby brali udzia³ w szkoleniach specjalistycznych, dotycz¹cych m.in. prawa Unii Europejskiej, relacji miêdzy prawem krajowym i wspólnotowym, rachunkowoci bud¿etowej, kontroli i audytu wewnêtrznego. Zaznajamiali siê te¿
z prawn¹ regulacj¹ umów w obrocie gospodarczym, dzia³alnoci¹ spó³ek prawa handlowego, funkcjonowaniem Unii Europejskiej, w tym z wykorzystaniem i rozliczaniem funduszy
unijnych. Formami sta³ego doskonalenia zawodowego by³y
m.in.: studia doktoranckie i podyplomowe, aplikacje w zawodach prawniczych, nauka jêzyków obcych, a tak¿e sta¿e zagraniczne w najwy¿szych organach kontroli innych pañstw oraz
Europejskim Trybunale Obrachunkowym.
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1.

Konstytucja RP
Ustawa o NIK
Przepisy
wykonawcze
dotycz¹ce
postêpowania
kontrolnego
Zarz¹dzenia
i pisma okólne
Prezesa NIK

#

Aktami prawnymi okreœlaj¹cymi pozycjê ustrojow¹ i funkcjonaln¹ NIK jest ustawa
zasadnicza – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (art. 202-207)
i ustawa z 23 grudnia 1994 r. o Najwy¿szej Izbie Kontroli.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Konstytucja RP stanowi, ¿e Izba jest naczelnym organem kontroli pañstwowej, podlega Sejmowi RP i dzia³a na zasadach
kolegialnoci, co oznacza, ¿e Izba jest wyodrêbnionym funkcjonalnie organem pañstwowym, maj¹cym wiod¹c¹ rolê w realizacji
zadañ kontrolnych w pañstwie, a jej ustalenia, oceny, uwagi i wnioski mog¹ byæ weryfikowane tylko w postêpowaniu prowadzonym przez NIK. Uprawnieñ do dokonywania zmian w tym zakresie nie ma nawet Sejm RP, któremu Izba podlega. Przepisy
konstytucyjne reguluj¹ równie¿ obowi¹zki NIK wobec Sejmu i okrelaj¹ pozycjê Prezesa NIK.
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Ustawa o Najwy¿szej Izbie Kontroli
Ustawa o NIK okrela zadania, zakres dzia³ania Izby i jej organizacjê. Reguluje proces postêpowania kontrolnego, ustala
obowi¹zki pracowników wykonuj¹cych lub nadzoruj¹cych czynnoci kontrolne oraz przys³uguj¹ce im prawa, wskazuje organy,
które mog¹ zleciæ Izbie przeprowadzenie kontroli lub wyst¹piæ z tego rodzaju wnioskiem. Jej przepisy stanowi¹, ¿e NIK podejmuje kontrole na zlecenie Sejmu RP lub jego organów, a tak¿e na wniosek Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów. Izba
podejmuje tak¿e kontrole z w³asnej inicjatywy.
Izba bada wykonanie bud¿etu pañstwa, realizacjê ustaw oraz innych aktów prawnych, w zakresie dzia³alnoci finansowej,
gospodarczej i organizacyjno-administracyjnej organów i jednostek, o których mowa ni¿ej. Zakres uprawnieñ kontrolnych ma
charakter obligatoryjny lub fakultatywny. Zró¿nicowane s¹ te¿ kryteria oceny, jakimi pos³uguje siê Izba w stosunku do kontrolowanych organów i podmiotów  publicznych i niepublicznych.
Kontroli podlega dzia³alnoæ organów administracji rz¹dowej, NBP, pañstwowych osób prawnych i innych pañstwowych jednostek organizacyjnych  z punktu widzenia legalnoci, gospodarnoci, celowoci i rzetelnoci. Izba kontroluje
tak¿e dzia³alnoæ organów samorz¹du terytorialnego, komunalnych osób prawnych i innych komunalnych jednostek organizacyjnych  pod wzglêdem legalnoci, gospodarnoci i rzetelnoci. W wypadku innych jednostek organizacyjnych
i podmiotów gospodarczych w zakresie, w jakim wykorzystuj¹ one maj¹tek lub rodki pañstwowe lub komunalne oraz
wywi¹zuj¹ siê z zobowi¹zañ finansowych na rzecz pañstwa, Izba kontroluje ich dzia³alnoæ pod wzglêdem legalnoci
i gospodarnoci.
W odniesieniu do czêci podmiotów, zakres przedmiotowy kontroli obejmuje jedynie wykonanie bud¿etu, gospodarkê
finansow¹ i maj¹tkow¹. Ograniczenie to dotyczy: Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Sejmu RP i Kancelarii Senatu RP,
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 i Pañstwowej Inspekcji
Pracy.
Wspomnianemu ograniczeniu nie podlegaj¹ kontrole przeprowadzane w niektórych z wymienionych jednostek, o ile podejmowane s¹ na zlecenie Sejmu RP. W wypadku takiego zlecenia, NIK bada dzia³alnoæ Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii
Sejmu RP i Kancelarii Senatu RP, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
Instytutu Pamiêci Narodowej  Komisji cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i Pañstwowej Inspekcji Pracy. Na
identycznych zasadach NIK bada ca³okszta³t dzia³alnoci Kancelarii Prezydenta RP  na wniosek Prezydenta oraz Kancelarii
Senatu  na wniosek Senatu.
Ustawowym obowi¹zkiem NIK jest przedk³adanie Sejmowi RP: 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, jak równie¿ informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych na wniosek Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów oraz
innych wa¿niejszych kontroli. Izba przedk³ada tak¿e Sejmowi RP wnioski w sprawie rozpatrzenia problemów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ organów wykonuj¹cych zadania publiczne, a tak¿e wyst¹pienia zawieraj¹ce  wynikaj¹ce z kontroli  zarzuty dotycz¹ce m.in. dzia³alnoci osób wchodz¹cych w sk³ad Rady Ministrów, kieruj¹cych urzêdami centralnymi i Prezesa NBP. Ponadto jest
ustawowo zobowi¹zana do przedk³adania Sejmowi RP sprawozdania ze swej dzia³alnoci w roku ubieg³ym.
Procedury okrelone w ustawie o NIK reguluj¹, oprócz dzia³añ podejmowanych przez kontrolera w toku prowadzonej kontroli, równie¿ czynnoci zwi¹zane z realizacj¹ wyników kontroli, czyli m.in. kierowaniem wyst¹pieñ pokontrolnych i opracowywaniem informacji o wynikach kontroli. Podkreliæ nale¿y, ¿e kierownicy kontrolowanych jednostek maj¹ zagwarantowane prawo
zg³aszania zastrze¿eñ do ustaleñ opisanych w protokole kontroli, a tak¿e do ocen, uwag i wniosków zawartych w wyst¹pieniu
pokontrolnym.

Zarz¹dzeniem Prezesa NIK z 1 marca 1995 r. w sprawie postêpowania kontrolnego uregulowane zosta³y zadania kontrolerów, zasady przygotowywania kontroli, dokumentowania poszczególnych czynnoci kontrolnych, sporz¹dzania protoko³u, wyst¹pienia i informacji o wynikach kontroli, a tak¿e tryb rozpatrywania zastrze¿eñ.

Zarz¹dzenia i pisma okólne Prezesa NIK
W 2004 r. Prezes NIK wyda³ 26 zarz¹dzeñ, które dotyczy³y m.in.: organizacji konkursu na stanowiska dyrektorów i wicedyrektorów jednostek organizacyjnych, wdra¿ania Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów (ESOD), zmian w zarz¹dzeniach o aplikacji kontrolerskiej, zasadach i trybie naboru kandydatów do pracy na niektórych stanowiskach w NIK oraz zasadach kierowania i dofinansowania kszta³cenia, dokszta³cania i doskonalenia zawodowego w formach pozaszkolnych pracowników, szczegó³owej organizacji wewnêtrznej oraz w³aciwoci jednostek organizacyjnych Izby, trybu przyjmowania, rozpatrywania i za³atwiania skarg i wniosków skierowanych do NIK, udzielania zamówieñ publicznych przez NIK oraz nadania regulaminu
komisji przetargowych, wprowadzenia instrukcji zarz¹dzania systemem informatycznym s³u¿¹cym do przetwarzania danych
osobowych, organizacji i zadañ biblioteki oraz nadania jej regulaminu, nadania regulaminu zak³adowego funduszu wiadczeñ
socjalnych, wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-ksiêgowych. Pismem okólnym z 13 grudnia 2004 r.
Prezes NIK powo³a³ Zespó³ ds. opracowania Polityki Bezpieczeñstwa Komputerowych Systemów Sieciowych w NIK.
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Organizacja, kompetencje i zadania
Konstytucja RP i ustawa o NIK stanowi¹, ¿e Izba dzia³a na zasadach kolegialnoci.
W sk³ad Kolegium NIK wchodz¹: Prezes NIK, jako przewodnicz¹cy, wiceprezesi i dyrektor generalny NIK oraz 14 cz³onków
Kolegium. Na cz³onków Kolegium Marsza³ek Sejmu RP powo³uje, na wniosek Prezesa NIK, 7 przedstawicieli nauk prawnych
lub ekonomicznych oraz 7 dyrektorów jednostek organizacyjnych Izby lub doradców Prezesa NIK, sporód których Prezes NIK
wyznacza sekretarza Kolegium. Osoby wchodz¹ce w sk³ad Kolegium s¹ w sprawowaniu swych funkcji niezawis³e i mog¹ w sprawie podejmowanych uchwa³ zg³aszaæ do protoko³u zdanie odrêbne. Kadencja cz³onków Kolegium trwa 3 lata, licz¹c od dnia
powo³ania.
Kolegium NIK:
 zatwierdza analizê wykonania bud¿etu pañstwa i za³o¿eñ polityki pieniê¿nej oraz sprawozdanie z dzia³alnoci Izby w roku
ubieg³ym;
 uchwala opiniê w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów, wnioski w sprawie rozpatrzenia przez Sejm okrelonych problemów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ organów wykonuj¹cych zadania publiczne, wyst¹pienia zawieraj¹ce
zarzuty, które wynikaj¹ z kontroli i dotycz¹ dzia³alnoci osób wchodz¹cych w sk³ad Rady Ministrów, kieruj¹cych urzêdami centralnymi, Prezesa NBP i osób kieruj¹cych niektórymi instytucjami, a tak¿e projekty statutu i bud¿etu NIK
oraz okresowe plany pracy Izby;
 opiniuje wniesione przez Prezesa NIK programy kontroli i informacje o wynikach szczególnie wa¿nych kontroli oraz inne
sprawy wniesione przez Prezesa albo przedstawione przez co najmniej 1/3 cz³onków Kolegium.
Posiedzeniom Kolegium NIK przewodniczy Prezes NIK lub wyznaczony przez niego wiceprezes. Uchwa³y zapadaj¹ w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu Kolegium, w tajnym g³osowaniu, wiêkszoci¹ g³osów.
Do zadañ Kolegium NIK nale¿y tak¿e rozpatrywanie zastrze¿eñ do ocen, uwag i wniosków zawartych w wyst¹pieniach
pokontrolnych przekazywanych przez Prezesa NIK lub wiceprezesów. Uchwa³y Kolegium w tych sprawach s¹ ostateczne.
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Sk³ad Kolegium NIK
















W 2004 r. Kolegium NIK obradowa³o w sk³adzie1/:
Miros³aw Seku³a
 Prezes NIK;
Jacek Jezierski
 wiceprezes NIK;
Piotr Kownacki
 wiceprezes NIK;
Zbigniew Weso³owski
 wiceprezes NIK;
Krzysztof Szwedowski
 wiceprezes NIK;
Józef Górny
 dyrektor generalny NIK;
El¿bieta Chojna  Duch
 prof. nauk prawnych w Uniwersytecie Warszawskim;
Zbigniew Dworzecki
 prof. nauk ekonomicznych w Szkole G³ównej Handlowej;
Tadeusz Reniusz Janusz
 prof. nauk ekonomicznych w Uniwersytecie £ódzkim;
Adam Jaroszyñski
 prof. nauk prawnych w Uniwersytecie Warszawskim;
Antoni Kantecki
 prof. nauk ekonomicznych w Szkole G³ównej Handlowej;
Piotr Kruszyñski
 prof. nauk prawnych w Uniwersytecie Warszawskim2/;
Czes³aw Martysz
 prof. nauk prawnych w Uniwersytecie l¹skim3/;
Marek Wierzbowski
 prof. nauk prawnych w Uniwersytecie Warszawskim4/;
Waldemar D³ugo³êcki
 dyrektor Departamentu Bud¿etu i Finansów;

1/

Cz³onkowie Kolegium NIK zostali powo³ani: prof. Cz. Martysz  zarz¹dzeniem Nr 2 Marsza³ka Sejmu z 31 lipca 2001 r., prof. M. Wierzbowski  zarz¹dzeniem Nr 3
Marsza³ka Sejmu z 3 marca 2004 r., pozostali cz³onkowie  zarz¹dzeniem Nr 1 Marsza³ka Sejmu z 14 stycznia 2002 r.

2/

Odwo³any zarz¹dzeniem Nr 2 Marsza³ka Sejmu z 17 lutego 2004 r., w zwi¹zku z rezygnacj¹ z funkcji cz³onka Kolegium NIK.

3/

Po up³ywie trzyletniej kadencji powo³any z dniem 2 sierpnia 2004 r. ponownie na cz³onka Kolegium NIK zarz¹dzeniem Nr 10 Marsza³ka Sejmu z 22 lipca 2004 r.

4/

Powo³any na cz³onka Kolegium NIK zarz¹dzeniem Nr 3 Marsza³ka Sejmu z 3 marca 2004 r.



dyrektor Delegatury NIK w Katowicach5/;
dyrektor Departamentu Strategii Kontrolnej
(sekretarz Kolegium NIK);
 Józef P³oskonka
 doradca Prezesa NIK;
 Alicja Pomorska
 doradca Prezesa NIK;
 Jaros³aw Wenderlich
 dyrektor Delegatury NIK w Bydgoszczy;
 Marek Zaj¹ka³a
 dyrektor Departamentu Obrony Narodowej
i Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego.
6/
Z dniem 15 stycznia 2005 r. powo³ani zostali nowi cz³onkowie Kolegium NIK, w czêci obejmuj¹cej przedstawicieli nauk
prawnych i ekonomicznych oraz przedstawicieli dyrektorów jednostek organizacyjnych lub doradców Prezesa NIK. Uwzglêdniaj¹c zmiany w sk³adzie tego organu dokonane jeszcze w 2004 r., aktualny sk³ad Kolegium  poza Prezesem, wiceprezesami
i dyrektorem generalnym NIK, którzy z urzêdu wchodz¹ w jego sk³ad  jest nastêpuj¹cy:
 El¿bieta Chojna  Duch
 prof. nauk prawnych w Uniwersytecie Warszawskim;
 Zbigniew Dworzecki
 prof. nauk ekonomicznych w Szkole G³ównej Handlowej;
 Adam Jaroszyñski
 prof. nauk prawnych w Uniwersytecie Warszawskim;
 Antoni Kantecki
 prof. nauk ekonomicznych w Szkole G³ównej Handlowej;
 Irena Lipowicz
 prof. nauk prawnych w Uniwersytecie im. Kardyna³a
Stefana Wyszyñskiego;
 Czes³aw Martysz
 prof. nauk prawnych w Uniwersytecie l¹skim7/;
 Marek Wierzbowski
 prof. nauk prawnych w Uniwersytecie Warszawskim8/;
 Waldemar D³ugo³êcki
 dyrektor Departamentu Bud¿etu i Finansów;
 Stanis³aw Jarosz
 dyrektor Delegatury NIK w Gdañsku;
 Mieczys³aw Kosmalski
 dyrektor Delegatury NIK w Warszawie;
 Bogus³aw Mozga
 dyrektor Departamentu Strategii Kontrolnej
(sekretarz Kolegium NIK);
 Józef P³oskonka
 doradca Prezesa NIK;
 Bogdan Skwarka
 dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego;
 Marek Zaj¹ka³a
 dyrektor Departamentu Obrony Narodowej
i Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego.
Mieczys³aw Kosmalski
Bogus³aw Mozga




Ogólne dane o dzia³alnoci w 2004 r.
W 2004 r. odby³o siê 17 posiedzeñ Kolegium NIK, w tym dwa seminaryjne. Kolegium uchwali³o m.in.: pozytywn¹ opiniê
z zastrze¿eniem w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów w zakresie wykonania ustawy bud¿etowej za 2003 r., zmiany
w Planie pracy NIK na 2004 r., projekt bud¿etu i Plan pracy NIK na 2005 r. Zatwierdzi³o równie¿: Analizê wykonania bud¿etu
pañstwa i za³o¿eñ polityki pieniê¿nej w 2003 r. oraz Sprawozdanie z dzia³alnoci NIK w 2003 r. Rozpatrzy³o tak¿e zastrze¿enia
do 55 wyst¹pieñ pokontrolnych.
Cz³onkowie Kolegium NIK uczestniczyli tak¿e w prezentacji9/ Sprawozdania rocznego 2003 Europejskiego Trybuna³u Obrachunkowego.

5/

Od 1 kwietnia 2004 r.  dyrektor Delegatury NIK w Warszawie.

6/

Zarz¹dzeniem Nr 1 Marsza³ka Sejmu z 12 stycznia 2005 r.

7/

Por. przypis 3.

8/

Por. przypis 4.

9/

Przedstawionej przez Cz³onka Europejskiego Trybuna³u Obrachunkowego J. Uczkiewicza.
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Rozpatrywanie zastrze¿eñ do wyst¹pieñ pokontrolnych
W 2004 r. Kolegium NIK rozpatrzy³o zastrze¿enia do 55 wyst¹pieñ podpisanych przez Prezesa lub wiceprezesów NIK,
podejmuj¹c stosowne uchwa³y oddalaj¹ce zastrze¿enia w ca³oci, uwzglêdniaj¹ce je w czêci lub w ca³oci. Szczegó³owe dane
o sposobie rozpatrzenia zg³oszonych zastrze¿eñ, w porównaniu z analogicznymi danymi z 2003 r., zawiera tabela Nr 1.
Tabela 1.
Sposób rozpatrzenia przez Kolegium NIK zastrze¿eñ
do wyst¹pieñ pokontrolnych zg³oszonych w latach 2003-2004
2003 r.
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Liczba
wyst¹pieñ
5

Wskanik
struktury
w procentach
6

Lp.
1

Sposób rozpatrzenia zastrze¿eñ
zg³oszonych do wyst¹pieñ:
2

1.

Oddalono w ca³oci

17

45,9

19

34,5

2.

Uwzglêdniono w czêci

19

51,4

36

65,5

3.

Uwzglêdniono w ca³oci

1

2,7





37

100,0

55

100,0

Razem

Liczba
wyst¹pieñ
3

2004 r.

Wskanik
struktury
w procentach
4

Zastrze¿enia, o których mowa wy¿ej, zosta³y zg³oszone w 2004 r. przez:
1) Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki do wyst¹pienia z 2 grudnia 2003 r., skierowanego po kontroli Urzêdu Regulacji Energetyki w zakresie wykonywania przez Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki obowi¹zków regulacyjnych w odniesieniu do
sektora gazowego w latach 1999-2002;
2) Ministra Infrastruktury do wyst¹pienia z 18 grudnia 2003 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Infrastruktury dotycz¹cej
realizacji przez ministra w³aciwego ds. ³¹cznoci zadañ w zakresie regulacji rynku us³ug telekomunikacyjnych w latach
2001-2003 (3 kwarta³y);
3) Ministra Skarbu Pañstwa do wyst¹pienia z 26 listopada 2003 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Skarbu Pañstwa
w zakresie prawid³owoci prywatyzacji Podlaskiej Wytwórni Wódek POLMOS SA w Siedlcach na tle prywatyzacji innych
przedsiêbiorstw przemys³u spirytusowego;
4) Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki do wyst¹pienia z 26 listopada 2003 r., skierowanego po kontroli Urzêdu Regulacji
Energetyki w zakresie funkcjonowania kontroli wewnêtrznej w ministerstwach i innych jednostkach administracji centralnej
w latach 2002-2003 (I pó³rocze);
5) Ministra Kultury do wyst¹pienia z 30 grudnia 2003 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Kultury w zakresie wykorzystania rodków publicznych w dziedzinie kultury przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych w latach 20012003 (I kwarta³);
6) Ministra Finansów do wyst¹pienia z 9 stycznia 2004 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Finansów w zakresie likwidacji towarów przez administracjê celn¹, w tym nadzoru sprawowanego przez Ministra Finansów, a wczeniej Prezesa G³ównego Urzêdu Ce³, nad postêpowaniami likwidacyjnymi przeprowadzanymi w jednostkach administracji celnej w latach 20012003 (I pó³rocze);
7) Ministra Skarbu Pañstwa do wyst¹pienia z 23 stycznia 2004 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Skarbu Pañstwa
w zakresie przygotowania i prywatyzacji Mennicy Pañstwowej SA oraz nadzoru nad dzia³alnoci¹ tej spó³ki z udzia³em
mienia pañstwowego w okresie od kwietnia 1993 r. do czerwca 2003 r.;
8) Wojewody Mazowieckiego do wyst¹pienia z 13 stycznia 2004 r., skierowanego po kontroli Mazowieckiego Urzêdu Wojewódzkiego w zakresie przygotowania administracji publicznej do pozyskiwania i wykorzystania funduszy strukturalnych;
9) Marsza³ka Województwa Mazowieckiego do wyst¹pienia z 12 stycznia 2004 r., skierowanego po kontroli Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Mazowieckiego w zakresie przygotowania urzêdu do pozyskiwania i wykorzystania funduszy strukturalnych;
10) Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego  Zarz¹d Funduszu Sk³adkowego Ubezpieczenia Spo³ecznego
Rolników do wyst¹pienia z 14 stycznia 2004 r., skierowanego po kontroli Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego,

!
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Biura Zarz¹du Funduszu Sk³adkowego Ubezpieczenia Spo³ecznego Rolników oraz 8 oddzia³ów regionalnych KRUS w zakresie gospodarowania mieniem funduszu;
11) Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do wyst¹pienia z 4 lutego 2004 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie realizacji przez administracjê publiczn¹ zadañ w zakresie ma³ej i du¿ej retencji wód w latach 20002003 (I pó³rocze);
12) Ministra Finansów do wyst¹pienia z 1 marca 2004 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Finansów dotycz¹cej przeciwdzia³ania i zwalczania przestêpczoci w zakresie obrotu towarowego z zagranic¹ i obrotu towarami przywo¿onymi z zagranicy, w szczególnoci tworzenia, organizacji i funkcjonowania komórek dokumentacji celnej w S³u¿bie Celnej;
13) Ministra Infrastruktury do wyst¹pienia z 26 lutego 2004 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Infrastruktury w zakresie
oceny dzia³añ podjêtych w ramach renegocjacji polsko-rosyjskich porozumieñ w sprawie importu gazu ziemnego w okresie
od listopada 2002 r. do lutego 2003 r.;
14) Prezesa Agencji Nieruchomoci Rolnych do wyst¹pienia z 15 marca 2004 r., skierowanego po kontroli Oddzia³u Terenowego Agencji Nieruchomoci Rolnych w Szczecinie w zakresie dzia³alnoci na rzecz likwidacji bezrobocia na terenach wiejskich i aktywizacji zawodowej by³ych pracowników pañstwowego sektora w województwie zachodniopomorskim w latach
2000-2003 (I pó³rocze);
15) Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji do wyst¹pienia z 31 marca 2004 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa
Spraw Wewnêtrznych i Administracji w zakresie ochrony granicy pañstwowej, kontroli ruchu granicznego oraz nadzoru
i kontroli nad Stra¿¹ Graniczn¹;
16) Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji do wyst¹pienia z 23 kwietnia 2004 r., skierowanego po kontroli wykonania
przez Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji bud¿etu pañstwa w 2003 r., cz. 17  Administracja publiczna i cz.
43  Wyznania religijne;
17) Przewodnicz¹c¹ Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji do wyst¹pienia z 22 kwietnia 2004 r., skierowanego po kontroli wykonania przez Krajow¹ Radê Radiofonii i Telewizji bud¿etu pañstwa w 2003 r., cz. 09  Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji;
18) Ministra Skarbu Pañstwa do wyst¹pienia z 6 kwietnia 2004 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Skarbu Pañstwa
w zakresie udzia³u grup kapita³owych w przekszta³ceniach w³asnociowych mienia Skarbu Pañstwa;
19) Ministra Edukacji Narodowej i Sportu do wyst¹pienia z 20 kwietnia 2004 r., skierowanego po kontroli wykonania przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu bud¿etu pañstwa w 2003 r., cz. 25  Kultura fizyczna i sport, cz. 30  Owiata
i wychowanie, cz. 38  Szkolnictwo wy¿sze oraz kontroli wykorzystania rodków bezzwrotnych pochodz¹cych ze róde³
zagranicznych na realizacjê w 2003 r. programów: Sokrates, Leonardo da Vinci i M³odzie¿;
20) Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego do wyst¹pienia z 27 kwietnia 2004 r., skierowanego po kontroli
wykonania przez Kasê Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego bud¿etu pañstwa w 2003 r., cz. 72  Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia Spo³ecznego oraz wykonania planów finansowych Funduszu Emerytalno-Rentowego, Funduszu Prewencji
i Rehabilitacji oraz Funduszu Administracyjnego;
21) Ministra Finansów do wyst¹pienia z 28 kwietnia 2004 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Finansów w zakresie funkcjonowania rodków specjalnych gry losowe w 2003 r.;
22) Ministra Skarbu Pañstwa do wyst¹pienia z 16 kwietnia 2004 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Skarbu Pañstwa
w zakresie restrukturyzacji w³asnociowej przedsiêbiorstw sektora naftowego w okresie III kwarta³ 2000 r.  III kwarta³ 2003 r.;
23) Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki do wyst¹pienia z 7 maja 2004 r., skierowanego po kontroli wykonania przez Urz¹d
Regulacji Energetyki bud¿etu pañstwa w 2003 r., cz. 50  Urz¹d Regulacji Energetyki;
24) Ministra Zdrowia do wyst¹pienia z 27 kwietnia 2004 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Zdrowia i Biura Rozliczeñ
Miêdzynarodowych w zakresie kierowania ubezpieczonych na leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami kraju
od 1999 r.;
25) Ministra Zdrowia do wyst¹pienia z 23 kwietnia 2004 r., skierowanego po kontroli wykonania przez Ministerstwo Zdrowia
bud¿etu pañstwa w 2003 r., cz. 46  Zdrowie;
26) Ministra rodowiska do wyst¹pienia z 19 kwietnia 2004 r., skierowanego po kontroli wykonania przez Ministerstwo rodowiska bud¿etu pañstwa w 2003 r., cz. 22  Gospodarka wodna i cz. 41  rodowisko;
27) Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej do wyst¹pienia z 7 maja 2004 r., skierowanego po kontroli wykonania przez
Komitet Integracji Europejskiej bud¿etu pañstwa w 2003 r., cz. 23  Integracja europejska;
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28) Ministra Infrastruktury do wyst¹pienia z 24 maja 2004 r., skierowanego po kontroli wykonania przez Generaln¹ Dyrekcjê
Dróg Krajowych i Autostrad bud¿etu pañstwa w 2003 r.  realizacji finansowanych ze rodków publicznych inwestycji wieloletnich pn.: Budowa drogi ekspresowej S-69 ¯ywiec  Zwardoñ i Budowa drogi ekspresowej Bielsko-Bia³a  Cieszyn;
29) Ministra Kultury do wyst¹pienia z 14 maja 2004 r., skierowanego po kontroli wykonania przez Ministerstwo Kultury bud¿etu
pañstwa w 2003 r., cz. 24  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;
30) Ministra Skarbu Pañstwa do wyst¹pienia z 4 maja 2004 r., skierowanego po kontroli wykonania przez Ministerstwo Skarbu
Pañstwa bud¿etu pañstwa w 2003 r., cz. 36  Skarb Pañstwa oraz przychodów z prywatyzacji i funkcjonowania rodków
specjalnych;
31) Ministra Skarbu Pañstwa do wyst¹pienia z 2 czerwca 2004 r., skierowanego po kontroli Mazowieckiego Urzêdu Wojewódzkiego i Studia Projektowego KWWS Sp. z o.o. w zakresie prywatyzacji przez Wojewodê Mazowieckiego Biura Projektów
Przemys³u Betonów Biprodex w Warszawie;
32) Ministra Edukacji Narodowej i Sportu do wyst¹pienia z 27 maja 2004 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Edukacji
Narodowej i Sportu w zakresie organizacji i finansowania dzia³alnoci dydaktycznej pañstwowych wy¿szych szkó³ zawodowych w latach 1999-2003;
33) Ministra Zdrowia do wyst¹pienia z 31 maja 2004 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Zdrowia w zakresie funkcjonowania systemu tworzenia wykazu leków refundowanych;
34) Ministra Infrastruktury do wyst¹pienia z 28 kwietnia 2004 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Infrastruktury, Urzêdu
Lotnictwa Cywilnego i Polskich Portów Lotniczych SA w zakresie zabezpieczenia interesów Skarbu Pañstwa w procesie
prywatyzacji Polskich Linii Lotniczych SA, w tym m.in. uwarunkowañ i efektów prywatyzacji, a tak¿e efektywnoci zarz¹dzania i gospodarowania maj¹tkiem Spó³ki w latach 1999-2003;
35) Ministra Skarbu Pañstwa do wyst¹pienia z 12 maja 2004 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Skarbu Pañstwa
w zakresie przygotowania i przebiegu procesu sprzeda¿y udzia³ów Skarbu Pañstwa w Metalexport Spó³ka z o.o.
w Warszawie i jej wp³ywu na dzia³alnoæ niektórych podmiotów gospodarczych z udzia³em Skarbu Pañstwa w latach
2000-2004;
36) Ministra Gospodarki i Pracy do wyst¹pienia z 5 lipca 2004 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Gospodarki i Pracy
w zakresie dzia³añ podjêtych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej dotycz¹cych sporz¹dzenia oceny oraz wyceny
kondycji finansowej przedsiêbiorstwa jednostki organizacyjnej Fundusz Wczasów Pracowniczych w 1997 r., a tak¿e dzia³añ ministra w³aciwego ds. pracy podejmowanych w zwi¹zku z przekszta³ceniami w³asnociowymi Funduszu Wczasów
Pracowniczych, trwaj¹cymi od 1997 r.;
37) Ministra Finansów do wyst¹pienia z 30 czerwca 2004 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Finansów w zakresie przeciwdzia³ania i zwalczania przestêpczoci w zwi¹zku z obrotem towarowym z zagranic¹ i obrotem towarami przywo¿onymi
z zagranicy, w szczególnoci tworzenia, organizacji i funkcjonowania wyodrêbnionych komórek kontroli obrotu towarowego z zagranic¹ oraz komórek realizacyjnych w Ministerstwie Finansów i urzêdach kontroli skarbowej podleg³ych Generalnemu Inspektorowi Kontroli Skarbowej w okresie III kwarta³ 2002 r.  III kwarta³ 2003 r.
38) Ministra Infrastruktury do wyst¹pienia z 25 czerwca 2004 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Infrastruktury i 7 spó³ek
kolejowych w zakresie restrukturyzacji finansowej PKP SA;
39) Ministra Gospodarki i Pracy do wyst¹pienia z 4 sierpnia 2004 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Gospodarki i Pracy
dotycz¹cej realizacji niektórych postanowieñ Strategii dla przemys³u naftowego w Polsce w zakresie dotycz¹cym bezpieczeñstwa energetycznego;
40) Ministra Skarbu Pañstwa do wyst¹pienia z 9 lipca 2004 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Skarbu Pañstwa dotycz¹cej dzia³añ Ministra Skarbu Pañstwa w zakresie restrukturyzacji i przekszta³ceñ w³asnociowych w przemyle cukrowniczym w latach 2000-2003;
41) Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji do wyst¹pienia z 13 sierpnia 2004 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa
Spraw Wewnêtrznych i Administracji w zakresie postêpowania o zamówienie publiczne na wykonanie i wdro¿enie oraz
obs³ugê eksploatacyjn¹ i rozwój systemu informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców  CEPiK wraz z robotami budowlanymi (adaptacyjnymi) pomieszczeñ przeznaczonych na ten cel;
42) Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do wyst¹pienia z 20 sierpnia 2004 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi w zakresie przygotowania polskiego rybo³ówstwa morskiego do integracji z Uni¹ Europejsk¹;

"

Posiedzenia seminaryjne
W 2004 r. kontynuowana by³a formu³a seminaryjnych posiedzeñ Kolegium NIK. Zwo³ywano je w celu przedyskutowania
istotnych zagadnieñ dotycz¹cych funkcjonowania pañstwa i dzia³ania Izby. Odby³y siê dwa takie seminaria: pierwsze powiêcono problematyce racjonalizacji wydatków publicznych, za drugie zorganizowano z okazji 85. rocznicy utworzenia Izby. Oprócz
cz³onków Kolegium NIK uczestniczyli w nich przedstawiciele organów w³adzy, administracji rz¹dowej i samorz¹dowej, instytucji
publicznych oraz reprezentanci wiata nauki.
Seminaryjne posiedzenie Kolegium NIK z okazji 85. rocznicy utworzenia Izby
Seminaryjne posiedzenie Kolegium NIK, które odby³o siê 7 lutego 2004 r. z okazji 85. rocznicy utworzenia Izby, mia³o
uroczysty i podnios³y charakter. Poprzedzone zosta³o Msz¹ wiêt¹ w kociele pod wezwaniem w. Aleksandra na Placu Trzech
Krzy¿y, odprawion¹ przez Jego Eminencjê Prymasa Polski, Józefa Kardyna³a Glempa, w intencji by³ych i obecnych pracowników NIK. Pod pomnikami Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego, Premiera Ignacego J. Paderewskiego oraz na mogile Józefa Higersbergera, pierwszego Prezesa Najwy¿szej Izby Kontroli Pañstwa, cz³onkowie kierownictwa Izby i pracownicy z³o¿yli kwiaty.

#

0gólne informacje o Najwy¿szej Izbie Kontroli

43) Ministra rodowiska z do wyst¹pienia 31 sierpnia 2004 r., skierowanego po kontroli Dyrekcji Generalnej Lasów Pañstwowych, 14 dyrekcji regionalnych i 26 nadlenictw w zakresie gospodarowania mieniem Skarbu Pañstwa bêd¹cym w zarz¹dzie Pañstwowego Gospodarstwa Lenego Lasy Pañstwowe w latach 2000-2003;
44) Ministra Edukacji Narodowej i Sportu do wyst¹pienia z 30 sierpnia 2004 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Edukacji
Narodowej i Sportu w zakresie podtrzymywania poczucia to¿samoci narodowej, etnicznej i jêzykowej mniejszoci narodowych i etnicznych w sferze edukacji w latach 2001-2004 (I kwarta³);
45) Ministra Gospodarki i Pracy do wyst¹pienia z 8 wrzenia 2004 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie stanu pañstwowych rezerw zbó¿ w latach 2003-2004 (I pó³rocze);
46) Ministra Zdrowia do wyst¹pienia z 6 padziernika 2004 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Zdrowia i Krajowego
Centrum ds. AIDS w zakresie przekazywania i rozliczania przez Ministra Zdrowia rodków bud¿etowych na zakup leków
przez Krajowe Centrum ds. AIDS, w ramach programu pn. Leczenie antyretrowirusowe osób ¿yj¹cych z wirusem HIV
w Polsce;
47) Ministra Skarbu Pañstwa do wyst¹pienia z 14 padziernika 2004 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Skarbu Pañstwa
w zakresie przekszta³ceñ w³asnociowych w morskich stoczniach remontowych w latach 2001-2003;
48) Ministra Skarbu Pañstwa do wyst¹pienia z 28 padziernika 2004 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Skarbu Pañstwa
w zakresie przygotowania i realizacji procesu prywatyzacji Zespo³u Elektrociep³owni Poznañskich SA;
49) Ministra Infrastruktury do wyst¹pienia z 21 padziernika 2004 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Infrastruktury w zakresie wykorzystania mo¿liwoci rozwojowych gospodarki morskiej w latach 2002-2004 (I pó³rocze);
50) Ministra Skarbu Pañstwa do wyst¹pienia z 21 padziernika 2004 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Skarbu Pañstwa
w zakresie prawid³owoci prywatyzacji Fabryki Wódek Polmos £añcut SA w £añcucie;
51) Ministra Skarbu Pañstwa do wyst¹pienia z 28 padziernika 2004 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Skarbu Pañstwa
w zakresie wykorzystania mo¿liwoci rozwojowych gospodarki morskiej w latach 2002-2004 (I pó³rocze);
52) Ministra Gospodarki i Pracy do wyst¹pienia z 29 padziernika 2004 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Gospodarki
i Pracy w zakresie organizacji i funkcjonowania s³u¿by cywilnej w latach 2000-2004 (I pó³rocze), obejmuj¹cej równie¿ dzia³alnoæ urzêdów, których zadania i kompetencje zosta³y przejête przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy, tj.: Ministerstwa
Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej, Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej;
53) Ministra Skarbu Pañstwa do wyst¹pienia z 25 padziernika 2004 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Skarbu Pañstwa
w zakresie dzia³alnoci TON AGRO SA i jej spó³ek zale¿nych, ze szczególnym uwzglêdnieniem obrotu gruntami z Zasobu
W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa w imieniu w³asnym i na rzecz Agencji Nieruchomoci Rolnych w latach 1999-2003;
54) G³ównego Lekarza Weterynarii do wyst¹pienia z 22 padziernika 2004 r., skierowanego po kontroli G³ównego Inspektoratu
Weterynarii w zakresie funkcjonowania nadzoru nad obrotem i ubojem zwierz¹t rzenych, ze szczególnym uwzglêdnieniem dobrostanu zwierz¹t;
55) Ministra Skarbu Pañstwa do wyst¹pienia z 13 listopada 2004 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Skarbu Pañstwa
w zakresie organizacji i funkcjonowania s³u¿by cywilnej w latach 2000-2004 (I pó³rocze).

Uroczyste posiedzenie Kolegium NIK w Sali Kolumnowej Sejmu otworzy³, a nastêpnie obrady poprowadzi³ Prezes NIK.
Mieæ wszystko na oku  tak¹ lapidarn¹ radê otrzyma³ od Marsza³ka Pi³sudskiego pierwszy prezes NIKP J. Higersberger. Ja
tak¿e  stwierdzi³ Prezes NIK witaj¹c goci przyby³ych na jubileuszowe obchody  w wype³nianiu swej funkcji staram siê tê
trafn¹ podpowied wykorzystywaæ.
W imieniu Prezydenta RP okolicznociowe przes³anie przekaza³a Szef Kancelarii Prezydenta. ¯yczenia z okazji jubileuszu
przekazali tak¿e: Marsza³ek Senatu, Wicemarsza³ek Sejmu i Wiceprezes Rady Ministrów.
Wyg³oszone nastêpnie referaty dotyczy³y: tworzenia podstaw prawnych funkcjonowania NIK, wdra¿ania nowych zasad
funkcjonowania NIK w Trzeciej Rzeczypospolitej, roli Izby w procesie stanowienia prawa, jej zadañ jako stra¿nika finansów
publicznych, kontrolowania realizacji przez administracjê publiczn¹ prawa wspólnotowego, pozycji ustrojowej NIK w kontekcie
zasady funkcjonowania trójpodzia³u w³adz 10/.
Na posiedzeniu Kolegium NIK w dniu 15 grudnia 2004 r., koñcz¹cym obchody 85. rocznicy utworzenia Izby, 80 pracownikom NIK wrêczono, przyznane przez Prezydenta RP, ordery i odznaczenia: Krzy¿e Komandorski i Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski oraz Z³ote, Srebrne i Br¹zowe Krzy¿e Zas³ugi.
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Racjonalizacja wydatków publicznych
Uczestnicy seminaryjnego posiedzenia Kolegium NIK w dniu 20 padziernika 2004 r. podjêli problematykê racjonalizacji
wydatków publicznych. Podstaw¹ dyskusji by³y referaty pt.: Programowanie bud¿etowe warunkiem racjonalizacji wydatków
publicznych; Powinnoci i mo¿liwoci prawne oddzia³ywania pañstwa na wydatki publiczne; Wybrane aspekty prawne racjonalizacji wydatków publicznych; Stabilnoæ zasilania finansowego jednostek samorz¹du terytorialnego a racjonalizacja wydatków
publicznych; Mierzenie iloci i jakoci us³ug publicznych oraz Publiczna wewnêtrzna kontrola finansowa  efekt procesu integracji z Uni¹ Europejsk¹ i zintegrowany system gwarancji w³aciwego funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych11/.
Uznano, ¿e racjonalizacja wydatków publicznych nie polega wy³¹cznie na realizowaniu ich zgodnie z celami i w wysokoci
ustalanej w ustawach bud¿etowych, uchwa³ach samorz¹dowych i planach finansowych jednostek sektora finansów publicznych. Wymaga te¿ respektowania prawide³ efektywnoci ponoszonych nak³adów i badania ich u¿ytecznoci spo³ecznej. St¹d
te¿ podstawowymi kierunkami racjonalizacji wydatków na wiadczenia i us³ugi spo³eczne, a wiêc tej czêci wydatków publicznych, która w decyduj¹cy sposób przyczynia siê do wzrostu deficytu bud¿etowego, powinna byæ staranna, rzetelna analiza
i weryfikacja zobowi¹zañ pañstwa wobec obywateli, które to zobowi¹zania, zapisane w ustawach, generuj¹ tzw. sztywne wydatki publiczne. Powinna byæ tak¿e weryfikacja systemów i uprawnieñ w sferze wydatków osobowych, maj¹cych zwi¹zek z zasadami wynagradzania pracowników sfery bud¿etowej (m.in. administracji publicznej), mechanizmów emerytalno-rentowych
i funduszów socjalnych. Zwrócenia uwagi wymaga tak¿e standaryzacja kosztów materialnych dzia³alnoci jednostek i zak³adów wytwarzaj¹cych i udostêpniaj¹cych szeroko rozumiane us³ugi spo³eczne. Upowszechnienie wród beneficjentów czêciowej odp³atnoci za us³ugi sprzyja³oby nie tylko powiêkszaniu zasobów publicznych rodków finansowych, lecz tak¿e tworzeniu
potencjalnego instrumentu regulowania popytu na te us³ugi, co wspomaga³oby racjonalizowanie wydatków publicznych przez
stosowne oszczêdnoci.

10/ Referaty przedstawili kolejno: Lech Kaczyñski, Prezydent m.st. Warszawy, b. Prezes NIK (przygotowany wspólnie z Ma³gorzat¹ Niezgódka-Medek, Sêdzi¹ NSA, b.
Dyrektorem Departamentu Prawnego NIK); Janusz Wojciechowski, Wicemarsza³ek Sejmu RP, b. Prezes NIK; Marek Safjan, Prezes Trybuna³u Konstytucyjnego;
Leszek Balcerowicz, Prezes NBP; prof. Artur Nowak-Far z Katedry Prawa Europejskiego SGH; prof. Stanis³aw Gebethner z Wydzia³u Dziennikarstwa UW.
11/ Referaty przedstawili kolejno: prof. dr hab. Stanis³aw Owsiak, Kierownik Katedry Finansów AE w Krakowie; prof. dr hab. Cezary Kosikowski z Katedry Prawa
Administracyjnego i Finansowego Przedsiêbiorstw SGH w Warszawie; prof. dr hab. Andrzej Borodo z Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu im. M. Kopernika
w Toruniu; dr hab. Krzysztof Surówka, Prodziekan Wydzia³u Finansów AE w Krakowie; dr hab. Wojciech Misi¹g, Doradca Prezesa NIK; Augustyn Kubik, G³ówny
Inspektor Audytu Wewnêtrznego.
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Struktura organizacyjna
W strukturze organizacyjnej Izby, któr¹ ilustruje schemat Nr 1, funkcjonuje 30 jednostek organizacyjnych – departamentów i delegatur.

Schemat 1
Struktura organizacyjna NIK (wed³ug Statutu NIK)

Struktura organizacyjna Najwy¿szej Izby Kontroli
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Jednostki organizacyjne wykonuj¹ce zadania kontrolne

Departament
Administracjii Publicznej

Delegatura
w Bia³ymstoku

Delegatura
w Olsztynie

Departament
Bud¿etu i Finansów

Delegatura
w Bydgoszczy

Delegatura
w Opolu

Departament Gospodarki,
Skarbu Pañstwa i Prywatyzacji

Delegatura
w Gdañsku

Delegatura
w Poznaniu

Departament Komunikacji
i Systemów Transportowych

Delegatura
w Katowicach

Delegatura
w Rzeszowie

Departament Nauki, Owiaty
i Dziedzictwa Narodowego

Delegatura
w Kielcach

Delegatura
w Szczecinie

Departament Obrony Narodowej
i Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego

Delegatura
w Krakowie

Delegatura
w Warszawie

Departament Pracy,
Spraw Socjalnych i Zdrowia

Delegatura
w Lublinie

Delegatura
we Wroc³awiu

Departament rodowiska, Rolnictwa
i Zagospodarowania Przestrzennego

Delegatura
w £odzi

Delegatura
w Zielonej Górze

Jednostki organizacyjne wspomagaj¹ce postêpowanie kontrolne

Departament
Prawno - Organizacyjny

Departament
Strategii Kontrolnej

Jednostki organizacyjne wykonuj¹ce zadania w zakresie organizacji i obs³ugi

&

Departament
Prezydialny

Departament
Gospodarczy

Departament Ochrony Informacji
Niejawnych

Departament
Rachunkowoci

W³aciwoæ kontrolna (rzeczowa) departamentów i delegatur
Izba funkcjonuje w strukturze organizacyjnej ustalonej w 2001 r. statutem NIK  w konsekwencji podjêtych wówczas decyzji, których g³ówn¹ przes³ank¹ by³o istotne wzmocnienie departamentów kontrolnych (delegatur) i wiêksza koncentracja badañ
na najwa¿niejszych problemach w funkcjonowaniu pañstwa. Stworzy³y one korzystne warunki do realizacji przez Izbê konstytucyjnej roli naczelnego organu kontroli pañstwowej12/. Postulat unowoczenienia struktury organizacyjnej zg³osili te¿ eksperci
SIGMA13/, w wyniku tzw. przegl¹du partnerskiego przeprowadzonego na prze³omie lat 2000-2001. Ustalenie nowych zakresów
w³aciwoci kontrolnej, cile zwi¹zanych z g³ównymi obszarami dzia³alnoci pañstwa, przyczyni³o siê do efektywniejszego
wykorzystania potencja³u kontrolnego.
Departamenty wykonuj¹ce i wspomagaj¹ce postêpowanie kontrolne, stosownie do rozwi¹zañ przyjêtych w statucie NIK
i zarz¹dzeniu Prezesa NIK w sprawie szczegó³owej organizacji wewnêtrznej oraz w³aciwoci jednostek organizacyjnych NIK,
przeprowadzaj¹ lub wspomagaj¹ to postêpowanie w naczelnych i centralnych organach pañstwowych w zakresie swojej w³aciwoci rzeczowej lub funkcjonalnej oraz mog¹  w porozumieniu z w³aciw¹ terytorialnie delegatur¹  przeprowadzaæ lub
wspomagaæ postêpowanie kontrolne w organach i jednostkach terenowych. Departamenty kontrolne koordynuj¹ kontrole lub
uczestnicz¹ w postêpowaniu kontrolnym. Delegatury przeprowadzaj¹ postêpowanie kontrolne w organach i jednostkach terenowych zgodnie z w³aciwoci¹ terytorialn¹. Mog¹ te¿, w porozumieniu z w³aciwym departamentem, przeprowadzaæ postêpowanie kontrolne w naczelnych i centralnych organach pañstwowych, a tak¿e byæ jednostkami koordynuj¹cymi kontrole.
Zakresy w³aciwoci departamentów kontrolnych ilustruje schemat Nr 2.
Schemat 2.
Zakresy w³aciwoci departamentów kontrolnych

Departament
Administracji Publicznej

Dzia³alnoæ administracji publicznej oraz sprawy bezporednio zwi¹zane z dzia³alnoci¹ tej
administracji nale¿¹ce do dzia³ów administracji rz¹dowej  sprawiedliwoæ i sprawy
zagraniczne; rozwój regionalny i integracja europejska

Departament
Bud¿etu i Finansów

Gospodarowanie rodkami publicznymi  ca³oæ spraw zwi¹zanych z tworzeniem i wykonaniem bud¿etu pañstwa, finansami publicznymi i instytucjami finansowymi pañstwa

Departament Gospodarki, Skarbu
Pañstwa i Prywatyzacji

Sfera gospodarki, gospodarowanie mieniem Skarbu Pañstwa, przekszta³cenia w³asnociowe,
funkcjonowanie systemu celnego, turystyka

Departament Komunikacji i Systemów
Transportowych

Funkcjonowanie infrastruktury liniowej (sieci energetyczne, transport l¹dowy, wodny
i powietrzny, sieci telekomunikacyjne, pocztowe i ruroci¹gowe) oraz infrastruktury punktowej
(terminale, porty itp.)

Departament Nauki, Owiaty
i Dziedzictwa Narodowego

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

Departament Obrony Narodowej
i Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego

Obrona narodowa i sprawy wewnêtrzne - Si³y Zbrojne RP, ochrona bezpieczeñstwa i porz¹dku
publicznego, ochrona granic, obrona cywilna i przeciwpo¿arowa, funkcjonowanie Policji

Departament Pracy, Spraw Socjalnych
i Zdrowia

Sprawy spo³eczne  problematyka pracy, bezrobocia i zabezpieczenia spo³ecznego oraz
ochrony zdrowia

Departament rodowiska, Rolnictwa
i Zagospodarowania Przestrzennego

rodowisko przyrodnicze i produkcja biologiczna  zagadnienia ochrony rodowiska,
wykorzystania zasobów naturalnych, produkcji rolnej i lenej oraz gospodarowania przestrzeni¹;
mieszkalnictwo, architektura i budownictwo

12/ Na koniecznoæ dokonania takich zmian wskaza³ tak¿e Sejm RP w uchwale z 20 stycznia 2000 r. w sprawie wzmocnienia kontroli pañstwowej prowadzonej przez NIK.
13/ SIGMA  Support for Improvement in Governance and Management in Central and Eastern European Countries. Program jest wspóln¹ inicjatyw¹ Organizacji Wspó³pracy
Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i Wspólnot Europejskich, zawi¹zan¹ w marcu 1992 r. dla wsparcia dzia³añ krajów Europy rodkowej i Wschodniej w reformie administracji
publicznej.
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Zakres w³aciwoci kontrolnej

NIK, kontroluj¹c i oceniaj¹c funkcjonowanie organów pañstwa, stosuje najwy¿sze standardy jakoci na ka¿dym etapie
postêpowania kontrolnego. Aby koñcowy produkt dzia³alnoci kontrolnej  jakim jest informacja o wynikach kontroli  by³ najwy¿szej jakoci, konieczna jest organizacja pracy uwzglêdniaj¹ca dba³oæ o tê jakoæ na wszystkich etapach procesu kontrolnego. Istotn¹ rolê w tym procesie spe³niaj¹ departamenty wspomagaj¹ce postêpowanie kontrolne, przez udzielanie niezbêdnej
pomocy departamentom i delegaturom prowadz¹cym bezporednio czynnoci kontrolne. Wsparcie to jest zw³aszcza niezbêdne w sytuacjach, gdy pracownikom wykonuj¹cym i nadzoruj¹cym czynnoci kontrolne potrzebna jest dodatkowa wiedza z zakresu prawa i metodyki kontroli.
Zakresy w³aciwoci departamentów wspomagaj¹cych postêpowanie kontrolne ilustruje schemat Nr 3.
Schemat 3.
Zakresy w³aciwoci departamentów wspomagaj¹cych postêpowanie kontrolne
Zakres w³aciwoci rzeczowej
Departament
Prawno  Organizacyjny

Obs³uga prawna i organizacyjna w zakresie postêpowania kontrolnego oraz koordynowanie tej
obs³ugi w Izbie, wykonywanie zadañ zwi¹zanych z udzia³em NIK w pracach legislacyjnych
parlamentu i rz¹du, obs³uga prawna kierownictwa NIK w procesie rozpatrywania zastrze¿eñ

Departament
Strategii Kontrolnej

Przygotowywanie strategii dzia³alnoci kontrolnej, metodyki kontroli, planowanie i koordynowanie postêpowañ kontrolnych, sprawozdawczoæ wewnêtrzna, opracowywanie analiz
i informacji, szkolenie i doskonalenie zawodowe, prowadzenie dzia³alnoci wydawniczej
i biblioteki fachowej

Izba, tak jak inne instytucje wykonuj¹ce zadania o charakterze publicznym, posiada w swej strukturze jednostki zapewniaj¹ce obs³ugê dzia³alnoci merytorycznej. Zakresy w³aciwoci departamentów wykonuj¹cych te zadania ilustruje schemat Nr 4.
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Schemat 4.
Zakresy w³aciwoci departamentów wykonuj¹cych zadania w zakresie organizacji i obs³ugi
Zakres w³aciwoci rzeczowej
Departament
Prezydialny

Obs³uga kierownictwa NIK, realizacja polityki kadrowej i p³acowej, wykonywanie kontroli
wewnêtrznej, wspó³praca miêdzynarodowa i z mediami, rozpatrywanie i za³atwianie skarg,
przeprowadzanie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników

Departament Ochrony
Informacji Niejawnych

Ochrona przed nieuprawnionym ujawnieniem informacji niejawnych, danych osobowych oraz
informacji chronionych na podstawie innych przepisów, przeprowadzanie szkoleñ z tego
zakresu, ochrona fizyczna siedziby NIK oraz systemów i sieci teleinformatycznych

Departament
Rachunkowoci

Obs³uga bud¿etowa i finansowo-rachunkowa, w tym koordynowanie i nadzorowanie tej
obs³ugi w Izbie, przygotowywanie projektów bud¿etu i sprawozdañ z jego wykonania,
prowadzenie rachunkowoci, obs³uga kasowa

Departament
Gospodarczy

Organizacja i obs³uga funkcjonowania Izby w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych,
biurowych, socjalno-bytowych, transportu i ³¹cznoci, w tym m.in. prowadzenie orodka
szkoleniowego, zak³adowej przychodni lekarskiej, spraw zwi¹zanych z informatyzacj¹

Doskonalenie organizacji wewnêtrznej
W 2004 r. organizacja wewnêtrzna Izby podlega³a dalszemu doskonaleniu. Prezes NIK zarz¹dzeniem z 18 czerwca 2004 r.
utworzy³ w Departamencie Prezydialnym Biuro Spraw Miêdzynarodowych i Integracji Europejskiej, za zarz¹dzeniem z 27 padziernika 2004 r. powo³a³ w Departamencie Gospodarczym Biuro Wdro¿enia Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów.
Kontynuowano równie¿ prace dostosowuj¹ce stan zatrudnienia w poszczególnych jednostkach organizacyjnych do zakresu wykonywanych zadañ. Z dniem 1 stycznia 2004 r. wszed³ w ¿ycie nowy podzia³ etatów. Przedsiêwziêcie to, bêd¹ce konsekwencj¹ wdro¿enia zarz¹dzenia Prezesa NIK w sprawie etatyzacji w jednostkach organizacyjnych NIK, dotyczy³o g³ównie delegatur. Przy wyliczeniu stanu etatowego (w granicach od 29 do 94 osób) przyjêto zobiektywizowane kryteria (mierniki), dotycz¹-
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ce m.in. liczby mieszkañców, liczby i struktury organów administracji publicznej itp. wystêpuj¹cych w obrêbie w³aciwoci miejscowej danej delegatury. W delegaturach dzia³aniom racjonalizuj¹cym poddane zosta³o ponadto zatrudnienie w grupie pracowników administracji i obs³ugi, m.in. przez ustalenie jego stanu w relacji do stanu zatrudnienia pracowników na stanowiskach
kontrolerskich.
Pod koniec 2004 r. rozpoczêto kolejny etap prac dostosowuj¹cych stan zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych Izby
do zakresu ich zadañ. Za punkt wyjcia podzia³u etatów w jednostkach wykonuj¹cych zadania kontrolne przyjêto wyniki przeprowadzonej analizy, z zastosowaniem wskaników uwzglêdniaj¹cych ich specyfikê. Oczekiwanym celem wprowadzenia nowych zasad podzia³u etatów bêdzie lepsze wykorzystanie kadry kontrolerskiej.
Liczbê etatów w jednostce realizuj¹cej zadania kontrolne wyliczono jako sumê etatów jej kierownictwa, doradców nadzoruj¹cych czynnoci kontrolne, kontrolerów oraz pracowników administracji i obs³ugi, przy czym dla kierownictwa jednostki liczba
ta ustalona zosta³a z uwzglêdnieniem wyników konkursu na dyrektorów. Ustalaj¹c liczbê etatów dla doradców (ekonomicznych
i technicznych) nadzoruj¹cych czynnoci kontrolne, przyjêto wspó³czynniki koryguj¹ce  procentowy ich udzia³ wród pozosta³ych pracowników kontrolerskich. Jako elementy kszta³towania stanu etatowego w tej grupie przyjêto tak¿e redni¹ liczbê 
przypadaj¹cych na jednego zatrudnionego kontrolera  kontroli jednostkowych, informacji o wynikach kontroli, zastrze¿eñ do
protoko³ów i wyst¹pieñ pokontrolnych. Do etatów osób nadzoruj¹cych wykonywanie czynnoci kontrolnych zaliczono tak¿e
doradców prawnych, niezbêdnych dla zapewnienia obs³ugi prawnej danej jednostki. Minimalna liczba etatów dla tej grupy
doradców ustalona zosta³a z uwzglêdnieniem przeciêtnego obci¹¿enia prac¹ doradcy prawnego, przy czym jako kryteria do
ustalenia tej liczby przyjêto m.in. wspó³czynniki zawiadomieñ i odwo³añ.
Podzia³ etatów w skali Izby musi cechowaæ elastycznoæ  powinien uwzglêdniaæ specyfikê poszczególnych jednostek,
a tak¿e dynamiczny charakter polityki kadrowej. Dopuszczono wiêc odstêpstwa od wyznaczonej liczby etatów dla poszczególnych kategorii pracowniczych w granicach do 20%. Prace nad now¹ etatyzacj¹ kontynuowane bêd¹ w 2005 r.
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Podstawowe regulacje prawne
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Pozycjê pracowników NIK okreœlaj¹ przepisy ustawy o NIK i wydane na ich podstawie akty wykonawcze, a ponadto – wskazane w ustawie – przepisy o pracownikach urzêdów pañstwowych. W sprawach, które nie s¹ uregulowane wskazanymi
aktami normatywnymi, stosuje siê przepisy Kodeksu pracy.
W ustawie o NIK wyró¿niono trzy kategorie pracowników: cz³onków kierownictwa
Izby (Prezes, wiceprezesi i dyrektor generalny), pracowników nadzoruj¹cych lub
wykonuj¹cych czynnoœci kontrolne oraz pracowników administracyjnych i obs³ugi. Przynale¿noœæ do okreœlonej kategorii rozstrzyga o prawnej formie zatrudnienia
i przys³uguj¹cych uprawnieniach, a tak¿e o obowi¹zkach i zasadach odpowiedzialnoœci.
Prezes NIK sprawuje swoj¹ funkcjê na podstawie powo³ania przez Sejm RP bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów za zgod¹ Senatu RP. Prezes NIK kieruje dzia³alnoœci¹
Izby przy pomocy wiceprezesów i dyrektora generalnego. Wiceprezesów NIK, w liczbie od 2 do 4, powo³uje i odwo³uje Marsza³ek Sejmu RP na wniosek Prezesa NIK.
Dyrektora generalnego NIK powo³uje i odwo³uje Prezes NIK, za zgod¹ Marsza³ka
Sejmu RP. Status Prezesa NIK okreœlaj¹ przepisy ustawy zasadniczej. Zasady wynagradzania Prezesa NIK i wiceprezesów NIK reguluj¹ przepisy ustawy o wynagrodzeniu osób zajmuj¹cych kierownicze stanowiska pañstwowe.
Pracownik wykonuj¹cy lub nadzoruj¹cy czynnoœci kontrolne musi spe³niaæ warunki okreœlone w ustawie o NIK: mieæ obywatelstwo polskie, pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych oraz korzystaæ z pe³ni praw publicznych, nie byæ karanym za przestêpstwo pope³nione z winy umyœlnej, a ponadto mieæ wy¿sze wykszta³cenie i stan
zdrowia pozwalaj¹cy na zatrudnienie na okreœlonym stanowisku. Stosunek pracy
nawi¹zuje siê na podstawie mianowania poprzedzonego umow¹ o pracê na czas
okreœlony, nie d³u¿szy ni¿ 3 lata. Mianowanie jest uzale¿nione od odbycia aplikacji
kontrolerskiej zakoñczonej z³o¿eniem egzaminu z wynikiem pozytywnym. Prezes
NIK mo¿e, w wypadkach uzasadnionych kwalifikacjami lub praktyk¹ zawodow¹,
mianowaæ pracownika z tej grupy bez uprzedniego zawierania umowy o pracê,
a tak¿e bez zachowania wymogu aplikacji kontrolerskiej (w obecnej kadencji Prezes NIK nie korzysta³ z tego prawa).
Pracownicy administracyjni i obs³ugi zatrudniani s¹ na podstawie umowy o pracê. Stosuje siê do nich przepisy dotycz¹ce pracowników NIK oraz przepisy prawa
pracy.
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Zatrudnienie
Etaty, stan i struktura zatrudnienia
Planowana na 2004 r. liczba etatów w NIK wynosi³a 1.701. W dniu 1 stycznia 2004 r. Izba zatrudnia³a pracowników na
1.659,4 etatach14/. rednie zatrudnienie w 2004 r. wynios³o 1.656,8 etatów. Wed³ug stanu na koniec grudnia 2004 r., w NIK
zatrudniano pracowników na 1.670,1 etatach15/.
Dane o stanie etatowym i strukturze zatrudnienia, wed³ug stanu na 31 grudnia 2004 r. (z osobami przebywaj¹cymi na
urlopach bezp³atnych i wychowawczych oraz w porównaniu z analogicznymi danymi z 2003 r.), zawiera tabela Nr 2.
Tabela 2.
Stan etatowy i struktura zatrudnienia w latach 2003-2004
2003 r.
Lp.
1

Stan etatowy na 31 grudnia:
2

1.

Kierownictwo NIK

2.

Pracownicy wykonuj¹cy lub nadzoruj¹cy czynnoci kontrolne

3.

Pracownicy administracji i obs³ugi
Razem

Liczba
etatów
3

2004 r.

Wskanik
struktury
w procentach
4

Liczba
etatów
5

Wskanik
struktury
w procentach
6

6,0

0,4

6,0

0,4

1.217,8

73,6

1.263,7

75,6

430,1

26,0

400,4

24,0

1.653,9

100,0

1.670,1

100,0

Struktura wieku kadry kontrolerskiej
Strukturê wieku pracowników nadzoruj¹cych lub wykonuj¹cych czynnoci kontrolne, wed³ug stanu na koniec grudnia 2004 r.,
ilustruje diagram Nr 1.
Diagram 1.
Struktura wieku pracowników wykonuj¹cych lub nadzoruj¹cych czynnoœci kontrolne - stan na 31 grudnia 2004 r.

Wród zatrudnionych na stanowiskach pracowników wykonuj¹cych lub nadzoruj¹cych czynnoci kontrolne przewa¿a³y,
podobnie jak w latach poprzednich, osoby o wieloletnim dowiadczeniu zawodowym, w wieku powy¿ej 41 lat.

14/ W tym 26 osób na urlopach bezp³atnych i wychowawczych.
15/ W tym 28 osób na urlopach jak wy¿ej.
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Na podstawie mianowania zatrudniano 1.116 osób wykonuj¹cych lub nadzoruj¹cych czynnoci kontrolne, czyli 91% pracowników z tej grupy. W 2004 r. Prezes NIK mianowa³ na stanowiska kontrolerskie 77 osób oraz awansowa³ 109 pracowników,
w tym 28 na stanowiskach administracyjnych i obs³ugi.

Struktura wykszta³cenia pracowników
Struktura wykszta³cenia wy¿szego pracowników nadzoruj¹cych lub wykonuj¹cych czynnoci kontrolne nie uleg³a  w relacji do roku poprzedniego  wiêkszym zmianom. Strukturê tê, wed³ug stanu na koniec 2004 r., ilustruje diagram Nr 2.
Diagram 2.
Struktura wykszta³cenia wy¿szego (wg kierunku) pracowników wykonuj¹cych lub nadzoruj¹cych czynnoœci kontrolne
- stan na 31 grudnia 2004 r.

W grupie pracowników legitymuj¹cych siê wy¿szym wykszta³ceniem, 79 osób posiada³o stopieñ naukowy doktora, za 43
ukoñczy³y Krajow¹ Szko³ê Administracji Publicznej.
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Pracownicy nowo przyjêci
Do pracy w NIK przyjêto w 2004 r. 127 osób (w wymiarze 125 etatów), w tym 105 na stanowiska kontrolerskie.
Sporód osób przyjêtych do pracy, 78 zatrudniono w delegaturach NIK, 27  w departamentach kontrolnych, 2  w departamentach wspomagania postêpowania kontrolnego, 20  w departamentach wykonuj¹cych zadania z zakresu organizacji i obs³ugi.
Strukturê wieku pracowników przyjêtych do pracy w 2004 r. na stanowiska pracy zwi¹zane z wykonywaniem lub nadzorowaniem czynnoci kontrolnych ilustruje diagram Nr 3.
Diagram 3.
Struktura wieku pracowników wykonuj¹cych lub nadzoruj¹cych czynnoœci kontrolne przyjêtych do pracy w 2004 r.

Sporód osób przyjêtych w 2004 r. na stanowiska pracy zwi¹zane z wykonywaniem lub nadzorowaniem czynnoci kontrolnych wiêkszoæ (77,1%) nie przekroczy³a 40 roku ¿ycia.
Strukturê wykszta³cenia wy¿szego (wed³ug kierunku) nowo przyjêtych pracowników nadzoruj¹cych lub wykonuj¹cych czynnoci kontrolne ilustruje diagram Nr 4.
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Diagram 4.
Struktura wykszta³cenia wy¿szego (wg kierunku) osób przyjêtych na stanowiska zwi¹zane z wykonywaniem
lub nadzorowaniem czynnoœci kontrolnych w 2004 r.

Sporód osób przyjêtych w 2004 r. na stanowiska pracy zwi¹zane z wykonywaniem lub nadzorowaniem czynnoci kontrolnych, 73,3% legitymuje siê wykszta³ceniem prawniczym, administracyjnym lub ekonomicznym.

W 2004 r. stosowano, wprowadzone rok wczeniej, nowe zasady naboru kandydatów do pracy na stanowiska kontrolerskie. Stanowi¹ one praktyczn¹ realizacjê norm konstytucyjnych, wed³ug których obywatele polscy korzystaj¹cy z pe³ni praw
publicznych maj¹ prawo dostêpu do s³u¿by publicznej na jednakowych zasadach 16/. Zasady te spe³niaj¹ tak¿e miêdzynarodowe standardy kontroli INTOSAI i Standardy kontroli NIK, wed³ug których najwy¿szy organ kontroli powinien przyj¹æ zasady
i procedury zapewniaj¹ce nabór kompetentnego personelu.
Zgodnie ze Standardami polityki kadrowej, nabór pracowników na stanowiska zwi¹zane z wykonywaniem lub nadzorowaniem czynnoci kontrolnych prowadzony jest w sposób umo¿liwiaj¹cy pozyskanie kadry kompetentnej i zaanga¿owanej. Przyjêto zasadê, ¿e kandydaci na kontrolerów powinni wykazywaæ siê ponadprzeciêtn¹ wiedz¹ i umiejêtnociami oraz mieæ niezbêdne dowiadczenie zawodowe. Nabór prowadzony jest w drodze otwartego postêpowania kwalifikacyjnego, realizowanego
na podstawie publicznego og³oszenia. Postêpowanie maj¹ce na celu sprawdzenie wiedzy, kwalifikacji i predyspozycji kandydatów do pracy oraz wskazanie kandydatów, którzy optymalnie spe³niaj¹ ustanowione kryteria, prowadzi w trybie konkursu komisja ds. naboru pracowników. Podstaw¹ naboru s¹ opisy stanowisk sporz¹dzone przez dyrektorów jednostek organizacyjnych
i zaakceptowane przez nadzoruj¹cych cz³onków kierownictwa Izby. Ostateczn¹ decyzjê o zatrudnieniu podejmuje Prezes NIK.
Standardy kontroli NIK wymagaj¹ od kandydatów du¿ej wiedzy i dowiadczenia niezbêdnego do wykonywania zawodu
kontrolera. Determinuj¹ tym samym po¿¹dany profil przygotowania zawodowego  zatrudniane s¹ g³ównie osoby z wykszta³ceniem ekonomicznym, prawniczym i administracyjnym. Uwzglêdnia siê te¿ inne przydatne kwalifikacje, m.in.: dowiadczenie
zawodowe z pracy w organach administracji publicznej i komórkach kontrolnych (audytu), posiadanie doktoratu, ukoñczenie
studiów podyplomowych o przydatnym profilu, aplikacjê w zawodach prawniczych, a tak¿e znajomoæ jêzyków obcych.
Zarz¹dzeniem z 1 lipca 2003 r., które wesz³o w ¿ycie z dniem podpisania, Prezes NIK ustali³ szczegó³owe zasady i tryb
naboru do pracy na stanowiskach kontrolerskich17/. Postanowienia o naborze zaczê³y obowi¹zywaæ od 1 wrzenia 2003 r.
Nabór kandydatów spoza Izby do pracy na stanowiska zwi¹zane z wykonywaniem lub nadzorowaniem czynnoci kontrolnych (tzw. nabór zewnêtrzny) odbywa³ siê w 2004 r. w drodze otwartego postêpowania kwalifikacyjnego, prowadzonego na
podstawie publicznego og³oszenia w dzienniku Rzeczpospolita, na stronie internetowej NIK i w Biuletynie S³u¿by Cywilnej.
Postêpowanie kwalifikacyjne sk³ada³o siê z trzech etapów i obejmowa³o: wstêpn¹ ocenê ofert, testowe sprawdzenie znajomoci jêzyków obcych i predyspozycji do pracy w NIK oraz rozmowê kwalifikacyjn¹ z wybranymi kandydatami.
Pierwszy nabór na 40 wolnych stanowisk w 18 jednostkach organizacyjnych og³oszono 1 czerwca. Wp³ynê³o 957 ofert.
Komisja, po ich analizie, wytypowa³a do II etapu postêpowania kwalifikacyjnego 149 kandydatów. Podstaw¹ wyboru by³a
zgodnoæ ofert z wymaganiami stawianymi kandydatom w opisie stanowisk oraz udokumentowane dowiadczenie zawodo-

16/ Por. art. 60 Konstytucji RP.
17/ Zosta³y one znowelizowane zarz¹dzeniem Prezesa NIK z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie zasad i trybu naboru kandydatów do pracy na niektórych stanowiskach
w NIK.
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Zasady naboru kandydatów do kadry kontrolerskiej

we i dodatkowe kwalifikacje. Do II etapu przyst¹pi³o 125 kandydatów. Do dalszych rozmów kwalifikacyjnych wytypowano 88
z nich. Po ich przeprowadzeniu komisja zarekomendowa³a zatrudnienie 59 osób. Propozycje te zosta³y zaakceptowane
przez Prezesa NIK.
Drugi nabór na 30 wolnych stanowisk w 12 departamentach i delegaturach og³oszono 15 padziernika. Po analizie 400
ofert komisja wytypowa³a do II etapu postêpowania kwalifikacyjnego 99 osób, sporód których 89 przyst¹pi³o do tego postêpowania. Do rozmów kwalifikacyjnych komisja wytypowa³a 54 osoby. Po ich przeprowadzeniu komisja zarekomendowa³a zatrudnienie 30 kandydatów. Prezes NIK zaakceptowa³ te kandydatury.
W 2004 r. przeprowadzony zosta³ ponadto tzw. nabór wewnêtrzny sporód pracowników NIK. Pierwszy nabór na stanowiska zwi¹zane z nadzorowaniem lub wykonywaniem czynnoci kontrolnych og³oszono 9 kwietnia 2004 r. na 49 wolnych etatów
w 18 departamentach i delegaturach. Oferty z³o¿y³o 26 osób, z których 12 komisja wytypowa³a do rozmów kwalifikacyjnych.
W wyniku postêpowania kwalifikacyjnego komisja zarekomendowa³a Prezesowi NIK 11 pracowników ubiegaj¹cych siê o zmianê stanowiska lub stanowiska i jednostki organizacyjnej. Propozycje zosta³y zaakceptowane przez Prezesa NIK. Drugi nabór,
na 12 wolnych etatów w 6 jednostkach, og³oszono 17 wrzenia 2004 r. Oferty z³o¿y³o 6 pracowników. Po rozmowach kwalifikacyjnych komisja zarekomendowa³a 5 pracowników do zmiany stanowiska Prezesowi NIK, który zaakceptowa³ te propozycje.
W 2004 r. wprowadzono tak¿e zasadê obsady stanowisk dyrektorów i wicedyrektorów jednostek organizacyjnych w drodze
konkursu. Postêpowanie konkursowe przeprowadzono w oparciu o rozwi¹zania przyjête w zarz¹dzeniu Prezesa NIK z 26 lipca
2004 r. W dniu 20 sierpnia 2004 r. Prezes NIK og³osi³ konkurs na stanowiska dyrektorów trzech delegatur (w Gdañsku, Szczecinie i Zielonej Górze), wicedyrektorów dwóch departamentów kontrolnych (Bud¿etu i Finansów oraz Gospodarki, Skarbu Pañstwa i Prywatyzacji) oraz wicedyrektorów dwóch delegatur (w £odzi i Warszawie). Do konkursu zg³osi³o siê 20 pracowników.
Komisja ocenia³a kandydatów na podstawie ich wykszta³cenia, kwalifikacji, ocen okresowych, przebiegu dotychczasowej pracy
w NIK, predyspozycji do pracy na okrelonym stanowisku i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej. W wyniku postêpowania
kwalifikacyjnego komisja wskaza³a 3 osoby na stanowiska dyrektorów i 4  na stanowiska wicedyrektorów (osoby te zosta³y
zatrudnione na ww. stanowiskach).
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Odejcia z pracy
W 2004 r. z pracy w NIK, w wiêkszoci w zwi¹zku z nabyciem prawa do emerytury (71,2%), odesz³y 104 osoby zatrudniane
na 99,9 etatach (w tym 75 osób ze stanowisk kontrolerskich). Odejcia z pracy  wed³ug przyczyn i w porównaniu z 2003 r. 
ilustruj¹ dane przedstawione w tabeli Nr 3.
Tabela 3.
Odejcia z pracy w NIK w latach 2003-2004  wed³ug przyczyn
2003 r.

2004 r.

Wskanik
struktury
w procentach
4

Lp.
1

Przyczyny odejcia z pracy
2

1.

Nabycie uprawnieñ do emerytury

59

66,3

74

71,2

2.

Porozumienie stron

9

10,1

11

10,6

3.

Wypowiedzenie stosunku pracy przez NIK

4

4,5

3

2,9

4.

Wypowiedzenie stosunku pracy przez pracownika

1

1,1

2

1,9

5.

Up³yw terminu, na jaki zawarto umowê

6

6,8

7

6,7

6.

Bez wypowiedzenia*/

5

5,6

5

4,8

7.

Wyganiêcie stosunku pracy  mieræ pracownika

5

5,6

2

1,9

89

100,0

104

100,0

Razem

*/ Z winy pracownika (4 osoby), wyczerpanie okresu zasi³kowego - przejcie na rentê (1 osoba).
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Liczba
osób
5

Wskanik
struktury
w procentach
6

Liczba
osób
3

Rozwój zawodowy pracowników
Podstawowe cele
Dba³oæ o rozwój zawodowy kontrolerów przez ich sta³e dokszta³canie i doskonalenie zawodowe  jak przyjêto w Strategii
NIK  ma s³u¿yæ zapewnieniu w³aciwego wykonywania zadañ kontrolnych i realizacji wyznaczonych celów. Standardy polityki
kadrowej NIK uznaj¹ kwalifikacje i umiejêtnoci pracowników uczestnicz¹cych w procesie kontrolnym za istotny czynnik, od
którego zale¿y jakoæ kontroli. Gwarancj¹ wysokiego standardu pracy jest wiêc sta³e rozwijanie bieg³oci kontrolerów przez
edukacjê i szkolenie, co jest warunkiem dysponowania kompetentn¹ i zaanga¿owan¹ kadr¹ pracownicz¹. NIK stwarza mo¿liwoci rozwoju swoim pracownikom, gwarantuj¹c wymianê dowiadczeñ zawodowych, uzupe³nianie wiedzy i umiejêtnoci oraz
ustawiczne doskonalenie metodyki kontroli.
W celu realizacji Standardów, a tak¿e postanowieñ Kodeksu etyki kontrolera, zgodnie z którymi powinnoci¹ kontrolera jest
sta³e doskonalenie swojej wiedzy zawodowej, umiejêtnoci, skutecznoci i jakoci pracy, w NIK d¹¿y siê do tego, aby uczestniczy³ on w szkoleniach specjalistycznych, w rocznym wymiarze 30 godzin  w zakresie i terminach uzgodnionych z prze³o¿onym.

Dzia³alnoæ szkoleniowa prowadzona jest w dwóch podstawowych formach: aplikacji kontrolerskiej i sta³ego doskonalenia
zawodowego.
Celem aplikacji kontrolerskiej jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracowników do wykonywania i nadzorowania
czynnoci kontrolnych. Ponadto pracownicy NIK maj¹ mo¿liwoæ uzupe³niania lub systematyzowania zdobytej wiedzy i umiejêtnoci  w ramach sta³ego doskonalenia zawodowego. W celu u³atwienia wyboru odpowiednich form szkolenia opracowywana jest Oferta szkoleniowa dla pracowników NIK. Szkolenia podlegaj¹ analizie i ocenie z punktu widzenia uzyskanych rezultatów, a wynikaj¹ce z nich wnioski s¹ wykorzystywane do doskonalenia Oferty i sposobu przeprowadzania kolejnych szkoleñ.
Formami sta³ego doskonalenia zawodowego s¹ m.in.: kierowanie na studia doktoranckie i podyplomowe, nauka jêzyków
obcych, sta¿e zagraniczne w najwy¿szych organach kontroli innych pañstw, szkolenia tematyczne, w tym zwi¹zane z obowi¹zkami ustawowymi (ochrona informacji niejawnych, bhp). Nale¿¹ tak¿e do nich okresowe narady szkoleniowe i organizowane
w zwi¹zku z podejmowaniem okrelonych kontroli. Uczestnictwo w nich s³u¿y wyjanianiu w¹tpliwoci zwi¹zanych z realizacj¹
programów kontroli, ujednoliceniu podejcia kontrolnego, wymianie dowiadczeñ.
Dane charakteryzuj¹ce udzia³ pracowników NIK w poszczególnych formach szkolenia organizowanego wewn¹trz instytucji
zamieszczono w tabeli Nr 4.
Tabela 4.
Pracownicy objêci poszczególnymi formami szkolenia
i dokszta³cania zawodowego organizowanego w NIK w latach 2003-2004
2003 r.
Lp.
1
1.

Aplikacja kontrolerska

142

3,0

173

3,9

2.

Nauka jêzyków obcych (lektoraty w NIK)

351

7,5

279

6,3
26,8

1.002

21,5

1.181

w tym dotycz¹ce integracji europejskiej

163

3,5

212

4,8

4.

Narady szkoleniowe**/

896

19,2

460

10,4

5.

Narady przed- i ródkontrolne

1.707

36,6

1.725

39,1

6.

Ochrona informacji niejawnych

333

7,1

322

7,3

7.

Bezpieczeñstwo i higiena pracy

238

5,1

275

6,2

4.669

100,0

4.415

100,0

3.1.

Szkolenia tematyczne

Liczba
osób*/
5

Wskanik
struktury
w procentach
6

Wyszczególnienie
 formy szkolenia i dokszta³cania
2

3.

Liczba
osób*/
3

2004 r.

Wskanik
struktury
w procentach
4

Razem

*/ Poszczególni pracownicy korzystaj¹ w ci¹gu roku z wielu form szkolenia i dokszta³cania zawodowego. **/ W departamentach i delegaturach
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Organizacja, zakres i formy dzia³alnoci szkoleniowej

W tabeli Nr 5 przedstawiono natomiast dane dotycz¹ce udzia³u pracowników NIK w poszczególnych formach szkolenia
organizowanego poza instytucj¹.
Tabela 5.
Pracownicy objêci poszczególnymi formami szkolenia
i dokszta³cania zawodowego organizowanego poza NIK w latach 2003-2004
2003 r.
Lp.
1

Rodzaj zajêæ szkoleniowych
2

1.

Studia doktoranckie, podyplomowe i inne

2.

Szkolenia specjalistyczne

3.

Nauka jêzyków obcych (lektoraty poza NIK)

4.

Aplikacje w zawodach prawniczych

5.

Sta¿e zagraniczne
Razem

Liczba
osób
3

2004 r.

Wskanik
struktury
w procentach
4

Liczba
osób
5

Wskanik
struktury
w procentach
6

38

7,4

45

10,0

374

73,0

308

68,1

88

17,2

95

21,0

4

0,8

1

0,2

8

1,6

3

0,7

512

100,0

452

100,0
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Aplikacja kontrolerska
Udzia³ w szkoleniu aplikacyjnym zapewnia kontrolerom w³aciwe przygotowanie merytoryczne i fachowe niezbêdne do
prowadzenia postêpowania kontrolnego. Zgodnie ze Standardami NIK, kontrolerzy odbywaj¹ aplikacjê w pocz¹tkowym (trzyletnim) okresie zatrudniania ich na podstawie umowy o pracê. Pozytywne zdanie egzaminu przed komisj¹ powo³an¹ w NIK jest
podstaw¹ do nawi¹zania stosunku pracy na podstawie mianowania.
Poza szkoleniem teoretycznym, aplikacja obejmuje wykonywanie przez aplikantów zadañ praktycznych pod nadzorem
opiekunów i samokszta³cenie. Opiekunowie aplikantów s¹ wyznaczani sporód pracowników macierzystej jednostki organizacyjnej, maj¹cych niezbêdne dowiadczenie i po¿¹dane predyspozycje. Ka¿de szkolenie z zakresu aplikacji koñczy siê egzaminem przed komisj¹ powo³an¹ przez Prezesa NIK.
W czasie dwunastomiesiêcznego szkolenia, obejmuj¹cego ok. 400 godzin wyk³adów, seminariów i æwiczeñ, kandydaci na
kontrolerów uczestnicz¹c w zajêciach warsztatowych nabywaj¹ umiejêtnoci dokumentowania ustaleñ kontroli, sporz¹dzania
podstawowych dokumentów w postêpowaniu kontrolnym, pos³ugiwania siê odpowiednim instrumentarium prawnym. Doskonal¹ lub uzupe³niaj¹ wiedzê z zakresu systemu kontroli w Polsce i wybranych zagadnieñ kontroli pañstwowej w innych krajach,
organizacji NIK i jej zadañ jako naczelnego organu kontroli pañstwowej. Poznaj¹ podstawy rachunkowoci, zaznajamiaj¹ siê
z analiz¹ i badaniem bilansu, sprawozdawczoci¹, wybranymi zagadnieniami ekonomii i systemu gospodarczego, kontrol¹
finansow¹ i audytem. Program szkolenia aplikacyjnego obejmuje tak¿e wybrane problemy z niektórych ga³êzi prawa (w tym
zarys prawa Unii Europejskiej), elementy informatyki przydatne w postêpowaniu kontrolnym, a tak¿e podstawy psychologii
i socjologii.
W 2004 r., w teoretycznym szkoleniu aplikacyjnym uczestniczy³o równie¿  za zgod¹ Prezesa NIK  13 pracowników komórek kontrolnych w urzêdach administracji rz¹dowej i samorz¹dowej (m.in. z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministerstw:
Kultury i Sztuki, Edukacji Narodowej i Sportu, rodowiska, G³ównego Inspektoratu Weterynarii, Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych oraz Urzêdu m.st. Warszawy).
Szkolenia tematyczne (specjalistyczne)
W 2004 r. organizowano, m.in. przy wspó³udziale wyk³adowców ze Stowarzyszenia Ksiêgowych w Polsce, Naczelnego
S¹du Administracyjnego, Krajowej Szko³y Administracji Publicznej, Urzêdu Zamówieñ Publicznych, cykle szkoleñ specjalistycznych. Udzia³ w tej formie szkolenia mia³ na celu pog³êbienie merytorycznej wiedzy jego uczestników o obszarach podlegaj¹cych kontroli NIK, a tak¿e nabycie nowych umiejêtnoci.
Tematyka szkoleñ specjalistycznych dotyczy³a niektórych dziedzin prawa, g³ównie prawa Unii Europejskiej, relacji miêdzy
prawem krajowym i wspólnotowym. Obejmowa³a te¿: rachunkowoæ bud¿etow¹, funkcjonowanie kontroli i audytu wewnêtrzne-

"

go, prawn¹ regulacjê umów w obrocie gospodarczym, dzia³alnoæ spó³ek prawa handlowego, funkcjonowanie Unii Europejskiej, z uwzglêdnieniem wykorzystania i rozliczania funduszy unijnych, udzielanie zamówieñ publicznych, w tym europejskie
procedury przetargowe, organizacjê, funkcjonowanie i zadania administracji publicznej.
W 2004 r., zw³aszcza w okresie bezporednio poprzedzaj¹cym przyst¹pienie Polski do Unii, zorganizowano te¿ cykl szkoleñ, przygotowuj¹cych pracowników Izby do integracji. Ich tematyka obejmowa³a:
 Protokó³ dyplomatyczny (i administracyjno-dyplomatyczny)  zajêcia prowadzi³ dyplomata  b. ambasador RP w Wiedniu,
kierownik Katedry Prawa Europejskiego Szko³y G³ównej Handlowej;
 Finansowe, polityczne i decyzyjne aspekty uczestnictwa pañstwa cz³onkowskiego w bud¿ecie Unii Europejskiej  w szkoleniu uczestniczy³o 100 pracowników, a prowadzili je profesorowie ekonomii: z Uniwersytetu w Lizbonie (i Uniwersytetu
w Aveiro, równoczenie doradca Komisji Europejskiej w dziedzinie ekonomii i bankowoci) oraz z uniwersytetów w Modenie i Aveiro. Jego zakres tematyczny obejmowa³: now¹ politykê makro-ekonomiczn¹ w obszarze rynku wewnêtrznego Unii
Europejskiej, uniê ekonomiczn¹ i monetarn¹, zagadnienia dotycz¹ce Europejskiego Banku Centralnego, polityki krajowe
i bud¿et Unii  na przyk³adzie Portugalii, a tak¿e Politykê Regionaln¹ i Spójnoci Ekonomicznej oraz Socjaln¹.
 Bud¿et Unii Europejskiej  konstrukcja, wykonanie, procedury  w szkoleniu udzia³ wziê³o 90 pracowników, a prowadzi³ je
doradca w zakresie finansów Komisji Europejskiej, Departamentu Bud¿etu w Ministerstwie Finansów Szwecji, jednoczenie konsultant Banku wiatowego, OECD18/, SIDA19/ i UNDP20/. Szkolenie obejmowa³o podstawowe problemy polityki
podatkowej oraz zagadnienia zwi¹zane z bud¿etem Unii Europejskiej.
W 2004 r. przeprowadzono tak¿e cykl 13 szkoleñ tematycznie zwi¹zanych z ochron¹ informacji niejawnych i danych osobowych. Dotyczy³y one m.in. interpretacji niektórych przepisów ustaw o ochronie informacji niejawnych i o ochronie danych osobowych, zasad prowadzenia rejestrów dokumentów z tego rodzaju informacjami, a tak¿e innych tajemnic prawnie chronionych.
Nauka jêzyków obcych

Tabela 6.
Pracownicy NIK objêci w latach 2003-2004 poszczególnymi formami szkolenia jêzykowego
Liczba osób
NIK
Lp.
1
1.

Poza NIK
2003 r.
2004 r.
5
6
68
81

Razem
2003 r.
2004 r.
7
8
373
313

Lektoraty
2
Angielski

2003 r.
3
305

2004 r.
4
232

2.

Niemiecki

28

25

11

9

39

34

3.

Francuski

18

18

9

5

27

23

4.

Rosyjski



3







3

5.

Hiszpañski



1







1

351

279

88

95

439

374

Razem

Studia doktoranckie i podyplomowe, aplikacje w zawodach prawniczych
W 2004 r. 45 pracowników NIK podjê³o lub kontynuowa³o studia doktoranckie i podyplomowe, g³ównie w celu poszerzenia i pog³êbienia wiedzy z zakresu: ekonomii, prawa, zarz¹dzania, finansów, bankowoci, rachunkowoci, audytu i kontroli
wewnêtrznej. Ponadto jeden pracownik z przygotowaniem i dowiadczeniem prawniczym rozpocz¹³ pozaetatow¹ aplikacjê
s¹dow¹.
18/ OECD  Organizacja Wspó³pracy Gospodarczej i Rozwoju.
19/ SIDA  Szwedzka Agencja ds. Rozwoju Miêdzynarodowego.
20/ UNDP (ang. United Nations Development Programme)  Program Rozwoju ONZ.
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Nauka odbywa siê w formach lektoratów i indywidualnych konwersacji organizowanych w NIK. Pracownicy uczestniczyli
tak¿e w kursach organizowanych przez instytuty i szko³y jêzykowe oraz w zagranicznych kursach jêzykowych. Dane ilustruj¹ce
udzia³ pracowników w szkoleniach jêzykowych zamieszczono w tabeli Nr 6.

Sta¿e zagraniczne
W 2004 r. odby³o lub rozpoczê³o sta¿e zagraniczne w organach Unii Europejskiej i w europejskich organach kontroli 3
pracowników. Realizacja wspólnych projektów z urzêdami najwy¿szych organów kontroli pañstw europejskich sprzyja³a zdobywaniu i pog³êbianiu wiedzy o tych organach. Kontakty  oprócz poznania sposobu i metod funkcjonowania tych urzêdów 
przyczynia³y siê te¿ do wykorzystania dowiadczeñ partnerów zagranicznych w dzia³alnoci Izby.
Narady przedkontrolne i ródkontrolne
Standardy NIK stanowi¹, ¿e kontrolê nale¿y przygotowaæ tak, aby zapewniæ uzyskanie wysokiej jakoci pracy, w sposób
oszczêdny, wydajny i skuteczny oraz zgodny z planami pracy NIK. Je¿eli jej przeprowadzenie wymaga specjalistycznego przygotowania, organizowane s¹ specjalne zajêcia szkoleniowe dla kontrolerów, którzy bêd¹ w niej uczestniczyæ.
G³ównymi formami szkoleniowymi przygotowuj¹cymi kontrolerów do efektywnej realizacji zadañ kontrolnych s¹  wed³ug
przyjêtego w NIK tradycyjnego nazewnictwa  narady przed- i ródkontrolne. Przed podjêciem kontroli, w gronie kontrolerów
jest wiêc dyskutowana i kszta³towana metodyka kontroli, aby maksymalnie usprawniæ jej przebieg. Nastêpnie w czasie trwania
postêpowania  w gronie tych samych kontrolerów zaanga¿owanych we wspólne badania  wymieniane s¹ dowiadczenia
dotycz¹ce problemów najistotniejszych z punktu widzenia celu kontroli. W 2004 r. w 65 naradach przed- i ródkontrolnych udzia³
wziê³o 1.725 kontrolerów. Ka¿dy z nich przeznaczy³ na tego typu szkolenie oko³o 17 godzin w ci¹gu roku.
Narady okresowe
W zorganizowanych w 2004 r. naradach okresowych uczestniczy³o 460 kontrolerów (ka¿dy z nich odby³ ok. 10 godzin
szkolenia). Narady te ukierunkowane by³y g³ównie na doskonalenie metodyki kontroli i podnoszenie jakoci pracy pracowników
wykonuj¹cych i nadzoruj¹cych czynnoci kontrolne.

0gólne informacje o Najwy¿szej Izbie Kontroli

Pozosta³e szkolenia
Intensywnie szkoleni byli tak¿e pracownicy departamentów wykonuj¹cych zadania z zakresu organizacji i obs³ugi. Pracownicy ochrony z Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych uczestniczyli w szkoleniach z musztry, samoobrony, technik interwencyjnych i strzeleckim, za pracownicy Wydzia³u Informatyki w szkoleniach z zakresu wykorzystania rozwi¹zañ i technik
informatycznych: zarz¹dzania routerami w sieci WAN, programowania w jêzyku Delphi 8, metodyki prowadzenia projektów
PRINCE 2, ITIL21/  zarz¹dzania us³ugami IT w organizacji, a tak¿e w szkoleniu z zakresu systemu zabezpieczeñ w autoryzowanym Centrum CheckPoint.
W 2004 r. rozpoczêto, przeznaczone dla pracowników Izby, szkolenie z zakresu obs³ugi komputera (koñcz¹ce siê otrzymaniem certyfikatu ECDL22/). Organizowane jest cyklicznie i obejmuje: podstawy technik informatycznych, u¿ytkowanie komputerów, przetwarzanie tekstów, korzystanie z arkuszy kalkulacyjnych, baz danych, grafiki prezentacyjnej oraz us³ug w sieciach
informatycznych. Certyfikat powiadcza, ¿e jego posiadacz zda³ egzamin dotycz¹cy podstawowych pojêæ technologii informatycznej i 6 egzaminów praktycznych sprawdzaj¹cych umiejêtnoæ obs³ugi komputera.
Stosownie do przepisów Kodeksu pracy, organizowane by³y tak¿e szkolenia z zakresu bhp  wstêpne i okresowe. W 2004 r.
instrukta¿em ogólnym objêto 53 nowo zatrudnione osoby; w ramach szkoleñ podstawowych przeszkolono natomiast 37 osób,
za ze szkoleñ okresowych skorzysta³y 74 osoby.
Ocena efektywnoci zajêæ szkoleniowych
Regu³¹ jest systematyczna ocena zajêæ szkoleniowych, realizowana przez ankietowanie uczestników w odniesieniu do
stopnia osi¹gniêcia celów szkolenia. Ankietowani wypowiadaj¹ siê na temat uporz¹dkowania przekazywanej wiedzy, precyzji
i jasnoci w prezentacji materia³u, merytorycznego przygotowania wyk³adowców do zajêæ i ich kontaktu z uczestnikami. Ocena
stanowi jednoczenie element kontroli i podstawê do analizy s³u¿¹cej dokonywaniu zmian w programach szkoleniowych i doborze osób prowadz¹cych zajêcia. Opisany sposób postêpowania jest konsekwencj¹ realizacji zasad okrelonych w Standar21/ ITIL (ang. Information Technology Infrastructure Library).
22/ ECDL (ang. European Computer Driving Licence).
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dach kontroli NIK, zgodnie z którymi niezbêdne jest przeprowadzanie oceny i analizy osi¹gniêtych rezultatów dzia³alnoci szkoleniowej, a wynikaj¹ce z tego wnioski powinny byæ wykorzystane do sta³ego doskonalenia programu i sposobu przeprowadzania szkoleñ. Ocenê efektywnoci zajêæ w ub.r. wykorzystano w pracach nad Ofert¹ szkoleniow¹ na 2005 r., dokonuj¹c niezbêdnych modyfikacji proponowanych programów szkoleñ.

Biblioteka

Ksiêgozbiór, licz¹cy pod koniec 2004 r. 18,2 tys. woluminów ksi¹¿ek i periodyków specjalistycznych, by³ dostosowany tematycznie i rodzajowo do specyfiki dzia³alnoci Izby. Zbiory, m.in. z dziedziny prawa, ekonomii, kontroli pañstwowej w Polsce
i za granic¹, finansów, organizacji i zarz¹dzania, a tak¿e powiêcone harmonizacji prawa polskiego z prawem unijnym oraz
maj¹ce tematyczny zwi¹zek z Uni¹ Europejsk¹ i prawem miêdzynarodowym, udostêpniano pracownikom i wszystkim zainteresowanym. Korzystali z nich tak¿e pracownicy naukowi wy¿szych uczelni i studenci.
Biblioteka dysponuje zbiorami Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i resortowych aktów prawnych  od 1918 r. Zapewni³a
te¿ prenumeratê dzienników urzêdowych, czasopism, wydawnictw GUS, a tak¿e niektórych periodyków z dziedziny prawa
i finansów, jak równie¿ ich dystrybucjê do jednostek organizacyjnych i osób bezporednio zainteresowanych zawodowo okrelonymi publikacjami. Wspó³pracowa³a tak¿e na bie¿¹co z krajowymi wydawnictwami, ksiêgarniami i redakcjami. W ramach
wypo¿yczeñ miêdzybibliotecznych najczêciej korzystano ze zbiorów Biblioteki Narodowej. Dzia³alnoæ biblioteki w 2004 r.,
w porównaniu z rokiem poprzednim, ilustruj¹ dane przedstawione w tabeli Nr 7.
Tabela 7.
Podstawowe dane dotycz¹ce biblioteki fachowej w NIK w latach 2003-2004

Wyszczególnienie

2004 r.
4

1.

Wydatki na zakup ksi¹¿ek, prenumeratê dzienników urzêdowych,
czasopism i prasy (wartoæ - w tys. z³)

428,1

414,7

2.

Liczba woluminów pozycji ksi¹¿kowych
i periodyków specjalistycznych (w tys. - stan na 31 grudnia)

15,9

18,2

114,5

3.

Prenumerata (liczba tytu³ów) ogó³em, w tym:

214

234

109,3

3.1.

- dzienniki urzêdowe

20

21

105,0

3.2.

- czasopisma fachowe

187

204

109,1

3.3.

- prasa codzienna

7

9

128,6
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Lp.
1

2

2003 r.
3

Wskanik
w procentach
(4:3)
5
96,9

4.

Wydawnictwa GUS (liczba tytu³ów)

120

73**/

60,8

5.

Zarejestrowani czytelnicy korzystaj¹cy ze zbiorów (liczba - stan na 31 grudnia)

599

603

100,7

6.

Ksiêgozbiór fachowy (wartoæ w tys. z³ - stan na 31 grudnia)*/

397,3

482,6

121,5

*/ Z dokumentami w formie elektronicznej. **/ Zmniejszenie prenumeraty spowodowane wiêksz¹ dostêpnoci¹ wydawnictw na stronach internetowych GUS.
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Wspó³praca
miêdzynarodowa
5.
Miêdzynarodowa
Organizacja
Najwy¿szych Organów
Kontroli
Europejska
Organizacja
Najwy¿szych Organów
Kontroli
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Wspó³praca
z Europejskim
Trybuna³em
Obrachunkowym
Komitet Kontaktowy
prezesów najwy¿szych
organów kontroli
pañstw UE i ETO
Wspó³praca
najwy¿szych organów
kontroli krajów
przystêpuj¹cych
i kandyduj¹cych do UE
Wspó³praca
z Miêdzynarodow¹
Rad¹ Audytorów NATO
Kontakty bilateralne
i multilateralne
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Do maja 2004 r. dzia³alnoœæ Izby w tej sferze koncentrowa³a siê na przygotowaniu
do funkcjonowania w warunkach zbli¿aj¹cego siê cz³onkostwa Polski w Unii Europejskiej. Realizacji tego celu s³u¿y³a wspó³praca z analogicznymi instytucjami krajów przystêpuj¹cych i kandyduj¹cych do Unii oraz z Europejskim Trybuna³em Obrachunkowym. Po wst¹pieniu Polski do Unii, NIK aktywnie funkcjonuje w Komitecie
Kontaktowym prezesów najwy¿szych organów kontroli UE i ETO, który powo³any
zosta³ w celu u³atwienia wspó³pracy narodowych organów kontroli pañstw cz³onkowskich i Trybuna³u.
NIK nie zaniedbywa³a tak¿e tradycyjnie dobrej i efektywnej wspó³pracy z organizacjami zrzeszaj¹cymi najwy¿sze organy kontroli INTOSAI i EUROSAI oraz z innymi
instytucjami i organizacjami europejskimi. Utrzymywa³a tak¿e aktywne kontakty
bilateralne i multilateralne. Do priorytetowych dziedzin wspó³pracy miêdzynarodowej w 2004 r., podobnie jak i w latach poprzednich, nale¿a³y: kontrola œrodowiska, funduszy unijnych i obronnoœci, wspó³praca transgraniczna i regionalna, wymiana doœwiadczeñ z krajami Europy Œrodkowej i Wschodniej w zakresie doskonalenia i rozwoju standardów, metodyki kontroli i systemu szkoleñ kontrolerów.
W roku sprawozdawczym kontakty zagraniczne by³y równie intensywne, jak w roku poprzednim. Œwiadcz¹ o tym m.in. dane o udziale przedstawicieli Izby w seminariach, szkoleniach, konferencjach i spotkaniach eksperckich odbywaj¹cych siê
za granic¹ – ³¹cznie 135 osób (w 2003 r. – 127 osób). W podobnych przedsiêwziêciach zorganizowanych przez Izbê udzia³ wziê³o 140 przedstawicieli organów kontroli z innych krajów (w 2003 r. – 193 osoby).

Miêdzynarodowa Organizacja Najwy¿szych Organów Kontroli (INTOSAI)
Istotnym aspektem dzia³alnoci NIK w ramach INTOSAI23/ jest udzia³ w pracach grup roboczych i komitetów. Izba jest
cz³onkiem zarz¹du Grupy Roboczej INTOSAI ds. Kontroli rodowiska i aktywnie uczestniczy w jej pracach. Na prze³omie stycznia i lutego 2004 r. przedstawiciele NIK brali udzia³ w posiedzeniu komitetu steruj¹cego grupy w Limie, gdzie m.in. przedstawili
osi¹gniêcia Grupy Roboczej EUROSAI ds. Kontroli rodowiska, której Izba jest koordynatorem. W czerwcu, w Brazylii, reprezentanci Izby wziêli udzia³ w IX Spotkaniu grupy oraz w miêdzynarodowej konferencji nt. kontroli rodowiska. Podczas spotkania strona polska przedstawi³a referat obrazuj¹cy dowiadczenia Izby w prowadzeniu równoleg³ych kontroli rodowiska, a tak¿e sprawozdanie z dzia³alnoci Grupy Roboczej EUROSAI ds. Kontroli rodowiska.
Przedstawiciele Izby uczestniczyli równie¿ w XIII spotkaniu Komitetu INTOSAI ds. Informatyki i seminarium nt. kontroli
efektywnoci, które odby³y siê w kwietniu ub.r. w Moskwie. Wziêli te¿ udzia³ w spotkaniu Grupy Roboczej INTOSAI ds. Kontroli
Prywatyzacji w Bu³garii i posiedzeniu Grupy Roboczej INTOSAI ds. Standardów Kontroli na Wêgrzech.
W padzierniku ub.r. w Budapeszcie odby³ siê XVIII Kongres INTOSAI. Uczestniczyli w nim szefowie najwy¿szych organów
kontroli ze 135 krajów. Oprócz uczestnictwa w g³ównych sesjach plenarnych, polska delegacja pod przewodnictwem Prezesa
NIK wziê³a udzia³ w spotkaniach Komitetu INTOSAI ds. Informatyki, Grupy Roboczej INTOSAI ds. Kontroli rodowiska i spotkaniu szefów najwy¿szych organów kontroli nale¿¹cych do EUROSAI. Podczas spotkania Prezes NIK poinformowa³, ¿e wniosek
Izby dotycz¹cy zorganizowania w 2008 r. w Polsce VII Kongresu EUROSAI, zosta³ formalnie przyjêty przez zarz¹d tej organizacji i bêdzie przed³o¿ony VI Kongresowi EUROSAI w Bonn wiosn¹ 2005 r.
23/ INTOSAI  International Organization of Supreme Audit Institutions. Polska nazwa: Miêdzynarodowa Organizacja Najwy¿szych Organów Kontroli. Organizacja afiliowana
przy ONZ, której celem jest wymiana dowiadczeñ w sferze kontroli pañstwowej. Zrzesza organy kontroli z oko³o 180 krajów wiata. Utworzona zosta³a w 1953 r. Jej
cz³onkami s¹ organy kontroli, które na mocy ustaw s¹ zobowi¹zane do kontroli finansów publicznych w pañstwach bêd¹cych cz³onkami ONZ, b¹d jednej ze
specjalistycznych agencji ONZ.
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W 2004 r., podobnie jak w ubieg³ych latach, Izba bardzo aktywnie dzia³a³a na forum EUROSAI24/. Z uwagi na to zaanga¿owanie NIK nadal jest zapraszana do udzia³u pracach zarz¹du, mimo ¿e nie wchodzi w jego sk³ad. We wrzeniu 2004 r. Prezes
NIK wzi¹³ udzia³ w dorocznym posiedzeniu zarz¹du, które odby³o siê w Wilnie. Strona polska zaprezentowa³a dzia³alnoæ Grupy Roboczej EUROSAI ds. Kontroli rodowiska i Grupy Wyszehradzkiej, a tak¿e przedstawi³a Wytyczne jakoci kontroli.
Pocz¹wszy od 1999 r., NIK koordynuje pracê Grupy Roboczej EUROSAI ds. Kontroli rodowiska. Do zadañ grupy nale¿y
m.in. inspirowanie i inicjowanie kontroli z zakresu ochrony rodowiska. W minionym roku, w kwietniu  w Kopenhadze oraz
w listopadzie  w Poczdamie, odby³y siê spotkania przedstawicieli najwy¿szych organów kontroli pañstw  stron Konwencji
helsiñskiej, bior¹cych udzia³ w drugiej, realizowanej z udzia³em 8 krajów nadba³tyckich, równoleg³ej kontroli wdra¿ania postanowieñ Konwencji helsiñskiej o ochronie rodowiska morskiego obszaru Morza Ba³tyckiego.
W listopadzie ub.r. delegacja pod przewodnictwem Prezesa NIK wziê³a udzia³ we wspó³organizowanym przez NIK III spotkaniu Grupy Roboczej EUROSAI ds. Kontroli rodowiska w Sofii. W czasie spotkania, w którym uczestniczyli przedstawiciele
30 najwy¿szych organów kontroli, odby³o siê seminarium pn. Kontrole bioró¿norodnoci i ochrony zasobów naturalnych (przedstawiciele Izby wyg³osili referaty nt. realizacji tworzonej w krajach Unii Europejskiej sieci NATURA 2000 oraz wdra¿ania postanowieñ konwencji o ró¿norodnoci biologicznej z Rio de Janeiro) oraz omówiono zamierzenia na lata 2005-2007  przyjêto
strategiê dzia³ania i plan komunikacji. Zapoznano siê równie¿ z wynikami ankiety, które maj¹ pos³u¿yæ do opracowania materia³u dyskusyjnego nt. przygotowywania wspólnych raportów z miêdzynarodowych kontroli ochrony rodowiska. W listopadzie
ub.r. w Sofii odby³o siê te¿ IV spotkanie koordynatora i subkoordynatorów grupy (subkoordynatorami s¹ najwy¿sze organy
kontroli Francji, Holandii, Malty, Norwegii i Rumunii). Zebrani przyjêli plan pracy na 2005 r. Koordynator i subkoordynatorzy
zaprezentuj¹ dorobek grupy podczas Kongresu w Bonn. Postanowiono tak¿e, ¿e strona internetowa grupy (prowadzona przez
NIK) zostanie poszerzona o forum dyskusyjne. Umo¿liwi to szybki kontakt miêdzy najwy¿szymi organami kontroli zainteresowanymi wymian¹ pogl¹dów, dowiadczeñ i informacji niezbêdnych w bie¿¹cej dzia³alnoci kontrolnej. Na stronie internetowej
zamieszczane bêd¹ artyku³y o dzia³alnoci grupy i kontrolach podejmowanych przez jej cz³onków, które ukaza³y siê w prasie
i fachowych czasopismach.
Przedstawiciele NIK uczestniczyli te¿ aktywnie w pracach Komitetu Szkoleniowego EUROSAI. W listopadzie, w orodku
NIK w Go³awicach, odby³o siê seminarium nt. kontroli ce³ i podatków, w którym wziêli udzia³ przedstawiciele 22 najwy¿szych
organów kontroli. Jego wyniki zostan¹ zaprezentowane podczas Kongresu w Bonn.
NIK zosta³a zaproszona przez Federaln¹ Izbê Obrachunkow¹ Niemiec do pe³nienia funkcji sprawozdawcy jednego z tematów Kongresu EUROSAI w Bonn: Kontrola przychodów publicznych  podejcia kontrolne i wp³yw kontroli i przewodniczy grupie powo³anej do przygotowania w³aciwej sesji tematycznej Kongresu. We wspó³pracy z najwy¿szymi organami kontroli Niemiec, Francji i Rumunii, Izba przygotowa³a obszerny referat wiod¹cy, który by³ podstaw¹ dla referatów krajowych przekazanych
nastêpnie do NIK przez wiêkszoæ cz³onków EUROSAI. Wszystkie te materia³y by³y baz¹ do sporz¹dzenia referatu, który
bêdzie stanowi³ punkt wyjciowy dyskusji na kongresie.
Przedstawiciele NIK bior¹ tak¿e udzia³ w pracach grupy roboczej powo³anej do przygotowania Kongresu EUROSAI. Jej
spotkania odby³y siê w minionym roku trzykrotnie: w styczniu  w Bonn, w lutym  w Warszawie oraz w padzierniku  w Hadze.
W maju, na wspólnym seminarium EUROSAI-OLACEFS25/ w Londynie pn. Audyt w XXI wieku, delegacja pod przewodnictwem Prezesa NIK zaprezentowa³a dowiadczenia Izby nt. elektronicznej administracji (e-government). W marcu ub.r. eksperci
Izby wziêli tak¿e udzia³ w II Spotkaniu Grupy Roboczej EUROSAI ds. Informatyki w Szwajcarii i szkoleniu w Sofii, zorganizowanym wspólnie przez Komitet Szkoleniowy EUROSAI oraz IDI26/.

24/ EUROSAI  European Organization of Supreme Audit Institutions. Polska nazwa: Europejska Organizacja Najwy¿szych Organów Kontroli. Powsta³a w listopadzie
1990 r. jako europejska grupa regionalna Miêdzynarodowej Organizacji Najwy¿szych Organów Kontroli  INTOSAI. W konferencji za³o¿ycielskiej bra³a udzia³
delegacja NIK.
25/ Organizacja Najwy¿szych Organów Kontroli Pañstw Ameryki £aciñskiej.
26/ IDI  INTOSAI Development Initiative. Grupa INTOSAI ds. Rozwoju.
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Wspó³praca z Europejskim Trybuna³em Obrachunkowym
Nastêpstwem przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej jest prawne zobowi¹zanie NIK do wspó³pracy w prowadzeniu przez
ETO27/ kontroli na terenie Polski. Relacje w tym zakresie istnia³y ju¿ wczeniej: od pocz¹tku lat 90. Izba wspó³dzia³a³a z Trybuna³em udzielaj¹c informacji i zapewniaj¹c asystê kontrolerów NIK w prowadzonych przez niego kontrolach wykorzystania pomocy przedakcesyjnej. By³y to jednak kontakty oparte na ogólnych podstawach prawnych i s³u¿y³y g³ównie nabywaniu dowiadczeñ.
Wed³ug prawa wspólnotowego28/  Kontrolê w pañstwach cz³onkowskich przeprowadza siê w powi¹zaniu z krajowymi
instytucjami kontrolnymi ... Trybuna³ oraz krajowe instytucje kontrolne pañstw cz³onkowskich wspó³pracuj¹ na zasadzie wzajemnego zaufania, zachowuj¹c swoj¹ niezale¿noæ. Instytucje te ... zawiadamiaj¹ Trybuna³, czy zamierzaj¹ uczestniczyæ w kontroli
... Krajowe instytucje kontrolne ... przekazuj¹ Trybuna³owi, na jego ¿¹danie, wszelkie dokumenty lub informacje niezbêdne do
wykonywania jego zadania.
W wietle tych postanowieñ NIK zobowi¹zana jest do: wspomagania Trybuna³u w organizowaniu jego kontroli w Polsce,
w tym do udzielania pomocy w kontaktach z krajowymi jednostkami kontrolowanymi, towarzyszenia kontrolerom ETO w ich
czynnociach kontrolnych w Polsce, przekazywania dokumentów i informacji, m.in. pism sektorowych (zawieraj¹cych ustalenia
kontroli ETO) oraz ewentualnych opinii o nich miêdzy ETO a krajowymi jednostkami kontrolowanymi, analizy zjawisk badanych
przez Trybuna³, okrelania ryzyka powstawania nieprawid³owoci ze strony administracji krajowej, b¹d beneficjentów rodków
unijnych.
Zgodnie z decyzj¹ Prezesa NIK, ka¿da kontrola ETO na terenie Polski odbywa siê w asycie kontrolerów NIK. W okresie od
1 maja 2004 r. ETO powiadomi³ Izbê o 4 kontrolach w Polsce: projektów PHARE Nr PL-0008.05.04 (24-29 padziernika 2004 r.)
oraz Nr PL 0003-01 i PL 0006-09 (24 stycznia-4 lutego 2005 r.), funkcjonowania s³u¿b celnych (18-26 listopada 2004 r.), systemów kontroli i nadzoru zwi¹zanych z danymi nt. dochodu narodowego brutto (24-26 stycznia 2005 r.). NIK przekaza³a ponadto
dokumenty i informacje, o które zwróci³ siê Trybuna³, tj. informacje o kontrolach prognoz w zakresie podstawy VAT i DNB oraz
p³atnoci w zakresie rodków w³asnych zwi¹zanych z VAT i DNB, a tak¿e raporty akredytacji rolniczych agencji p³atniczych.
Dodaæ nale¿y, ¿e w ub.r. 2 kontrolerów NIK odby³o piêciomiesiêczne sta¿e w ETO. Przedstawiciele NIK brali te¿ udzia³
w seminarium nt. funkcjonowania Trybuna³u.

Komitet Kontaktowy
prezesów najwy¿szych organów kontroli pañstw UE i ETO
Komitet jest organem pomocniczym UE, który dzia³a w celu u³atwienia wspó³pracy narodowych organów kontroli pañstw
cz³onkowskich i ETO29/. Obejmuje ona przygotowywanie spraw przez grupy robocze z³o¿one z ekspertów reprezentuj¹cych
zainteresowane najwy¿sze organy kontroli, aprobowanie wyników pracy grup przez zebranie ³¹czników reprezentuj¹cych wszystkie organy, a nastêpnie podjêcie decyzji przez prezesów. Prezesi spotykaj¹ siê raz w roku; ich spotkania s¹ przygotowywane
przez ³¹czników.
Doroczne zebranie komitetu odby³o siê w dniach 6-7 grudnia w Luksemburgu. G³ównym tematem by³y propozycje
Powszechnej Izby Obrachunkowej Holandii w sprawie okrelenia zasad jego dzia³ania. W dyskusji ujawni³a siê ró¿nica
pogl¹dów co do charakteru komitetu. Zdaniem prezesa Trybuna³u Obrachunkowego W³och  komitet to jedynie forum
wspomagania ETO. Wiêkszoæ prezesów by³a jednak przeciwna tej interpretacji, przychylaj¹c siê do pogl¹du prezesa
NIK, ¿e celem komitetu jest zarówno koordynowanie prac narodowych organów kontroli i ETO w kontroli rodków unijnych, jak i wspó³praca miêdzy najwy¿szymi organami kontroli. Przyjêto rozwi¹zania kierunkowe, zobowi¹zuj¹c ³¹czników

27/ European Court of Auditors, polski skrót: ETO. Trybuna³ kontroluje rozliczenia dochodów i wydatków Wspólnot i ich instytucji. Potwierdza wobec Parlamentu Europejskiego
i Rady UE wiarygodnoæ rozliczeñ oraz zgodnoæ z prawem i prawid³owoæ podstawowych transakcji. Po zamkniêciu roku obrachunkowego sporz¹dza roczne
sprawozdanie, które przedk³ada instytucjom Wspólnot.
28/ Por. art. 248 ust. 3 Traktatu ustanawiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹.
29/ W Deklaracji Nr 18 w sprawie Trybuna³u Obrachunkowego (za³¹czonej do Traktatu z Nicei) zapisano, ¿e Konferencja wzywa Europejski Trybuna³ Obrachunkowy oraz
krajowe organy kontroli do poprawy ram i warunków ich wspó³pracy przy jednoczesnym zachowaniu w³asnej autonomii. W tym celu prezes Trybuna³u mo¿e powo³aæ
komitet zajmuj¹cy siê kontaktami z prezesami krajowych organów kontroli.
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do przygotowania na nastêpne zebranie m.in. projektów: celów i zasad (misji) komitetu i jego regulaminu, roli organizatora kolejnego zebrania jako urzêduj¹cego przewodnicz¹cego komitetu, zasad dzia³ania sekretariatu administracyjnego,
który zostanie umieszczony w ETO.
W dyskusji poruszony zosta³ problem lepszego informowania Parlamentu Europejskiego i innych instytucji unijnych, jak
i pañstw cz³onkowskich (zw³aszcza parlamentów krajowych) o dzia³alnoci komitetu oraz o rezultatach wspó³pracy najwy¿szych organów kontroli i ETO. O braku wystarczaj¹cej wiedzy na ten temat wskazuje uchwa³a Parlamentu z 21 kwietnia 2004 r.
w sprawie absolutorium z wykonania bud¿etu Wspólnot Europejskich w 2002 r. Sugeruje siê w niej brak wspó³dzia³ania najwy¿szych organów kontroli i ETO. St¹d te¿ na wniosek Urzêdu Kontroli Pañstwowej Danii podjêto uchwa³ê o potrzebie lepszego informowania Parlamentu Europejskiego i parlamentów krajowych oraz zobowi¹zano ³¹czników do zaproponowania szczegó³owych rozwi¹zañ w tej sferze.
Komitet uzna³, ¿e podniesiony przez Prezesa NIK problem zbyt pónego powiadamiania najwy¿szych organów kontroli
pañstw cz³onkowskich o kontrolach ETO powinien zostaæ rozpatrzony przez ³¹czników, w celu przedstawienia na nastêpnym
zebraniu propozycji modyfikacji sposobu planowania tych kontroli.
Najwy¿sze organy kontroli Malty, Polski i Wêgier opracowa³y, przy udziale SIGMA30/ i Trybuna³u Obrachunkowego Francji,
Wytyczne jakoci kontroli, zawieraj¹ce zbiór zaleceñ dotycz¹cych bie¿¹cej kontroli jakoci postêpowania kontrolnego, nastêpczej oceny jakoci, a tak¿e instytucjonalnych dzia³añ dla jej poprawy. Komitet zaleci³ stosowanie i popularyzacjê wytycznych
i zobowi¹za³ ³¹czników do rozwa¿enia mo¿liwoci kontynuowania dzia³añ w tym zakresie.
W informacji o pracach Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych, której przewodniczy Federalna Izba Obrachunkowa Niemiec, przedstawiono dane o przeprowadzonej kontroli równoleg³ej. Jej celem by³o upewnienie siê, czy
pañstwa cz³onkowskie stosuj¹ w³aciw¹ cie¿kê kontroli funduszy strukturalnych i prowadz¹ niezale¿ne badania co najmniej 5% transakcji. Wiosn¹ 2003 r. uzgodniono program kontroli zawieraj¹cy katalog pytañ, które najwy¿sze organy
kontroli mog³y wzi¹æ pod uwagê przy uk³adaniu w³asnych programów. Kontrole zosta³y przeprowadzone w 9 pañstwach.
Wspólny raport zawiera stwierdzenie, ¿e w wiêkszoci pañstw stosuje siê cie¿kê kontroli zgodn¹ z rozporz¹dzeniem
Komisji Europejskiej. Ujawniono jedynie nieliczne przypadki odstêpstw: brak pe³nej dokumentacji przeprowadzonych
kontroli oraz nierozró¿nianie nieprawid³owoci i mniejszych b³êdów. Stwierdzono tak¿e, ¿e w wiêkszoci pañstw prowadzenie i sporz¹dzanie sprawozdañ z kontroli 5% transakcji by³o zgodne z ww. rozporz¹dzeniem. Zwrócono jednak uwagê na wieloznacznoæ przepisów wspólnotowych dotycz¹cych funduszy strukturalnych, prowadz¹c¹ niekiedy do sprzecznej
ich interpretacji.
W grudniu 2003 r. powo³ano, pod przewodnictwem Powszechnej Izby Obrachunkowej Holandii, kolejn¹ grupê robocz¹. Jej
zakres dzia³ania obejmuje zarz¹dzanie rodkami unijnymi w pañstwach cz³onkowskich i problematykê oceny zarz¹dzania finansowego. Grupa przygotowa³a zalecenia, które mog¹ zachêciæ najwy¿sze organy kontroli do prowadzenia kontroli w obszarze zarz¹dzania rodkami Unii Europejskiej.
Grupa Robocza ds. VAT (przewodnictwo rotacyjne: Federalna Izba Obrachunkowa Niemiec, nastêpnie Trybuna³ Obrachunkowy W³och) opracowa³a Wytyczne w sprawie prowadzenia kontroli systemów VAT. Z rozes³anej ankiety wynika, ¿e
najwy¿sze organy kontroli kilku pañstw cz³onkowskich nie maj¹ pe³nej mo¿liwoci kontroli organów zaanga¿owanych w zwalczanie nadu¿yæ w zakresie tego podatku oraz nie dysponuj¹, zupe³nie lub czêciowo, uprawnieniami do kontroli przebiegu
indywidualnych spraw podatkowych. Wiêkszoæ najwy¿szych organów kontroli ma wprawdzie prawo badania nadu¿yæ miêdzyunijnych, ale tylko 9 z nich mo¿e rozpatrywaæ indywidualne przypadki i wymieniaæ z innymi najwy¿szymi organami kontroli dane objête tajemnic¹ podatkow¹. Komitet podkreli³ znaczenie wspó³pracy w prowadzeniu kontroli podatku VAT oraz
zaproponowa³, aby wszystkie najwy¿sze organy kontroli rozwa¿y³y, czy dysponuj¹ kompetencjami, które umo¿liwiaj¹ im
udzia³ w takiej wspó³pracy, za jeli oka¿e siê to celowe  zwróci³y siê do odpowiednich w³adz krajowych o przyznanie im
takich kompetencji.
Na zebraniu komitetu Prezes NIK przedstawi³ tak¿e informacjê o sposobie wy³aniania kandydatów na cz³onków ETO
w nowych pañstwach cz³onkowskich, akcentuj¹c, i¿ w 5 pañstwach (Estonia, £otwa, Polska, S³owenia i Wêgry) istniej¹
przepisy reguluj¹ce, w ca³oci lub czêci, procedurê wy³aniania takiego kandydata. Dotycz¹ one najczêciej obsadzania

ró¿nych stanowisk w instytucjach i komitetach UE, zwykle s¹ wydane przez rz¹d  jest to albo ogólny regulamin rz¹du, do
którego dodano postanowienia nt. sposobu wy³aniania kandydatów do instytucji europejskich, albo te¿ odrêbne uchwa³y
rz¹du uzupe³niaj¹ce regulamin.
Traktat ustanawiaj¹cy Wspólnotê i uchwa³y Parlamentu Europejskiego okrelaj¹ wymagania, jakim musz¹ odpowiadaæ
cz³onkowie ETO: s¹ wybierani sporód osób, które wchodz¹ lub wchodzi³y w swych pañstwach w sk³ad organów kontroli zewnêtrznej lub maj¹ szczególne kwalifikacje do zajmowania tego stanowiska. W niektórych pañstwach dodano do tego dodatkowe kryteria. W wiêkszoci pañstw najwy¿sze organy kontroli uczestniczy³y  w ró¿nych formach  w procesie wy³aniania kandydata na cz³onka ETO. W Polsce zastosowano procedurê konkursu publicznego wzorowan¹ na konkursach odbywanych dla
innych stanowisk w s³u¿bie publicznej. Kandydata zg³oszonego przez rz¹d przes³ucha³a nastêpnie Komisja Europejska Sejmu
RP i wyrazi³a o nim opiniê.

Wspó³praca z innymi instytucjami i organizacjami europejskimi
Z uwagi na zaanga¿owanie Izby na rzecz przeciwdzia³ania korupcji, ekspert NIK zosta³ zaproszony do udzia³u w wiatowym forum i sympozjum Organizacji Wspó³pracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) powiêconym zapobieganiu i zwalczaniu
korupcji w sektorze publicznym, które zosta³y zorganizowane odpowiednio we wrzeniu i listopadzie w Pary¿u. Grudniowa
wizyta przedstawiciela SIGMA w NIK powiêcona by³a natomiast planom wspó³pracy z najwy¿szymi organami kontroli Wielkiej
Brytanii, Rumunii i Albanii.
Na prze³omie wrzenia i padziernika ub.r. przedstawiciel NIK uczestniczy³ w dorocznej miêdzynarodowej konferencji Europejskiego Stowarzyszenia Ewaluacji. Izba jest cz³onkiem Stowarzyszenia od 1994 r. Przedstawiciel Izby bra³ tak¿e udzia³
w konferencji zorganizowanej przez Parlament Europejski nt. zapobiegania i zarz¹dzania w Europie ryzykiem klêsk ekologicznych pochodzenia naturalnego i technicznego.
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Wspó³praca najwy¿szych organów kontroli krajów przystêpuj¹cych
i kandyduj¹cych do Unii Europejskiej
Wspó³praca, o której mowa, mia³a na celu dostosowanie kontroli pañstwowej do funkcjonowania w zjednoczonej Europie,
zgodnie z ogólnie przyjêtymi standardami. Do maja 2004 r. odby³o siê kilka spotkañ najwy¿szych organów kontroli krajów
przystêpuj¹cych i kandyduj¹cych do UE: ostatnie w Rydze na prze³omie marca i kwietnia 2004 r.
W marcu ub.r. NIK by³a gospodarzem spotkania prezesów najwy¿szych organów kontroli Grupy Wyszehradzkiej. Goæmi
Prezesa NIK byli szefowie najwy¿szych organów kontroli Czech, S³owacji, Wêgier i S³owenii. Celem spotkania by³o omówienie
zasad i mo¿liwych form wspó³pracy w ramach grupy (po uzyskaniu cz³onkostwa w Unii), a tak¿e z innymi organami kontroli.
Postanowiono, i¿ spotkania prezesów bêd¹ kontynuowane. Jednym ze sposobów realizacji wspó³pracy bêdzie organizowanie
seminariów dla kontrolerów.
W padzierniku Prezes NIK uczestniczy³ w kolejnym spotkaniu grupy, które odby³o siê na S³owacji. Do Szczyrbskiego Plesa
zaproszono równie¿ prezesów s³oweñskiego Trybuna³u Obrachunkowego i austriackiej Izby Obrachunkowej. Zaprezentowano
na nim dowiadczenia ze wspó³pracy z ETO, omówiono realizacjê kontroli równoleg³ych oraz zaakcentowano potrzebê wspierania pañstw staraj¹cych siê o cz³onkostwo w UE.
W grudniu kontrolerzy NIK wziêli udzia³ w warsztatach dla przedstawicieli najwy¿szych organów kontroli pañstw
Grupy Wyszehradzkiej oraz Austrii i S³owenii. Ich tematem by³o wykorzystanie w postêpowaniu kontrolnym standardów
INTOSAI. Warsztaty umo¿liwi³y wymianê informacji dotycz¹cych: planowania w procesie kontroli, analizy ryzyka, systemów kontroli wewnêtrznej, kontroli systemów informatycznych, doboru próby, kontroli wykonania zadañ oraz zapewnienia jakoci w kontroli.
W lutym 2004 r. w Dubrowniku odby³o siê zebranie ³¹czników najwy¿szych organów kontroli krajów Europy rodkowej
i Wschodniej, Cypru, Malty, Turcji i ETO, za w spotkaniu prezesów tych organów na prze³omie marca i kwietnia w Rydze
uczestniczy³ Prezes NIK. Podczas spotkania przedstawiono m.in. wstêpn¹ wersjê Wytycznych jakoci kontroli, opracowanych
przez ³¹czników najwy¿szych organów kontroli Malty, Polski i Wêgier. We wspólnie wydanej uchwale prezesi wysoko ocenili
dotychczasow¹ wspó³pracê. Z powodu braku mo¿liwoci jej kontynuowania w istniej¹cej strukturze, potwierdzili jej zakoñczenie oraz udzielili poparcia najwy¿szym organom kontroli Bu³garii, Chorwacji, Rumunii i Turcji w staraniach o uczestnictwo w pracach Komitetu Kontaktowego najwy¿szych organów kontroli krajów UE i ETO.

#

Wspó³praca z Miêdzynarodow¹ Rad¹ Audytorów NATO
Od chwili wst¹pienia Polski do NATO Izby wspó³dzia³a z Miêdzynarodow¹ Rad¹ Audytorów NATO31/. W ub.r. przedstawiciele NIK wziêli udzia³ w dorocznym spotkaniu Rady w Brukseli, podczas którego omówiono roczne sprawozdania z jej dzia³alnoci oraz mo¿liwoæ wspó³pracy miêdzy Rad¹ Audytorów i najwy¿szymi organami kontroli pañstw NATO.

Prezes NIK uczestniczy³ w spotkaniach z szefami narodowych organów kontroli Bu³garii, Chin, Mongolii, Portugalii, Rumunii, Ukrainy i Wielkiej Brytanii.
Na uwagê zas³uguje zacieniaj¹ca siê z ka¿dym rokiem wspó³praca z Narodowym Urzêdem Kontroli Wielkiej Brytanii32/.
Podczas pobytu szefa brytyjskiego urzêdu w Polsce podsumowano dotychczasow¹ wspó³pracê oraz uzgodniono kierunki przysz³ej. W trakcie wizyty ustalono m.in., ¿e wspó³praca w dziedzinie obronnoci mo¿e byæ kontynuowana w formie wspólnej
kontroli dotycz¹cej æwiczeñ wojskowych. Kolejnym obszarem wspó³pracy z NAO w zakresie kontroli wykonania zadañ ma byæ
kontrola parków narodowych, realizowana równolegle z Najwy¿szym Urzêdem Kontrolnym Republiki S³owacji. Do planowanej
kontroli równoleg³ej nt. wspó³pracy s³u¿b celnych w Polsce i Wielkiej Brytanii zostanie zaproszona niemiecka Federalna Izba
Obrachunkowa. NIK i NAO bêd¹ tak¿e udzielaæ pomocy technicznej krajom kandyduj¹cym do Unii oraz Ukrainie i Bia³orusi.
Podczas wizyt w Warszawie szefów Trybuna³u Obrachunkowego Rumunii  w czerwcu, Izby Obrachunkowej Ukrainy 
w lipcu i Izby Obrachunkowej Bu³garii  w sierpniu, omówiono mo¿liwoæ cilejszej wspó³pracy z NIK. Uzgodniono prowadzenie kontroli równoleg³ych, zapraszanie przedstawicieli Izby do prowadzenia szkoleñ oraz udzia³ audytorów z Bu³garii, Rumunii
i Ukrainy w organizowanych przez Izbê szkoleniach i seminariach.
Podczas dorocznego spotkania szefów i przedstawicieli najwy¿szych organów kontroli pañstw nordyckich i nadba³tyckich,
we wrzeniu ub.r. w Wilnie, delegacja polska przedstawi³a metody i narzêdzia wspomagaj¹ce postêpowanie kontrolne, a tak¿e
ich praktyczne zastosowanie (m.in. Pomocnik kontrolera), jak równie¿ narzêdzia wspomagaj¹ce dokumentowanie ustaleñ i prowadzenie sprawozdawczoci (program jNIK).
Pod koniec lipca Prezes NIK  na zaproszenie szefa najwy¿szego organu kontroli Bia³orusi  wzi¹³ udzia³ w uroczystych
obchodach 85. rocznicy utworzenia organów kontroli pañstwowej Bia³orusi oraz 10-lecia Komitetu Kontroli Pañstwowej Republiki Bia³oru.
Bilateralna i multilateralna wspó³praca miêdzynarodowa realizowana by³a równie¿ na szczeblu roboczym. Organizowano
s³u¿¹ce wymianie dowiadczeñ wizyty studyjne, wspólne seminaria i szkolenia, a tak¿e kontrole równoleg³e. W tym celu eksperci z Polski i Wielkiej Brytanii spotykali siê dwukrotnie: w czerwcu omawiali zagadnienia zwi¹zane z kontrol¹ obronnoci,
natomiast w grudniu  w Krakowie  dyskutowali o wynikach prowadzonej przez miejscow¹ delegaturê kontroli przeszczepów
stawu biodrowego, któr¹ przygotowano z wykorzystaniem dowiadczeñ strony brytyjskiej.
Pozytywne dowiadczenia najwy¿szych organów kontroli Danii, Niemiec i Polski w prowadzeniu wspólnej kontroli rotacyjnej Wielonarodowego Korpusu Pó³nocno-Wschodniego w Szczecinie umo¿liwi³y nawi¹zanie wspó³pracy w dziedzinie kontroli
obronnoci z Kontrol¹ Pañstwow¹ Litwy. W czerwcu ub.r. przedstawiciele najwy¿szych organów kontroli Danii, Litwy i Polski
spotkali siê w Wilnie, gdzie omówiono podstawowe kierunki przysz³ej wspó³pracy.
Realizuj¹c umowê o wspó³pracy, przedstawiciele NIK dwukrotnie gocili w Izbie Obrachunkowej Ukrainy. Zaprezentowali
dowiadczenia Izby we wdra¿aniu nowoczesnej metodyki kontroli, m.in. dotycz¹cej kontroli wykonania bud¿etu pañstwa,
z uwzglêdnieniem doboru próby. Uzgodniono te¿ plany wspólnych kontroli: zabezpieczeñ przeciwpowodziowych w Regionie
Karpackim i ich skutecznoci oraz realizacji programów i planów zagospodarowania granicy pañstwowej w zakresie modernizacji i budowy drogowych przejæ granicznych.
W listopadzie przedstawiciele NIK przeprowadzili dla kontrolerów z Trybuna³u Obrachunkowego Rumunii szkolenie dotycz¹ce metodyki kontroli, kontroli wykonania zadañ oraz miêdzynarodowych kontroli równoleg³ych w dziedzinie ochrony rodowiska. Strona rumuñska wyrazi³a chêæ dalszej wspó³pracy z Izb¹ w celu doskonalenia metodyki kontroli.

31/ IBAN NATO  International Board of Auditors for NATO.
32/ National Audit Office. W skrócie  NAO.
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Kontrolerzy NIK uczestniczyli tak¿e w miêdzynarodowych seminariach, konferencjach i szkoleniach na temat kontroli wewnêtrznej, kontroli wykonania zadañ, kontroli z u¿yciem technik informatycznych oraz w spotkaniu grupy roboczej ds. podrêcznika kontroli.
W 2004 r. w NIK z³o¿yli wizyty robocze szefowie regionalnych izb obrachunkowych Austrii, zastêpca szefa Trybuna³u Obrachunkowego Rio Grande de Sul (Brazylia) oraz delegacje z Ministerstwa Kontroli Chiñskiej Republiki Ludowej i Narodowego
Urzêdu Kontroli Wietnamu.
W minionym roku Bank wiatowy zwróci³ siê do NIK z prob¹ o nawi¹zanie bli¿szej wspó³pracy w zakresie audytu finansowego oraz zamówieñ publicznych. Przedstawiciele banku gocili w NIK kilkakrotnie. Równie¿ delegacja NIK uczestniczy³a
w spotkaniu z ekspertami najwy¿szych organów kontroli w centrali banku w Waszyngtonie. Postanowiono, ¿e Izba przeprowadzi audyt wykorzystania rodków pochodz¹cych z tego banku. W zwi¹zku z tym w 2005 r. NIK zaplanowa³a przeprowadzenie
kontroli dotycz¹cych wykorzystania rodków po¿yczki Banku wiatowego przeznaczonej na restrukturyzacjê zatrudnienia w górnictwie wêgla kamiennego oraz likwidacjê kopalñ.
Od kilku ju¿ lat przyk³adami efektywnej wspó³pracy transgranicznej s¹ dzia³ania podejmowane przez NIK i Narodowy Urz¹d
Kontroli S³owacji. W ub.r. kontrolerzy z delegatur NIK w Krakowie i Rzeszowie przeprowadzili, wspólnie ze s³owackimi kolegami, kontrolê wykorzystania rodków Funduszy PHARE CBC w zakresie wspó³pracy przygranicznej Polski i S³owacji w latach
2000-2003.
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Kontrola Pañstwowa

Jest to periodyk powiêcony problematyce kontrolnej wydawany przez NIK od 1956 r. Trzon czasopisma stanowi¹ dwa
dzia³y. W pierwszym publikowane s¹ artyku³y ogólne o kontroli pañstwowej, omawiane problemy prawne i ekonomiczne maj¹ce zwi¹zek z gospodark¹ lub poszczególnymi jej dziedzinami. W drugim przedstawiane s¹ ustalenia i wnioski wa¿niejszych
kontroli, a na ich tle  sposoby przeciwdzia³ania niekorzystnym zjawiskom wystêpuj¹cym w ¿yciu spo³ecznym i gospodarczym.
W pozosta³ych dzia³ach prezentowane s¹ opracowania i artyku³y omawiaj¹ce systemy kontroli funkcjonuj¹ce w innych krajach,
dowiadczenia innych organów kontroli, a tak¿e niektóre aspekty funkcjonowania Izby  obecnie i w przesz³oci.
W 2004 r. na ³amach czasopisma ukaza³o siê ponad 90 artyku³ów i informacji, w tym 30 przedstawiaj¹cych problematykê
ekonomiczno-spo³eczn¹ oraz bezporednio zwi¹zanych z postêpowaniem kontrolnym, 13 omawiaj¹cych wyniki wybranych
kontroli, 6 prezentuj¹cych zagadnienia zwi¹zane z kontrol¹ w innych krajach oraz wspó³prac¹ NIK z miêdzynarodowymi organizacjami kontrolnymi.
W lutym 2004 r. minê³o 85 lat od utworzenia Izby. Z tej okazji ukaza³ siê jubileuszowy numer Kontroli Pañstwowej, w którym
oprócz zwykle prezentowanych artyku³ów znalaz³y siê materia³y historyczne przypominaj¹ce czasy tworzenia siê niepodleg³ego
pañstwa polskiego i NIK. Numer wzbogacony zosta³ archiwalnymi dokumentami i zdjêciami. Tematyka rocznicowa kontynuowana by³a w kolejnym numerze dwumiesiêcznika. Przedstawiono w nim relacjê z przebiegu uroczystoci zwi¹zanych z jubileuszem, teksty wyst¹pieñ zaproszonych goci i referaty wyg³oszone na okolicznociowym posiedzeniu Kolegium NIK.
Specjalny charakter mia³ równie¿ trzeci numer dwumiesiêcznika. W maju ub.r.  po 15 latach starañ  Polska sta³a siê
cz³onkiem Unii Europejskiej. Tematyka zwi¹zana z Uni¹ zosta³a wiêc szeroko zaprezentowana na ³amach czasopisma. Omówiono m.in. sytuacjê spo³eczno-gospodarcz¹ Polski przed akcesj¹ do Unii, prawo do informacji i jego ograniczenie w prawie
UE, dostosowanie podatku akcyzowego do standardów unijnych oraz zdolnoæ Polski do przyci¹gania kapita³u zagranicznego.
Wród tematów kontrolnych w numerze tym omówiono dwa zwi¹zane z tematyk¹ unijn¹: wykorzystanie rodków Programu
Aktywizacji Obszarów Wiejskich oraz wykorzystanie rodków finansowych z funduszy PHARE po wprowadzeniu tzw. Nowej
orientacji PHARE.
W 2003 r. Kontrola Pañstwowa rozpoczê³a cykl prezentuj¹cy historiê i czasy obecne delegatur NIK. Kontynuuj¹c ten cykl,
w 2004 r. opublikowano 4 artyku³y powiêcone delegaturom w: Katowicach, £odzi, Poznaniu i Zielonej Górze. Ponadto w listopadzie 2004 r. wyda³a numer specjalny, jako zbiór materia³ów z obrad seminaryjnego posiedzenia Kolegium NIK powiêconego problematyce racjonalizacji wydatków publicznych.
Kontrolê Pañstwow¹ otrzymuj¹: Prezydent RP, Sejm i Senat RP, Prezes Rady Ministrów, ministerstwa i urzêdy centralne,
organy samorz¹du terytorialnego, Biblioteka Narodowa i biblioteki akademickie. Czasopismo otrzymuj¹ tak¿e najwy¿sze organy kontroli pañstw wspó³pracuj¹cych z Izb¹ w ramach EUROSAI i INTOSAI. Jest ono tak¿e dostêpne na stronie internetowej
Izby.

Biuletyn Najwy¿szej Izby Kontroli

Biuletyn NIK, wychodz¹cy od 1996 r., przeznaczony jest dla zainteresowanych problematyk¹ kontroli pañstwowej i funkcjonowaniem Izby odbiorców zewnêtrznych. Do koñca 2004 r. ukaza³o siê jego 13 numerów. Wydawnictwo otrzymuj¹ Prezydent
RP i Prezes Rady Ministrów, pos³owie i senatorowie RP, ministrowie, kierownicy urzêdów centralnych. Przesy³any jest tak¿e
wojewodom, marsza³kom województw, prezesom regionalnych izb obrachunkowych. Biuletyn NIK rozsy³any jest do ponad stu
bibliotek  publicznych i akademickich oraz zainteresowanych redakcji. Rozprowadzany jest równie¿ wród dziennikarzy krajowych i zagranicznych akredytowanych w Polsce.
Nr 1 Biuletynu NIK z 2004 r. powiêcony zosta³ statystycznemu doborowi próby w badaniach audytowych. Autor, pracownik
NIK, porz¹dkuje wiedzê na ten temat, zgromadzon¹ w ró¿nych ród³ach, przedstawia metody i narzêdzia informatyczne, omawia autorski program komputerowy Pomocnik kontrolera.

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny przeznaczony jest do u¿ytku s³u¿bowego i rozprowadzany wród pracowników NIK. Jego pierwszy
numer trafi³ do r¹k czytelników w marcu 1996 r., a do koñca 2004 r. ukaza³o siê 61 wydañ. Na ³amach Biuletynu omawiane s¹
ró¿norodne aspekty pracy kontrolerskiej i prezentowane informacje o najwa¿niejszych wydarzeniach w dzia³alnoci Izby.
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Biuletyn ma dwa podstawowe dzia³y: Informacje i komunikaty NIK oraz Poradnik kontrolera. W pierwszym z nich publikowane s¹ teksty zarz¹dzeñ i pism okólnych Prezesa NIK, dotycz¹ce Izby zarz¹dzenia Marsza³ka Sejmu RP, wiadomoci z posiedzeñ Kolegium NIK oraz materia³y o miêdzynarodowej wspó³prccy Izby z najwy¿szymi organami kontroli i miêdzynarodowymi
organizacjami je zrzeszaj¹cymi. Relacjonowane s¹ tak¿e wyst¹pienia Prezesa NIK i cz³onków kierownictwa Izby na posiedzeniach Sejmu RP i prezentowane informacje o pracach sejmowych nad dokumentami przedk³adanymi przez NIK. W drugim
dziale zamieszczane s¹ g³ównie materia³y, dokumenty i opracowania u¿yteczne w codziennej pracy. W 2004 r. znalaz³y siê
w nim m.in. materia³y omawiaj¹ce standardy sprawozdawcze kontroli oraz niektóre aspekty kontroli prawid³owoci wykorzystywania rodków finansowych pochodz¹cych z bud¿etu wspólnotowego.

Inne wydawnictwa

Wydana zosta³a skrócona, polsko-angielska, wersja Sprawozdania z dzia³alnoci NIK w 2003 r. Bogato ilustrowane wydawnictwo, przeznaczone przede wszystkim dla odbiorcy zagranicznego, zawiera informacje o Izbie, jej strukturze organizacyjnej, prezentuje kierunki aktywnoci Izby i jej osi¹gniêcia w minionym roku. Przekazywane najwy¿szym organom kontrolnym
innych krajów oraz zrzeszaj¹cym je miêdzynarodowym i europejskim organizacjom  INTOSAI i EUROSAI, a tak¿e Europejskiemu Trybuna³owi Obrachunkowemu (ETO)  mo¿e byæ jednym z wa¿niejszych róde³ wiedzy o NIK.
Z okazji przypadaj¹cego w 2004 r. jubileuszu 85-lecia NIK wydano p³ytê kompaktow¹ A to Polska w³anie..., z utworami
najwybitniejszych kompozytorów polskich. Do³¹czono do niej barwny folder przedstawiaj¹cy w zarysie historiê NIK, zajmowane
przez Izbê kolejne siedziby, fragmenty wspomnieñ pracowników dotycz¹ce lat miêdzywojennych i okresu po wyzwoleniu; omówiono podstawy prawne funkcjonowania Izby i jej obecnoæ na arenie miêdzynarodowej.

W kolejnym roku istnienia strony internetowej NIK sukcesywnie aktualizowano czêæ dotycz¹c¹ konferencji prasowych
organizowanych przez Rzecznika Prasowego NIK, zbiory wycinków prasowych i telewizyjnych dotycz¹cych dzia³alnoci Izby
oraz udostêpniano internautom kolejne, upublicznione przez Prezesa NIK informacje o wynikach kontroli. Witryna internetowa
by³a te¿ sprawnym narzêdziem przy prowadzeniu naboru chêtnych do pracy w Izbie  na stanowiska zwi¹zane z wykonywaniem i nadzorowaniem czynnoci kontrolnych. Na specjalnie przygotowanej stronie mo¿na by³o zapoznaæ siê z list¹ oferowanych miejsc pracy i wymaganiami stawianymi kandydatom na kontrolerów. Swoj¹ ofertê pracy mo¿na by³o zg³osiæ za porednictwem adresu e-mail podanego na tej stronie.
W NIK ranga strony internetowej dodatkowo wzros³a wraz z wejciem w ¿ycie ustawy o dostêpie do informacji publicznej.
W 2004 r., dostosowuj¹c siê do wymogów okrelonych w ustawie i rozporz¹dzeniu w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej,
Izba zmodyfikowa³a istniej¹cy serwis BIP (www.bip.nik.gov.pl). Nowy, zaprojektowany z u¿yciem nowoczesnych narzêdzi, posiada  zgodnie z wymaganiami okrelonymi przez ustawê  strukturê gwarantuj¹c¹ bezpieczeñstwo umieszczanych informacji oraz mo¿liwoæ obs³ugi przez wielu redaktorów. Dodatkowo zosta³ wyposa¿ony w pe³notekstow¹ wyszukiwarkê umo¿liwiaj¹c¹ przeszukiwanie pokanego ju¿ zbioru informacji o wynikach kontroli w formacie pdf.
Podstawow¹ zalet¹ nowego serwisu BIP jest szybki, ³atwy i kompleksowy dostêp do aktualnych informacji. Internauta
znajdzie tam m.in.: opis organizacji wewnêtrznej oraz schematy struktury organizacyjnej i nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi, podstawowe akty prawne reguluj¹ce dzia³alnoæ Izby, informacje o ofertach pracy i og³oszenia o zamówieniach publicznych. Istnieje mo¿liwoæ wys³ania za porednictwem serwisu formularza z wnioskiem o udostêpnienie informacji publicznej. W okresie sprawozdawczym najczêciej odwiedzanym fragmentem witryny by³a Dzia³alnoæ NIK. Fragment ten oprócz
wiadomoci przekazywanych przez Biuro Rzecznika Prasowego zawiera teksty Sprawozdañ z dzia³alnoci NIK i Analiz wykonania bud¿etu pañstwa i za³o¿eñ polityki pieniê¿nej z kolejnych lat oraz teksty informacji o wynikach kontroli, z mo¿liwoci¹
wyszukiwania w nich interesuj¹cych danych.
Serwis www. ma odrêbn¹ wersjê przeznaczon¹ dla czytelników anglojêzycznych.
Czêæ serwisu wydzielono dla Grupy Roboczej EUROSAI ds. Kontroli rodowiska, koordynatorem której jest NIK. Zamieszczane s¹ tam informacje o dzia³aniach grupy oraz ustaleniach i wnioskach krajowych i zagranicznych kontroli prowadzonych przez jej cz³onków. Równie¿ ta czêæ strony ma swoj¹ wersjê w jêzyku angielskim.
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Strona internetowa www.nik.gov.pl
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Jednym z programów realizacyjnych Strategii NIK jest doskonalenie funkcjonuj¹cych w Izbie systemów informatycznych, w tym systemów tworzonych dla wspomagania postêpowania kontrolnego. Dzia³aniami tymi steruje Rada ds. Informatyzacji pod przewodnictwem Dyrektora Generalnego NIK. W grudniu 2004 r. zakoñczy³a ona prace nad Strategi¹ informatyzacji NIK, okreœlaj¹c¹ cele, zasady, priorytety oraz kierunki dalszego rozwoju Systemu informatycznego NIK. Strategia informatyzacji NIK korzysta z dotychczasowych doœwiadczeñ we wdra¿aniu narzêdzi informatycznych. Uwzglêdnia ogólne prawid³owoœci rozwoju tego rodzaju systemów w najwy¿szych organach kontroli innych pañstw. Przy jej opracowaniu wykorzystano wyniki dokonanej wczeœniej Analizy zasobów informatycznych NIK (sprzêt
i oprogramowanie – systemy operacyjne, bazy danych, aplikacje u¿ytkowe).
Za priorytet uznano rozwój Systemu informatycznego. Wspiera on bowiem dzia³alnoœæ Izby, zw³aszcza w sferze realizacji zadañ kontrolnych. D¹¿eniem Izby jest wiêc
optymalne wykorzystanie zasobów informatycznych. Rozwijane s¹ narzêdzia wspierania prac kontrolnych, zaœ doradztwo i szkolenie umo¿liwiaj¹ pracownikom doskonalenie umiejêtnoœci stosowania tych narzêdzi w codziennej pracy.

Systemy informatyczne i zaplecze sprzêtowe

Wydatki na zakup urz¹dzeñ komputerowych i oprogramowania by³y tradycyjnie jedn¹ z najwiêkszych pozycji (39%) w grupie wydatków maj¹tkowych.
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Wdra¿anie nowych systemów i rozbudowa istniej¹cych
Elektroniczny System Obiegu Dokumentów
Projekt pn. Elektroniczny System Obiegu Dokumentów, zatwierdzony przez Prezesa NIK 14 kwietnia 2003 r., po wdro¿eniu umo¿liwi bezpieczn¹ pracê nad dokumentami w ich wersji elektronicznej z wykorzystaniem infrastruktury komputerowej i internetu. Pozwoli na swobodne przekazywanie pracownikom poleceñ i informacji, zadekretowanych spraw do za³atwienia oraz wszelkich innych materia³ów dotycz¹cych danej sprawy. Dokument bêdzie przyjmowaæ papierow¹ formê jedynie w celu wydrukowania ostatecznej wersji przedk³adanej osobie upowa¿nionej. Umo¿liwi te¿ bie¿¹cy nadzór nad terminowoci¹ spraw, monitorowanie ich liczby oraz ledzenie przep³ywów miêdzy stanowiskami, a tak¿e rejestracjê historii operacji wykonywanych przez poszczególnych pracowników. Dodatkowo pozwoli na do³¹czanie do okrelonych spraw informacji
pozyskiwanych m.in. za porednictwem poczty elektronicznej lub bezporednio z internetu. Dostêp do systemu bêd¹ mieli
wy³¹cznie uprawnieni pracownicy, za praca bêdzie mog³a odbywaæ siê z dowolnego miejsca maj¹cego ³¹cze internetowe.
Dodatkowo zostanie urzeczywistniony, okrelony w art. 58 ust. 2 ustawy o podpisie elektronicznym, wymóg zwi¹zany z mo¿liwoci¹ wnoszenia do organów administracji publicznej podañ i wniosków oraz dokonywania innych czynnoci w postaci
elektronicznej, zgodnie z przepisami tej ustawy.
W grudniu 2003 r. Izba zamieci³a w Biuletynie Zamówieñ Publicznych og³oszenie o rozpoczêciu postêpowania
w trybie przetargu dwustopniowego na dostawê, implementacjê i wdro¿enie elektronicznego systemu obiegu dokumentów w NIK, wraz z us³ugami instalacyjnymi i wyposa¿eniem sprzêtowym i szkoleniami. Do przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego powo³ana zosta³a Komisja przetargowa, stanowi¹ca podzespó³ Zespo³u Projektowego ESOD 33/.
W ci¹gu 6 tygodni przewidzianych na pobranie specyfikacji istotnych warunków zamówienia zg³osi³o siê 56 podmiotów.
Komisja odpowiedzia³a na 266 pytañ dotycz¹cych specyfikacji. W dniu 30 stycznia 2004 r. z³o¿ono 11 ofert, z których dwie
33/ Zespó³ projektowy do przygotowania ESOD powo³any zosta³ zarz¹dzeniem Prezesa NIK z 20 grudnia 2002 r.
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uznano za niewa¿ne, podlegaj¹ce odrzuceniu z przyczyn formalnoprawnych. Pozosta³e uznano za wa¿ne. Oferentów, którzy je
z³o¿yli, zaproszono do prezentacji (jeden z nich ostatecznie zrezygnowa³ z udzia³u w postêpowaniu). Komisja wystosowa³a
nastêpnie zaproszenia do sk³adania ofert ostatecznych, uwzglêdniaj¹cych wymogi zawarte we wstêpnej specyfikacji i doprecyzowane o elementy, które w ocenie komisji, umo¿liwi¹ wybranie optymalnego rozwi¹zania. Zaproszenie przekazano 14 kwietnia 2004 r. 8 oferentom, a termin sk³adania ofert okrelono na 19 maja 2004 r. Wp³ynê³y 4 oferty. Po ich analizie i ocenie pod
wzglêdem formalno-prawnym i merytorycznym Komisja wskaza³a ofertê najkorzystniejsz¹  z³o¿on¹ przez firm¹ Softbank SA.
Umowê z t¹ firm¹ podpisano 20 padziernika 2004 r.
Do koñca ub.r. prowadzone by³y, wspólnie z zespo³em wdro¿eniowym dostawcy, prace przygotowawcze do wdro¿enia
systemu. Stopniowa rozbudowa jego funkcjonalnoci nast¹pi w latach 2005-2006 (zakoñczenie prac wdro¿eniowych przewidziano na 1 grudnia 2006 r.).

W 2004 r. w sposób znacz¹cy unowoczeniono Zintegrowany Pakiet Administracyjny34/ wdro¿ony w NIK w po³owie lat 90.
Jest to podstawowy system wspieraj¹cy dzia³alnoæ administracyjn¹. Na nowsze wersje wymienione zosta³y modu³y: finansowo-ksiêgowy, kadrowy i p³acowy. Wymiana dotyczy³a centrali Izby, 15 delegatur i orodka szkoleniowego. Wdro¿enie nowej
wersji podnios³o wydajnoæ i niezawodnoæ oprogramowania oraz poprawi³o ergonomiê pracy jego u¿ytkowników. Wspomniana aktualizacja umo¿liwia szybsze dostosowywanie systemu do zmieniaj¹cych siê przepisów prawa. W celu rozszerzenia funkcjonalnoci modu³u gospodarki materia³owej ZPA, wdro¿ono tak¿e podsystem umo¿liwiaj¹cy wydruk etykiet z kodem paskowym dla ka¿dego z zarejestrowanych rodków trwa³ych, co pozwoli na znaczne skrócenie procesu inwentaryzacji tych rodków
oraz lepsze nimi zarz¹dzanie.
Doskonal¹c Biuletyn Informacji Publicznej, NIK wymieni³a platformê udostêpniania informacji publicznej. Pocz¹wszy od
czerwca 2004 r., strony z prezentowanymi na serwerze informacjami zyska³y now¹ oprawê graficzn¹, co spotka³o siê z akceptacj¹ odwiedzaj¹cych (ok. 440 tys. ods³on witryny w 2004 r.).
Sieæ lokalna NIK staje siê struktur¹ coraz bardziej skomplikowan¹. Podjêto wiêc dzia³ania umo¿liwiaj¹ce lepsze ni¹ zarz¹dzanie, przez wdro¿enie aplikacji obrazuj¹cej logiczn¹ i fizyczn¹ topologiê sieci oraz monitoruj¹cej wydajnoæ, status i czas
odpowiedzi hostów, us³ug i aplikacji sieciowych. Dziêki temu administratorzy maj¹ mo¿liwoæ ledzenia dostêpnoci okrelonych us³ug na serwerach i s¹ natychmiast powiadamiani, je¿eli jaka us³uga jest niedostêpna lub w sieci wystêpuj¹ jakie inne
niestandardowe zdarzenia.
W okresie sprawozdawczym konsekwentnie rozwijano, wdro¿one we wczeniejszym okresie, narzêdzie do bezporednich
transmisji audio i wideo, za porednictwem którego umieszczano skróty relacji filmowych na stronie internetowej Izby. Doskonalono te¿ narzêdzie umo¿liwiaj¹ce prowadzenie wideokonferencji. Przy jego pomocy usprawniono zw³aszcza bezporedni¹
komunikacjê audiowizualn¹ miêdzy kierownictwem Izby i dyrektorami delegatur. Narzêdzie to wykorzystywano te¿ do organizowania, w formie wideokonferencji, narad dla uczestników kontroli koordynowanych. Korzystanie z niego w bie¿¹cej pracy zaleca siê kontrolerom, m.in. koordynatorom  do omawiania z uczestnikami kontroli z delegatur pilnych spraw i rozwi¹zywania
problemów wynik³ych w trakcie prowadzonych badañ oraz w celu wspólnej pracy nad projektami dokumentów. Ogranicza to
bowiem koniecznoæ osobistego kontaktu. Coraz powszechniejsze stosowanie wideokonferencji umo¿liwia te¿ racjonalizowanie gospodarki czasem pracy, a tak¿e obni¿anie kosztów podró¿y s³u¿bowych.
Standardem w bie¿¹cej pracy jest korzystanie przez pracowników NIK z systemu poczty elektronicznej, zw³aszcza w relacji
centrala  delegatury.
Zabezpieczenia systemowe
Sieæ wewnêtrzna ka¿dego dnia nara¿ona jest na ataki zmierzaj¹ce do naruszenia jej integralnoci i pozyskania chronionych informacji. Minimalizacja ryzyka, ¿e która z tych prób siê powiedzie, wymusza  ze wzglêdu na bezpieczeñstwo zasobów
 ci¹g³e monitorowanie zagro¿eñ oraz podejmowanie dzia³añ zapobiegaj¹cych mog¹cym siê zdarzyæ incydentom. W 2004 r.
kontynuowano prace podwy¿szaj¹ce poziom bezpieczeñstwa, niezawodnoci i wydajnoci systemu zabezpieczeñ w wewnêtrznej
sieci informatycznej. Po zainstalowaniu sprzêtowego firewalla wraz z oprogramowaniem oraz wymianie pozosta³ego sprzêtu,
34/ W skrócie  ZPA.
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Doskonalenie funkcjonuj¹cych systemów i narzêdzi informatycznych

w roku sprawozdawczym wdro¿ono system IDP35/. S³u¿y on do analizy ruchu przechodz¹cego przez styk sieci lokalnej z internetem. Wychwytuje próby w³amañ i potencjalnie niebezpieczny ruch, wykrywa intruzów oraz w czasie rzeczywistym blokuje ich
ataki. Nale¿y do nowej kategorii zabezpieczeñ, w odró¿nieniu od systemów IDS36/, które monitoruj¹c sieæ identyfikuj¹ zdarzenia w czasie, gdy intruzi wykonali ju¿ atak na chronione zasoby i w praktyce nie s¹ w stanie ich zablokowaæ. System IDP
funkcjonuje w trybie in-line, jako aktywna brama sieci, bezporednio na drodze przep³ywu ruchu sieciowego.
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Modernizacja i rozbudowa platformy sprzêtowo-systemowej
Rok 2004 by³ kolejnym rokiem wzrostu liczby u¿ytkowników Systemu informatycznego NIK oraz intensywnoci korzystania
przez nich z technik informatycznych w codziennej pracy. Wzrastaj¹ca iloæ i zakres informacji wymienianych drog¹ elektroniczn¹ wymusza modernizacjê i doskonalenie u¿ytkowanego sprzêtu oraz oprogramowania. Wdra¿anie i coraz intensywniejsze wykorzystywanie nowych funkcjonalnie aplikacji wymusza³o wiêc systematyczn¹ modernizacjê platformy sprzêtowej-systemowej wykorzystywanej w codziennej pracy. Do najwa¿niejszych inwestycji informatycznych zrealizowanych w okresie sprawozdawczym nale¿y zaliczyæ:
1) Modernizacjê sieci WAN37/  dokonano zmiany dostawcy us³ug transmisji danych. Do 30 wrzenia 2004 r. NIK korzysta³a
z sieci Telekomunikacji Polskiej SA, od 1 padziernika ub.r. dostawc¹ us³ug jest Crowley Data Poland SA. Wymieniono te¿
elementy aktywne sieci  routery. Po modernizacji infrastruktura sieciowa umo¿liwia nie tylko transmisjê danych, ale pozwala na transmisjê g³osu. Testy po³¹czeñ potwierdzi³y mo¿liwoæ prowadzenia rozmów telefonicznych z wykorzystaniem
sieci WAN. W miarê modernizacji central telefonicznych, w delegaturach zamiejscowych zaistnieje mo¿liwoæ w³¹czenia
tych central w sieæ WAN, czego wymiernym efektem bêdzie zmniejszenie kosztów po³¹czeñ telefonicznych (udostêpnienie
pracownikom NIK  jako lokalnych po³¹czeñ telefonicznych  dowolnych po³¹czeñ krajowych).
2) Zakup 200 komputerów przenonych dostosowanych do korzystania przez kontrolerów z zasobów informatycznych Izby
z ka¿dego miejsca, z którego jest dostêp do internetu oraz zainstalowanie na nich  niezbêdnego w codziennej pracy 
oprogramowania narzêdziowego (biurowego i obs³ugi informacji prawnej oraz umo¿liwiaj¹cego bezpieczne ³¹czenie siê
z sieci¹ informatyczn¹ NIK). Sprzêt ten czêciowo zast¹pi³ wyeksploatowane komputery przenone zakupione w latach
1998-1999. Ponadto zakupiono 100 komputerów stacjonarnych. Zainstalowano na nich podobny zestaw aplikacji, ³¹cznie
z oprogramowaniem umo¿liwiaj¹cym korzystanie z systemu PILOT i Zintegrowanego Pakietu Administracyjnego. Zakupiono te¿ 32 monitory ciek³okrystaliczne (na wymianê zu¿ytych monitorów CRT). W miejsce urz¹dzeñ wyeksploatowanych
zakupiono równie¿ 78 drukarek, w tym 25 przenonych oraz 10 urz¹dzeñ do podtrzymywania zasilania w razie awarii (tzw.
UPS-ów).
Istotn¹ pozycj¹ w inwestycjach informatycznych, tak jak i w latach poprzednich, by³ równie¿ zakup oprogramowania. W zwi¹zku z instalacj¹ kolejnych stanowisk komputerowych i modernizacj¹ istniej¹cych konieczny sta³ siê zakup licencji na pakiet biurowy, a tak¿e na inne niezbêdne oprogramowanie u¿ytkowe.
W 2004 r. na zakup sprzêtu, oprogramowania i us³ug informatycznych wydatkowano 5.401 tys. z³. Poza kosztami inwestycji
informatycznych, z bud¿etu NIK ponoszone by³y tak¿e wydatki zwi¹zane z bie¿¹cym utrzymaniem funkcjonuj¹cych systemów,
obejmuj¹ce m.in. zakup materia³ów eksploatacyjnych, akcesoriów, op³aty serwisowe za oprogramowanie i sprzêt po okresie
gwarancyjnym, korzystanie z sieci WAN, serwis systemu PILOT i Zintegrowanego Pakietu Administracyjnego, aktualizacjê baz
informacji prawnej. Wynios³y one w ub.r. 1.839 tys. z³.
Prace z zakresu informatyzacji realizowane by³y równolegle z bie¿¹c¹ eksploatacj¹ systemów. Zespó³ wykonuj¹cy te zadania liczy³ w 2004 r. przeciêtnie 13 osób w centrali Izby i po jednym pracowniku w ka¿dej z delegatur terenowych. Pracownikom
Wydzia³u Informatyki i administratorom w delegaturach zapewniono mo¿liwoæ pog³êbiania wiedzy zawodowej przez kierowanie do udzia³u w licznych specjalistycznych szkoleniach i konferencjach38/.

35/ IDP (ang. Intrusion Detection and Prevention)  system prewencji w³amañ.
36/ IDS (ang. Intrusion Detection Systems)  system wykrywania intruzów.
37/ WAN (ang. Wide Area Network)  sieæ rozleg³a.
38/ Por. rozdzia³ I.4 Sprawozdania pn. Pracownicy (Rozwój zawodowy pracowników  pozosta³e szkolenia).
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Wspomaganie informatyczne procesów kontrolnych
Wewnêtrzny sieciowy system informatyczny
W 2004 r. NIK korzysta³a z wielu systemów informatycznych: jednostanowiskowych u¿ytkowanych przez pracowników do
zadañ specjalistycznych, a tak¿e wielostanowiskowych funkcjonuj¹cych w oparciu o du¿e serwery plików i bazy danych.

Wykorzystywany jest od 1996 r. w planowaniu dzia³alnoci kontrolnej i rejestrowaniu zadañ wykonywanych w tej sferze. Wspó³pracuje z baz¹ danych i umo¿liwia gromadzenie ró¿norodnych informacji maj¹cych zwi¹zek z dzia³alnoci¹
kontroln¹. Jego u¿ytkownicy mog¹ korzystaæ z elektronicznych wersji dokumentów tworzonych w postêpowaniu kontrolnym. Zgromadzone dane s¹ u¿yteczne przy sporz¹dzaniu sprawozdañ, analiz i raportów  do wspomagania bie¿¹cych
procesów decyzyjnych. Szczególnie czêsto korzysta siê z nich w procesie przygotowywania projektów rocznych planów
pracy Izby. Brane s¹ pod uwagê wnioski z poprzednich kontroli, dokonywana jest tak¿e analiza terminów i poszczególnych faz postêpowañ kontrolnych przewidzianych do realizacji w wa¿niejszych podmiotach  urzêdach administracji
rz¹dowej, samorz¹dowej i jednostkach sektora publicznego. System umo¿liwia te¿ rejestrowanie finansowych rezultatów kontroli.
Ze wzglêdu na funkcjonalne ograniczenia systemu PILOT, korzysta siê te¿ z bazy danych Wyst¹pienia i informacje, a tak¿e innych, w których gromadzone s¹ m.in. dane o: stanie realizacji wniosków pokontrolnych, zastrze¿eniach do protoko³ów
kontroli, zawiadomieniach o pope³nieniu przestêpstw i wykroczeñ, wnioskach o ukaranie i zawiadomieniach w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, wnioskach legislacyjnych (de lege ferenda), a tak¿e uchwa³ach podejmowanych
przez Kolegium NIK.
Zwiêkszaj¹ce siê systematycznie potrzeby w zakresie przetwarzania danych o du¿ym stopniu skomplikowania, przy ograniczeniach programowych, sprawi³y, ¿e PILOT nie jest traktowany jako system rozwojowy (aktualnie wymaga wspomagania
innymi narzêdziami informatycznymi). Funkcje systemu PILOT oraz innych u¿ytkowanych baz danych przejmie Elektroniczny
System Obiegu Dokumentów.
System Informacji Prawnej
Jednym z podstawowych narzêdzi wspieraj¹cych kontrolerów w ich codziennej pracy jest System Informacji Prawnej
zainstalowany na wszystkich komputerach stacjonarnych i przenonych. Baza aktów prawnych jest aktualizowana raz na
miesi¹c (instalacje jednostanowiskowe) i raz na tydzieñ (instalacja sieciowa). Do podobnej bazy w³¹czono tak¿e elektroniczne wersje aktów prawnych i przepisów wewnêtrznych reguluj¹cych dzia³alnoæ Izby, w tym zarz¹dzenia i pisma okólne
Prezesa NIK. W 2004 r. System Informacji Prawnej zosta³ rozbudowany o modu³ informacji prawno-gospodarczej zawieraj¹cy informacje publikowane w Monitorze Polskim B, Monitorze S¹dowym i Gospodarczym oraz w Monitorze Spó³dzielczym
B (mo¿liwoæ korzystania z modu³u udostêpniono jedynie tam, gdzie jest to rzeczywicie niezbêdne z uwagi na charakter
realizowanych zadañ).
Portal intranetowy
W wewnêtrznej sieci informatycznej, w której funkcjonuje tak¿e portal intranetowy pn. Najwy¿sza Izba Kontroli, dostêpne s¹
do u¿ytku wewnêtrznego ró¿norodne informacje, m.in. elektroniczne wersje wydawnictw w³asnych  Kontroli Pañstwowej,
Biuletynu NIK i Biuletynu Informacyjnego, sprawozdania z dzia³alnoci Izby, informacje o wynikach kontroli. Dostêpne te¿ s¹
pliki graficzne z wycinkami prasowymi i pliki audiowizualne NIK w telewizji. Utworzenie portalu znacznie usprawni³o przep³yw
informacji miêdzy central¹ NIK i delegaturami. Ka¿da delegatura zamiejscowa ma obecnie bezporedni dostêp do zasobów
informatycznych Izby, w tym mo¿liwoæ pobierania plików z niezbêdnymi zasobami informacyjnymi, bez potrzeby przesy³ania
ich za pomoc¹ poczty elektronicznej. W³asne portale utworzy³y tak¿e niektóre departamenty kontrolne i delegatury. Za ich
porednictwem pracownicy tych jednostek maj¹ praktycznie natychmiastowy dostêp do potrzebnych zasobów informacji zwi¹zanych z bie¿¹c¹ dzia³alnoci¹ danej jednostki.

$

0gólne informacje o Najwy¿szej Izbie Kontroli

System PILOT i inne wewnêtrzne bazy danych

Informatyczne techniki wspomagania kontroli
W 2004 r. w NIK aktywnie korzystano z technik informatycznych do wspomagania postêpowania kontrolnego. Oprócz zakupionego w poprzednich latach programu s³u¿¹cego do analizy baz danych stosowano inne narzêdzie  kolejn¹, unowoczenion¹ wersjê opracowanego w Izbie Pomocnika kontrolera wspomagaj¹cego audytorskie badania ewidencji finansowo-ksiêgowej. Korzystano ponadto z napisanego z u¿yciem bezp³atnych narzêdzi programu pn. jNIK 39/, upraszczaj¹cego sporz¹dzanie podstawowych dokumentów z kontroli.
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Aplikacja wspomagaj¹ca analizê du¿ych baz danych
Aplikacja ta jest dogodnym w u¿yciu narzêdziem analitycznym. Umo¿liwia szybk¹ i efektywn¹ analizê nieprzetwarzalnych
tradycyjnymi metodami du¿ych zbiorów danych z ró¿nych róde³ i zapisanych w dowolnych formatach. W praktyce oznacza to
mniejsze ryzyko pominiêcia nieprawid³owoci w czasie prowadzonych badañ. Ponadto umo¿liwia efektywne stosowanie technik doboru próby, zarówno przy wyborze podmiotów do kontroli, jak i podczas kontroli  do wyboru danych do skontrolowania.
W 2001 r. zakupiono licencjê na u¿ytkowanie 30 egzemplarzy oprogramowania typu CAAT40/. Wytypowani pracownicy z poszczególnych departamentów i delegatur zostali przeszkoleni w obs³udze programu.
W 2004 r. z oprogramowania korzystano podczas ró¿nych kontroli. Wykorzystano je m.in. w czasie kontroli wykonania
bud¿etu pañstwa w 2003 r. do powtórnej analizy zbiorów danych dotycz¹cych ewidencji mandatów karnych kredytowanych
w bazach informatycznych 6 wojewodów. Badaniem objêto ponad 2,3 mln mandatów, wobec ok. 5 mln zbadanych, w skali
ca³ego kraju, w poprzednim roku. Wyniki analizy wskazywa³y na ogóln¹ poprawê jakoci i terminowoci ewidencji takich mandatów, a tak¿e le¿¹cych po stronie wojewodów obowi¹zków windykacji wynikaj¹cych z nich nale¿noci. Wykorzystanie programów CAAT pozwoli³o nie tylko na ogóln¹ ocenê procesu, ale równie¿ na dokonanie ustaleñ szczegó³owych. Np. w bazie ewidencyjnej woj. dolnol¹skiego zidentyfikowano ponad 6 tys. przypadków zalegania poszczególnych osób z p³atnociami za 5
lub wiêcej mandatów, na ³¹czn¹ kwotê ponad 5,7 mln z³. W przypadku jednego d³u¿nika odnotowano rekordow¹ liczba 60
nieop³aconych mandatów.
Z aplikacji wspomagaj¹cej analizê du¿ych baz danych korzystano tak¿e podczas kontroli Realizacji wybranych przepisów
ustawy o warunkach dopuszczalnoci i nadzorowaniu pomocy publicznej, w celu usystematyzowania danych dotycz¹cych pomocy publicznej, uzyskanych z Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Dzia³alnoci grupy kapita³owej Poczty Polskiej  do badañ w zakresie wprowadzania przez Pocztow¹ Agencjê Us³ug Finansowych SA nowych produktów na rynek, ich
rentownoci oraz wp³ywu na wyniki finansowe spó³ki.
Pomocnik kontrolera
NIK rozwija³a i aktywnie stosowa³a w postêpowaniu kontrolnym program pn. Pomocnik kontrolera  narzêdzie informatyczne przeznaczone do wspomagania audytu finansowego oraz kontroli, w których dokonuje siê doboru losowego spraw (np.
dowodów ksiêgowych niezale¿nie od techniki ich ewidencji). Umo¿liwia badanie wylosowanej próby w oparciu o jednolite kryteria oraz ekstrapolacjê wyników badania, z zastosowaniem metod statystycznych.
W 2004 r. Pomocnik kontrolera wykorzystano podczas kontroli wykonania bud¿etu pañstwa w 356 jednostkach: 235 pañstwowych i 121 samorz¹dowych. Przy jego pomocy kontrolerzy dokonali, w ka¿dej z tych jednostek, doboru losowego dowodów ksiêgowych. Wylosowan¹ próbê dowodów zbadano w oparciu o jednolite kryteria, a nastêpnie dokonano ekstrapolacji
wyników badania z zastosowaniem metod statystycznych. Wyniki badania wykorzystano do oceny rzetelnoci prowadzenia
ewidencji finansowo-ksiêgowej, stanowi¹cej istotny element badania audytorskiego tych jednostek. Koordynatorowi kontroli
Pomocnik kontrolera pos³u¿y³ do analizy statystycznej zebranych wyników i identyfikacji najczêciej wystêpuj¹cych nieprawid³owoci.
£¹cznie w czasie kontroli wykonania bud¿etu pañstwa i bud¿etów jednostek samorz¹du terytorialnego za 2003 r., z zastosowaniem Pomocnika kontrolera dobrano losowo i przebadano ponad 78 tys. dowodów i zapisów ksiêgowych, z czego ponad
50 tys. w jednostkach pañstwowych. Stanowi³o to oko³o 4,3% populacji, czyli zbioru dowodów i zapisów ksiêgowych podlegaj¹39/ Pe³na nazwa: CAAT-or-jNIK.
40/ CAAT (ang. Computer Assisted Audit Technique)  techniki kontrolne wspomagane komputerowo.
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cych ocenie. W wyniku badania wydano negatywn¹ opiniê w zakresie poprawnoci formalnej ewidencji ksiêgowej w odniesieniu do 25 jednostek pañstwowych (10,6% badanych jednostek) i 33  samorz¹dowych (27,3%). W wypadku nieprawid³owoci
skutkuj¹cych na rzetelnoæ sprawozdawczoci bud¿etowej skontrolowanych jednostek negatywnie zaopiniowano wiarygodnoæ ksi¹g rachunkowych 12 jednostek pañstwowych (5,1% skontrolowanych) i 10  samorz¹dowych (8,3%). Rozpoznano te¿
i oceniono informatyczne systemy ksiêgowe funkcjonuj¹ce w kontrolowanych jednostkach, maj¹c m.in. na uwadze mo¿liwoæ
pozyskiwania danych w wersji elektronicznej. Dostêpnoæ danych ksiêgowych w wersji elektronicznej jest podstaw¹ badania
ksi¹g metodami analitycznymi oraz doboru próby z zastosowaniem tzw. metody monetarnej, co zaimplementowano w zmodyfikowanej wersji Pomocnika kontrolera.
Program udostêpniono ponadto regionalnym izbom obrachunkowym  do wykorzystania w czasie realizowanej wspólnie
z NIK kontroli funkcjonowania gospodarstw pomocniczych jednostek sektora finansów publicznych, któr¹ objêto 90 gospodarstw. Przed rozpoczêciem kontroli, Izba przeprowadzi³a szkolenie dla naczelników i kontrolerów z wydzia³ów kontroli regionalnych izb obrachunkowych, w zakresie korzystania z tego narzêdzia informatycznego.

Rozwijane by³o autorskie oprogramowanie jNIK charakteryzuj¹ce siê nowoczesnym podejciem do danych: ³¹czenia ich
z opisem, czyteln¹ form¹ i swobod¹ w doborze kolejnoci wystêpowania danych w zbiorze, przy mo¿liwoci cis³ego okrelenia jego struktury. Efektem jego stosowania jest oczekiwana przejrzystoæ i zwiêz³oæ dokumentów opracowanych na poszczególnych etapach postêpowania kontrolnego (programu kontroli, protoko³u, a nastêpnie wyst¹pienia pokontrolnego). W 2004 r.
aplikacjê tê wykorzystano podczas dwóch kontroli pn. Realizacja wybranych przepisów ustawy o warunkach dopuszczalnoci
i nadzorowaniu pomocy publicznej oraz Systemy informatyczne w administracji celnej. Wspomaga³a ona czynnoci prowadzone w jednostkach kontrolowanych  przy pomocy jNIK opracowano m.in. protoko³y kontroli. Rozpoczêto równie¿ rozpowszechnianie za³o¿eñ funkcjonalnych narzêdzia, m.in. przez szkolenie pracowników i publikacjê artyku³ów w prasie fachowej. Program zaprezentowany zosta³ te¿ na spotkaniu przedstawicieli najwy¿szych organów kontroli pañstw ba³tyckich41/. W listopadzie 2004 r., podczas szkolenia powiêconego temu oprogramowaniu, podsumowano dotychczasowe dowiadczenia w stosowaniu jNIK. W grudniu 2004 r. uruchomiono  prowadzony w metodyce PRINCE2  projekt jNIK 1.0, maj¹cy na celu przygotowanie wersji dystrybucyjnej oprogramowania.

41/ W Wilnie, we wrzeniu 2004 r.
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Bud¿et Najwy¿szej Izby Kontroli

1. Dane ogólne
Wydatki bud¿etowe NIK na 2004 r. zosta³y okrelone w ustawie bud¿etowej na rok 2004 z dnia 23 stycznia 2004 r. w wysokoci 211.640 tys. z³. Bud¿et NIK po stronie wydatków by³ ni¿szy od projektu uchwalonego przez Kolegium NIK i przed³o¿onego
w Sejmie RP  o 2,4%. W ujêciu wartociowym oznacza to, ¿e planowane wydatki zosta³y zmniejszone w czasie prac komisji
sejmowych  o 5.300 tys. z³.
Bud¿et NIK na 2004 r. zak³ada³  w stosunku do roku poprzedniego  wzrost wydatków nominalnie o 2.380 tys. z³, tj. o 1,1%
i zosta³ opracowany z uwzglêdnieniem prognozowanych wskaników: wzrostu cen towarów i us³ug konsumpcyjnych  o 3%
oraz wydatków osobowych dla pracowników pañstwowej sfery bud¿etowej  równie¿ o 3%. Ogólne dane o bud¿ecie NIK na
2004 r. ilustruj¹ dane zamieszczone w tabeli Nr 1.
Tabela 1.
Ogólne dane o planowanych i uchwalonych wydatkach bud¿etowych NIK na 2004 r.
w tysi¹cach z³otych

Lp.
1

Wyszczególnienie
2

1.

Bud¿et NIK na 2004 r. po stronie wydatków

2.

Projekt uchwalony przez Kolegium NIK = 100%

Projekt
uchwalony przez
Kolegium NIK
3

Korekta
Komisji
Sejmowych
4

Bud¿et wg
ustawy
5

216.940

5.300

211.640

100,0

2,44

97,56

Tabela 2.
Realizacja wydatków bud¿etowych NIK w 2004 r., w relacji do up³ywu czasu
w tysi¹cach z³otych
Zrealizowane
wydatki
3

Wskanik
wykonania planu
w procentach
4

Wskanik
up³ywu czasu
w procentach
5

Lp.
1

Stan na dzieñ:

1.

31 marca 2004 r.

52.911

25,0

25,0

2.

30 czerwca 2004 r.

105.641

49,9

50,0

3.

30 wrzenia 2004 r.

156.423

73,9

75,0

4.

31 grudnia 2004 r.

211.640

100,0

100,0

2

Dzia³alnoæ Izby w 2004 r. zamknê³a siê stanem nale¿noci i zobowi¹zañ, który ilustruje opis zamieszczony w tabeli Nr 3.
Podkreliæ nale¿y, ¿e wykazane zobowi¹zania nale¿¹ do krótkoterminowych. Nie wyst¹pi³y zobowi¹zania wymagalne.
1/

Wspomniane decyzje zosta³y podjête na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w zwi¹zku z art. 26 ust. 2 ustawy o NIK.

$%
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Planowane wydatki bud¿etowe w roku sprawozdawczym zosta³y zrealizowane w wysokoci 211.640 tys. z³, tj.
w 100% ich planowanej kwoty, a dochody bud¿etowe zosta³y wykonane w wysokoci 605 tys. z³, czyli w 107,7%
przyjêtego planu.
Jednym z warunków umo¿liwiaj¹cych pe³ne wykorzystanie rodków przyznanych w ustawie bud¿etowej na rok 2004 na
sfinansowanie dzia³alnoci Izby by³o przeniesienie, na podstawie decyzji Prezesa NIK,1/ niektórych pozycji miêdzy paragrafami
klasyfikacji wydatków.
W wyniku decyzji podjêtych przez Prezesa NIK w 2004 r., wydatki maj¹tkowe Izby zosta³y zwiêkszone o 2.857 tys. z³  do
wysokoci 13.817 tys. z³. Z tej kwoty 7.413 tys. z³ (tj. 53,7%) przeznaczono na nak³ady inwestycyjne w budynkach przeznaczonych na siedziby dla delegatur i w pomieszczeniach biurowych centrali Izby (budynek B). Pozosta³e rodki w wysokoci 6.404
tys. z³ (46,3%) wydatkowano na zakup gotowych sk³adników maj¹tkowych.
Planowane wydatki by³y w 2004 r. realizowane rytmicznie, w miarê up³ywu czasu, o czym wiadcz¹ dane zamieszczone w tabeli Nr 2.

Tabela 3.
Nale¿noci i zobowi¹zania - wed³ug stanu na koniec 2004 r.
w tysi¹cach z³otych
Lp.
1

Wyszczególnienie
2

Delegatury
NIK
3

Centrala
NIK
4

Ogó³em
5

I

Ogó³em nale¿noci, z tego z tytu³u:

31

108

139

1.

Czynszów za wynajmowan¹ pow. biurow¹ i mieszkaln¹

14

-

14

2.

Rozliczenia podatku od towarów i us³ug z urzêdem skarbowym

1

1

2

3.

Rozliczeñ z pracownikami (telefony, delegacje)

1

43

44

4.

Odszkodowania za skradziony samochód



21

21

5.

Bie¿¹cych rozrachunków z kontrahentami







6.

Kar umownych, kosztów procesu s¹dowego



43

43

7.

Pozosta³e

II

Ogó³em zobowi¹zania, z tego z tytu³u:

15



15

5.817

8.533

14.350
6.351

1.

Wynagrodzeñ*/

2.881

3.470

2.

Podatku dochodowego, wp³at na PFRON i sk³adek ZUS

2.636

2.993

5.629

3.

Zakupu materia³ów i us³ug**/

271

2.050

2.321

4.

Kosztów delegacji s³u¿bowych***/

27

16

43

5.

Bie¿¹cych rozrachunków z pracownikami (czynsze)



3

3

6.

Pozosta³e

2

1

3

*/ Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2004 r. i premie pracowników obs³ugi za grudzieñ 2004 r. wyp³acone w 2005 r. **/ Faktury dotycz¹ce zakupów w 2004 r., z terminem
p³atnoci w 2005 r. ***/ Poniesionych przez pracowników w 2004 r., a przed³o¿onych do rozliczenia w styczniu 2005 r.

Prezes NIK jest dysponentem g³ównym czêci 07 bud¿etu pañstwa2/. Finansuj¹c bie¿¹ce zadania przekaza³ w 2004 r. na
rachunki bankowe delegatur zamiejscowych i Orodka Szkoleniowego 44,2% kwoty uruchomionych rodków. Pozosta³e 55,8%
rodków wykorzystano na sfinansowanie zadañ realizowanych przez departamenty i Delegaturê w Warszawie oraz uregulowanie p³atnoci za zakupiony sprzêt komputerowy przeznaczony dla wszystkich jednostek organizacyjnych Izby. Wydatki bud¿etowe realizowane by³y przy niezmienionej, w stosunku do roku poprzedniego, strukturze organizacyjnej ustalonej statutem NIK.

2. Dochody

Bud¿et Najwy¿szej Izby Kontroli

Okrelone w ustawie bud¿etowej na rok 2004 dochody w wysokoci 562 tys. z³ zosta³y zrealizowane w kwocie 605 tys. z³,
czyli wy¿szej od prognozowanej o 7,7%. Wysokoæ i strukturê dochodów planowanych i uzyskanych ilustruj¹ dane w tabeli Nr 4.
Tabela 4.
Dochody bud¿etowe planowane i zrealizowane w 2004 r.
w tysi¹cach z³otych
Lp.
1

Tytu³ dochodów:
2

Plan
3

Wykonanie
4

410

346

1.

Czynsze za wynajem lokali i wyposa¿enia

2.

Sprzeda¿ dwumiesiêcznika Kontrola Pañstwowa

12

8

3.

Sprzeda¿ sk³adników maj¹tkowych wycofanych z eksploatacji (g³ównie samochodów)

20

66

4.

Sprzeda¿ us³ug noclegowych w Orodku Szkoleniowym w Go³awicach

50

58

5.

Inne wp³ywy (rozliczenia z dostawcami, ZUS, kary umowne)

70

127

562

605

Razem

2/

Por. art. 67 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. W 2004 r. Izba realizowa³a bud¿et w ramach czêci 07  Najwy¿sza Izba Kontroli, dzia³ 751  Urzêdy naczelnych
organów w³adzy, kontroli i s¹downictwa, rozdzia³ 75101  Urzêdy naczelnych organów w³adzy i kontroli.

$&

Sta³ymi tytu³ami dochodów, podobnie jak w latach poprzednich, by³y wp³ywy z czynszów za wynajem lokali i ze sprzeda¿y
Kontroli Pañstwowej. Pozosta³e pozycje mia³y charakter nieregularny i precyzyjne okrelenie ich wielkoci na etapie konstruowania projektu bud¿etu by³o w znacznym stopniu utrudnione. Wp³ywy uzyskane w tych pozycjach by³y konsekwencj¹ ukszta³towanych warunków realizacyjnych. Dotyczy³o to szczególnie wp³ywów ze sprzeda¿y wycofanych z u¿ytkowania sk³adników
maj¹tkowych (uszkodzenia, zwiêkszenie awaryjnoci), jak równie¿ rozliczeñ finansowych z poprzedniego roku (np. ZUS), naliczenia kar za nieterminowe dostawy.
Jednostki organizacyjne Izby pobiera³y nale¿ne dochody bud¿etowe i przekazywa³y na centralny rachunek bud¿etu pañstwa w terminach wynikaj¹cych z obowi¹zuj¹cych przepisów prawa. Wysokoæ dochodów bud¿etowych planowanych i zrealizowanych w ci¹gu ostatnich 8 lat ilustruj¹ dane w tabeli Nr 5.
Tabela 5.
Dochody bud¿etowe planowane i zrealizowane w latach 1997-2004
w tysi¹cach z³otych
Lp.
1
1.

Wyszczególnienie
2
Plan

2.

Wykonanie

3.

Wskanik % (2:1)

1997 r.
3
220

1998 r.
4
236

1999 r.
5
400

2000 r.
6
300

2001 r.
7
320

2002 r.
8
83

2003 r.
9
562

2004 r.
10
562

349

347

1.016

334

231

628

705

605

158,6

147,0

254,0

111,3

72,2

756,6

125,4

107,6

Dane te wskazuj¹, ¿e z wyj¹tkiem jednego roku (2001), w ci¹gu 8 lat plan dochodów bud¿etowych Izby by³ w pe³ni realizowany.

3. Wydatki

Uk³ad wykonawczy bud¿etu NIK okreli³ je na 211.640 tys. z³. Wydatki zrealizowano w pe³nej planowanej ich wysokoci, tj.
w 100% oraz w granicach kwot okrelonych w uk³adzie wykonawczym, z uwzglêdnieniem przeniesienia rodków dokonanych
na podstawie decyzji Prezesa NIK  stosownie do bie¿¹co weryfikowanych potrzeb. Przemieszczenie rodków, którym objêto
pozycje zbilansowane na kwotê 3.615 tys. z³ (1,7% wydatków), wynika³o z potrzeby oszczêdnoci w jednych pozycjach wydatków oraz pokrycia zwiêkszonych potrzeb w innych pozycjach wydatków. Dane w tabeli Nr 6 ilustruj¹ skalê przeniesieñ dokonanych w 2004 r. w poszczególnych grupach wydatków.

Przeniesienia w wydatkach bud¿etowych dokonane w 2004 r.
w tysi¹cach z³otych
Lp.
1

Rodzaje wydatków:

1.

Wynagrodzenia osobowe

2.

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

3.

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

4.

Sk³adki na ZUS i Fundusz Pracy

3.230



5.

Bie¿¹ce wydatki administracyjne



446

6.

Wydatki maj¹tkowe

2

Razem

Zmniejszenia
3

Zwiêkszenia
4



312

312



73





2.857

3.615

3.615

Podjêcie realizacji programu oszczêdnociowego w wydatkach podyktowa³a potrzeba przywrócenia u¿ytkowego stanu technicznego pomieszczeñ biurowych przejmowanych przez NIK od Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie, a tak¿e koniecznoæ kontynuowania dzia³añ porz¹dkuj¹cych strukturê w³asnociow¹ lokali zajmowanych przez Dele-

$'
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Tabela 6.

gatury w Bydgoszczy, Olsztynie i Opolu. Realizacja przyjêtych za³o¿eñ pozwoli³a tak¿e na kontynuowanie procesu informatyzacji Izby, m.in. rozpoczêcie wdra¿ania Elektronicznego systemu obiegu dokumentów.
Zmniejszenie o ponad 3,2 mln z³ wydatków z tytu³u sk³adek ubezpieczeniowych by³o konsekwencj¹ struktury przychodów
pracowników Izby, która wp³ynê³a na wczeniejsze, w stosunku do za³o¿eñ, zaniechanie op³acania przez pracodawcê sk³adki
emerytalno-rentowej3/. Kolejne przeniesienie w wysokoci 312 tys. z³ dotyczy³o dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Kwota
ta, stanowi¹ca ró¿nicê miêdzy wielkoci¹ planowan¹ i wartoci¹ faktycznie dokonanych wyp³at, zosta³a przeniesiona do wynagrodzeñ osobowych (przeniesienie rodków nast¹pi³o miêdzy kategoriami wydatków nale¿¹cymi do grupy wynagrodzeñ).
Wydatki planowane i zrealizowane w 2004 r. ilustruj¹ dane zawarte w tabeli Nr 7.
Tabela 7.
Wydatki planowane i zrealizowane w 2004 r. (w uk³adzie rzeczowo-finansowym)
w tysi¹cach z³otych
Bud¿et
po
zmianach
4

Wydatki wed³ug ich rodzajów
2

1.

Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeñ

140

117

117

100,0

2.

Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych

200

151

151

100,0

3.

Stypendia ró¿ne

4.

Wynagrodzenia osobowe

5.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

6.

Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne

7.

Sk³adki na Fundusz Pracy

8.

Wp³aty na PFRON

9.

Wykonanie
5

Wskanik
w procentach
(5:4)
6

Lp.
1

10.

Bud¿et Najwy¿szej Izby Kontroli

Bud¿et
wed³ug
ustawy
3

30

16

16

100,0

138.200

138.512

138.512

100,0

9.790

9.478

9.478

100,0

21.158

18.035

18.035

100,0

3.492

3.385

3.385

100,0

140

159

159

100,0

Zakup materia³ów i wyposa¿enia

3.730

4.817

4.817

100,0

Zakup energii

1.950

1.507

1.507

100,0

11.

Zakup us³ug remontowych

4.670

5.934

5.934

100,0

12.

Zakup us³ug pozosta³ych

8.547

7.632

7.632

100,0

13.

Podró¿e s³u¿bowe krajowe

5.503

5.152

5.152

100,0

14.

Podró¿e s³u¿bowe zagraniczne

800

826

826

100,0

15.

Ró¿ne op³aty i sk³adki

550

449

449

100,0

16.

Odpisy na Zak³ad. Fundusz wiadczeñ Socjalnych

1.300

1.257

1.257

100,0

17.

Podatek od nieruch. i op³aty na rzecz samorz¹du

336

241

241

100,0

18.

Sk³adki do organizacji miêdzynarodowych

14

13

13

100,0

19.

Fundusz dyspozycyjny

20.

Wydatki inwestycyjne

21.

Pozosta³e odsetki
Razem

130

133

133

100,0

10.960

13.817

13.817

100,0



9

9

100,0

211.640

211.640

211.640

100,0

Z danych ujêtych w tabeli wynika, ¿e oprócz zwiêkszenia wydatków inwestycyjnych zwiêkszono tak¿e  w stosunku do
kwoty za³o¿onej w planie  wydatki na zakup materia³ów i wyposa¿enia. Wynika³o to z koniecznoci wyposa¿enia nowych
pomieszczeñ biurowych oraz uzupe³nienia sprzêtu w miejsce wycofanego z eksploatacji.
Strukturê wydatków zrealizowanych w 2004 r., w porównaniu z rokiem poprzednim, obrazuj¹ dane liczbowe zawarte w tabeli Nr 8.

3/

W 2004 r. górna granica podstawy wymiaru sk³adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (30-krotnoæ prognozowanego, przeciêtnego wynagrodzenia miesiêcznego
w gospodarce narodowej) wynosi³a 68.700 z³.

%

Tabela 8.
Wydatki (w uk³adzie rzeczowo-finansowym) zrealizowane w latach 2003-2004

Lp.
1

Struktura wydatków bud¿etowych
2

1.

Wynagrodzenia osobowe

2.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3.

Pochodne od wynagrodzeñ

x

Razem

4.

Wydatki ogólnoadministracyjne

5.

Podró¿e s³u¿bowe zagran. i krajowe

6.

Zakupy maj¹tkowe

7.

Odpis na ZFS
Ogó³em

Wykonanie w 2003 r.
Wskanik
w tysi¹cach
struktury
z³otych
w procentach
3
4

Wykonanie w 2004 r.
Wskanik
w tysi¹cach
struktury
z³otych
w procentach
5
6

Wskanik
w procentach
(5:3)
7

134.464

64,3

138.512

65,5

9.207

4,4

9.478

4,5

103,0
102,9

21.169

10,1

21.420

10,1

101,2

164.840

78,8

169.410

80,1

102,8

19.677

9,4

21.178

10,0

107,6

5.893

2,8

5.978

2,8

101,4

17.618

8,4

13.817

6,5

78,4

1.232

0,6

1.257

0,6

102,0

209.260

100,0

211.640

100,0

101,1

O proporcjach w ukszta³towanej strukturze wydatków przes¹dza, w g³ównej mierze, charakter dzia³alnoci ustawowej Izby.
Strukturê wydatków bud¿etowych zrealizowanych w 2004 r. ilustruje diagram Nr 1.
Diagram 1.

W strukturze wydatków dominuj¹cy udzia³ maj¹ wydatki osobowe (wraz ze sk³adnikami pochodnymi od wynagrodzeñ 
80,1%). Strukturê tych wydatków, w podziale na centralê Izby i delegatury oraz z uwzglêdnieniem liczby zatrudnionych pracowników, obrazuj¹ dane liczbowe zawarte w tabeli Nr 9.
Tabela 9.
Wydatki bud¿etowe zrealizowane w 2004 r. (w podziale na centralê i delegatury NIK)
Przeciêtna
liczba
zatrudnionych
3

Wydatki
w tysi¹cach
z³otych
4

Wskanik
struktury
w procentach
5

Lp.
1

Wyszczególnienie
2

1.

Centrala*/

867,2

118.158

55,8

2.

Delegatury NIK**/

763,0

93.482

44,2

1.630,2

211.640

100,0

Razem
*/ £¹cznie z Delegatur¹ w Warszawie. **/ £¹cznie z Orodkiem Szkoleniowym w Go³awicach.

%
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Struktura wydatków bud¿etowych Izby w 2004 r.

4. Omówienie wa¿niejszych grup wydatków w uk³adzie rodzajowym
Wynagrodzenia osobowe
Planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe w wysokoci 138.512 tys. z³ zosta³y wykorzystane w pe³nej ich wysokoci, tj. w 100%. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne przeznaczono 9.478 tys. z³  rodki na ten cel wykorzystano równie¿
w 100%. Wielkoæ i strukturê wydatków sfinansowanych w 2004 r. z funduszu wynagrodzeñ osobowych ilustruj¹ dane zawarte w tabeli Nr 10.
Tabela 10.
Ogólne dane o wykorzystaniu funduszu wynagrodzeñ w 2004 r.
w tysi¹cach z³otych

Lp.
1

Wyszczególnienie
2

1.

Fundusz wynagrodzeñ
wykorzystany w 2004 r.

2.

Wskanik struktury (w %)

Nagrody
4

Gratyfikacje
jubileuszowe
5

Odprawy
emerytalne
6

Ogó³em
7

116.039

16.639

2.898

2.936

138.512

83,8

12,0

2,1

2,1

100,0

Wynagrodzenia
3

Przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie, w przeliczeniu na jeden etat i wyliczone z pozycji wynagrodzenie, kszta³towa³o siê
w 2004 r. na poziomie 5.931 z³, wyliczone z pozycji wynagrodzenie i nagrody ³¹cznie  6.782 z³, za z uwzglêdnieniem wszystkich sk³adników uposa¿enia  7.080 z³. Z wyp³aconym dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie w 2004 r. kszta³towa³o siê natomiast na poziomie 7.565 z³.
Poza wyp³atami obci¹¿aj¹cymi wydatki bud¿etowe, pracownikom Izby wyp³acano tak¿e wiadczenia rozliczane w ciê¿ar
sk³adek ubezpieczeniowych ZUS. Ich wyp³ata zwi¹zana by³a z nieobecnoci¹ w pracy usprawiedliwion¹ zwolnieniami lekarskimi
oraz wynika³a z uprawnieñ do zasi³ków pielêgnacyjnych, rodzinnych i wychowawczych nabytych przez pracowników na podstawie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa. Wielkoæ i strukturê tych wiadczeñ w 2004 r. ilustruj¹ dane przedstawione w tabeli Nr 11.
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Tabela 11.

Lp.
1

wiadczenia rozliczone w 2004 r. w ciê¿ar sk³adek ubezpieczeniowych ZUS
w tysi¹cach z³otych
Ogó³em
Z tego:
Wskanik
struktury
Centrala
Delegatury
Rodzaj wiadczenia:
w procentach
NIK
NIK
2
3
4
5
6

1.

Zasi³ki chorobowe*/

1.304

84,7

548

2.

Zasi³ki opiekuñcze**/

48

3,1

41

7

3.

Zasi³ki macierzyñskie

165

10,7

91

74

4.

Zasi³ki pielêgnacyjne, rodzinne i wychowawcze

22

1,5

16

6

1.539

100,0

696

843

Razem

756

* Za okres ponad 33 dni choroby. ** Opieka nad chorym cz³onkiem rodziny.
/

/

Dodatkowe wynagrodzenie roczne
W 2004 r. pracownikom Izby wyp³acono dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokoci 9.478 tys. z³, przys³uguj¹ce na
podstawie przepisów ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery bud¿etowej. Wydatki z tego tytu³u
naliczono w wysokoci 8,5% rocznego wynagrodzenia wyp³aconego pracownikowi za czas efektywnie przepracowany w roku
poprzedzaj¹cym. Ró¿nicê miêdzy wielkoci¹ planowan¹ (w uk³adzie wykonawczym bud¿etu) i faktycznie wyp³acon¹ w wyso-

%

koci 312 tys. z³ przeniesiono, na podstawie decyzji Prezesa NIK, do wynagrodzeñ osobowych (rodki te zosta³y przeznaczone
na wyp³atê wynagrodzeñ osobowych, nie powoduj¹c skutków finansowych w nastêpnym roku bud¿etowym).

Pochodne od wynagrodzeñ
W 2004 r., identycznie jak i w latach poprzednich, NIK by³a p³atnikiem sk³adek ZUS i na Fundusz Pracy. Podstawê do
naliczenia sk³adek na ZUS, zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych, stanowi³y wydatki z tytu³u:
wynagrodzeñ osobowych (z wy³¹czeniem gratyfikacji i odpraw emerytalnych), dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeñ wyp³acanych z tytu³u umów-zleceñ i umów o dzie³o. Wysokoæ sk³adek planowanych i odprowadzonych w okresie
sprawozdawczym z tych tytu³ów ilustruj¹ dane zamieszczone w tabeli Nr 12.
Tabela 12.
Ogólne dane o planowanych w 2004 r. i odprowadzonych sk³adkach ZUS i na Fundusz Pracy
w tysi¹cach z³otych
Lp. Wyszczególnienie
1
2
1.

Sk³adki na ZUS

2.

Sk³adka na Fundusz Pracy

Plan
po zmianach
3

Wykonanie
4

18.035

18.035

Razem

Wskanik
w procentach
(4:3)
5
100,0

3.385

3.385

100,0

21.420

21.420

100,0

Sk³adki, o których jest mowa, stanowi³y w 2004 r.  identycznie jak w roku poprzednim  10,1% wydatków bud¿etowych.

Wydatki ogólnoadministracyjne
Obejmuj¹ ró¿norodne pozycje i s¹ cile zwi¹zane z obs³ug¹ dzia³alnoci podstawowej  zabezpieczeniem i utrzymaniem w ci¹g³ej sprawnoci technicznej budynków, pomieszczeñ, sprzêtu i wyposa¿enia. W 2004 r. rodki na ten cel w wysokoci 21.178 tys. z³ wykorzystane zosta³y w 100%. Wa¿niejsze wydatki zaliczone do tej grupy zestawiono w tabeli Nr 13.
Tabela 13.

Lp.
1

Wa¿niejsze pozycje wydatków ogólnoadministracyjnych
2

Wykonanie
w tysi¹cach
z³otych
3

Wskanik
struktury
w procentach
4

1.

Zakup materia³ów i sprzêtu biurowego

2.178

10,3

2.

Paliwo samochodowe i czêci zamienne

543

2,6

3.

Prenumerata dzienników urzêdowych, prasy, ksi¹¿ek

729

3,4

4.

Energia (elektryczna, cieplna), woda

1.507

7,1

5.

Naprawy i konserwacje, roboty remontowo-budowlane

5.934

28,0

6.

Us³ugi telekomunikacyjne i eksploatacja sieci komputerowej

1.951

9,2

7.

Pozosta³e us³ugi (drukarskie, komunalne, umowy zlecenia itp.)

2.274

10,8

8.

Op³aty czynszowe

9.

Wydatki na szkolenia

10.

Wynagrodzenia bieg³ych i specjalistów

11.

Us³ugi zwi¹zane z informatyzacj¹

12.

Koszty obs³ugi delegacji zagranicznych i t³umaczenia

13.

Ubezpieczenia maj¹tkowe i samochodowe

14.

Pozosta³e */
Razem

378

1,8

1.350

6,4

283

1,3

1.102

5,2

294

1,4

449

2,1

2.206

10,4

21.178

100,0
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Struktura wydatków ogólnoadministracyjnych zrealizowanych w 2004 r.

*/ M.in. sk³adka na PFRON i do organizacji miêdzynarodowych, podatki, op³aty, wydatki na rzecz osób fizycznych.

%!

Najwiêkszy udzia³ w wydatkach ogólnoadministracyjnych (28%) mia³y nak³ady na naprawy, konserwacje urz¹dzeñ i roboty
remontowo-budowlane. Dodaæ nale¿y, ¿e wykonanie przewidzianego zakresu robót remontowych umo¿liwi³o polepszenie stanu technicznego pomieszczeñ biurowych i ich wyposa¿enia oraz zapewni³o prawid³owe funkcjonowanie urz¹dzeñ. Ich strukturê
ilustruj¹ dane w tabeli Nr 14.
Tabela 14.
Struktura zrealizowanych w 2004 r. wydatków na roboty remontowo-budowlane i konserwacyjne
w tysi¹cach z³otych

Kwota
3

Wskanik
struktury
w procentach
4

Lp.
1

Wydatki na roboty remontowo-budowlane i konserwacyjne
2

I

Prace remontowo-budowlane

5.132

86,5

1.

Centrala NIK

3.728

62,8

1.1.

Remont pomieszczeñ biurowych (budynki A i B)

263

4,4

1.2.

Wymiana instalacji elektrycznej (budynek B)

632

10,6

1.3.

Remont sanitariatów (budynek B)

1.232

20,8

1.4.

Wymiana okien - I etap (budynek A piêtro II i III)

1.157

19,5

1.5.

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej (budynek A)

251

4,2

1.6.

Pozosta³e*/

193

3,3

2.

Delegatury NIK

677

11,4

2.1.

Wymiana stolarki okiennej i drzwi (Katowice i Kraków)

128

2,2

2.2.

Wymiana instalacji**/ (Kielce, Kraków, Lublin i Rzeszów)

165

2,8

2.3.

Remont pomieszczeñ (Gdañsk, Katowice, Kraków, £ód, Szczecin, Wroc³aw i Zielona Góra)

263

4,4

2.4.

Wykonanie projektów***/ (Bia³ystok, Katowice i Kraków)

41

0,7

2.5.

Pozosta³e****

3.

Orodek Szkoleniowy NIK w Go³awicach

II

Konserwacja maszyn i urz¹dzeñ biurowych *****/

/

Ogó³em

80

1,3

727

12,3

802

13,5

5.934

100,0

Bud¿et Najwy¿szej Izby Kontroli

*/ M.in. wymiana drzwi, remont mieszkañ s³u¿bowych. **/ Centralnego ogrzewania, elektrycznej, klimatyzacji. ***/ Na przebudowê kanalizacji sanitarnej, elewacji i wejcia do
budynku. ****/ Remont gara¿u, pokryæ dachowych, wind, odgrzybianie cian w piwnicach). *****/ We wszystkich jednostkach organizacyjnych NIK.

Nak³ady na remonty budynków bêd¹cych w trwa³ym zarz¹dzie NIK oraz wydatki poniesione na wynajem lokali biurowych
w okresie ostatnich 8 lat ilustruj¹ dane zawarte w tabeli Nr 15. Zauwa¿alny wzrost wydatków w 2004 r. mia³ zwi¹zek z koniecznoci¹ wykonania niezbêdnych prac remontowych, g³ównie w budynkach zajmowanych przez centralê Izby, a zw³aszcza z zapewnieniem niezbêdnych funkcji u¿ytkowych w pomieszczeniach budynku B przejêtych od Instytutu Gospodarki Przestrzennej
i Mieszkalnictwa. Prace te s¹ kontynuowane w 2005 r.
Tabela 15.
Nak³ady na remonty i modernizacjê budynków w latach 1997- 2004
w tysi¹cach z³otych

Lp.
1
1.
2.

Obiekty
administrowane przez:
2
Centralê NIK
Delegatury
Razem

%"

1997 r.
3
5.304

1998 r.
4
2.925

1999 r.
5
2.684

2000 r.
6
1.694

2001 r.
7
2.477

2002 r.
8
2.793

2003 r.
9
2.238

2004 r.
10
3.728

1.367

724

1.110

1.279

1.122

127

1.177

1.404

6.671

3.649

3.794

2.973

3.599

2.920

3.415

5.132

Jedn¹ z pozycji w grupie wydatków ogólnoadministracyjnych by³y op³aty czynszowe za wynajem powierzchni biurowej.
Poniesione w 2004 r. wydatki z tego tytu³u, w uk³adzie jednostek organizacyjnych, ilustruj¹ dane przedstawione w tabeli Nr 16.
Tabela 16.
Wydatki z tytu³u op³at czynszowych za wynajem lokali i pomieszczeñ poniesione w 2004 r.

Lp.
1
I

Roczne op³aty
czynszowe
(w tys. z³)
3

Wyszczególnienie
2
Centrala NIK

Powierzchnia
w m2
4

38,4

x

Uwagi
5
Op³aty czynszowe i na fund. remont. (mieszkania s³u¿bowe),
op³aty za parking

II

Razem delegatury

339,6

x

1.

Gdañsk

115,5

800

2.

Katowice

10,3

x

3

Kielce

1,2

x

4.

£ód

8,1

886

Bank Rozwoju Eksportu (rozliczenie koñcowe)

5.

Olsztyn

17,1

434

Wojewódzki Urz¹d Statystyczny */

6.

Opole

181,1

559

Firma "Enter" Woj. Przeds. Energii Cieplnej **/

7.

Poznañ

0,3

x

Wynajem lokalu s³u¿bowego

8.

Szczecin

4,6

x

Wynajem lokalu s³u¿bowego

9.

Zielona Góra

1,4

x

Wynajem gara¿u

378,0

x

Ogó³em

x
Urz¹d Wojewódzki
Wynajem gara¿u
Wynajem gara¿u

x

*/ P³atnoci do wrzenia 2004 r.; od 1 padziernika 2004 r. siedziba w nieruchomoci otrzymanej przez NIK w trwa³y zarz¹d. **/ P³atnoci do listopada 2004 r., pocz¹wszy od 3
grudnia 2004 r. siedziba w budynku nale¿¹cym do Skarbu Pañstwa.

W 2004 r. zakoñczony zosta³ proces porz¹dkowania struktury w³asnociowej obiektów biurowych zajmowanych przez jednostki organizacyjne Izby. W rezultacie tych dzia³añ, dla Delegatur w Olsztynie, Gdañsku i Opolu miniony rok by³ ostatnim
rokiem op³acania czynszu za zajmowane pomieszczenia biurowe. W porównaniu z rokiem poprzednim wydatki z tytu³u op³at
czynszowych za wynajem lokali uleg³y obni¿eniu o 170 tys. z³. O tym, ¿e ponoszone przez NIK wydatki z tego tytu³u w ostatnich
latach systematycznie malej¹, wiadcz¹ dane przedstawione w tabeli Nr 17.

Wydatki z tytu³u op³at czynszowych za wynajem lokali
i pomieszczeñ poniesione w latach 1998-2004
w tysi¹cach z³otych
Lp.
1
1.
2.

Kwota czynszu
2
Ogó³em

1998 r.
3
1.971

1999 r.
4
2.245

2000 r.
5
2.310

Rok poprzedni = 100%

100,0

113,9

102,9

2001 r.
6
2.138

2002 r.
7
1.030

92,6

48,2

2003 r.
8
548

2004 r.
9
378

53,2

69,0

Podró¿e s³u¿bowe krajowe i zagraniczne
Wydatki z tytu³u podró¿y s³u¿bowych nale¿¹ w Izbie, poza wynagrodzeniami, do wydatków zwi¹zanych bezporednio z realizacj¹ zadañ ustawowych. Wydatki w tej grupie stanowi³y 2,8% ogólnego bud¿etu Izby. Dane z tego zakresu, w podziale na
podró¿e s³u¿bowe krajowe i zagraniczne, zawiera tabela Nr 18.

%#
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Tabela 17.

Tabela 18.
Wydatki na podró¿e s³u¿bowe planowane i poniesione w 2004 r.
w tysi¹cach z³otych

Lp. Wyszczególnienie
1
2
1.

Podró¿e s³u¿bowe krajowe

2.

Podró¿e s³u¿bowe zagraniczne
Razem

Plan po zmianach
3

Wykonanie
4

Wskanik
procentowy
(4:3)
5

5.152

5.152

100,0

826

826

100,0

5.978

5.978

100,0

Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Wydatki zwi¹zane z delegacjami s³u¿bowymi na terenie kraju by³y realizowane wed³ug ogólnych zasad odnosz¹cych siê do
stawek diet i zasad zwrotu kosztów, z jednym wyj¹tkiem, tj. na podstawie ustawy o NIK, pracownikom wykonuj¹cym lub nadzoruj¹cym czynnoci kontrolne na terenie kraju przys³uguje dieta w podwójnej wysokoci.
W porównaniu z 2003 r., wydatki na s³u¿bowe delegacje krajowe uleg³y obni¿eniu o 103 tys. z³ (o 2%), co by³o konsekwencj¹ kontynuowania w tym obszarze dzia³añ racjonalizuj¹cych, m.in. obni¿enia kosztów us³ug hotelowych i przejazdów. Strukturê wydatków poniesionych w 2004 r. na podró¿e s³u¿bowe krajowe ilustruj¹ dane zawarte w tabeli Nr 19.
Tabela 19.
Struktura wydatków na podró¿e s³u¿bowe krajowe poniesionych w 2004 r.
w tysi¹cach z³otych
Zrealizowane
wydatki
3

Wskanik
struktury
w procentach
4

Lp.
1

Wydatki na podró¿e s³u¿bowe krajowe
2

1.

Diety

1.633

31,7

2.

Noclegi

1.628

31,6

3.

Przejazdy PKP, PKS, bilety jednorazowe itp.

1.891

36,7

5.152

100,0

Bud¿et Najwy¿szej Izby Kontroli

Razem

W tabeli Nr 20 przedstawiono dane o poniesionych w 2004 r. wydatkach na podró¿e s³u¿bowe krajowe, w podziale na
delegatury i centralê NIK.
Tabela 20.
Wydatki na podró¿e s³u¿bowe krajowe poniesione w 2004 r.
(centrala i delegatury NIK)
w tysi¹cach z³otych
Lp.
1

Wyszczególnienie
2

1.

Centrala*/

2.

Delegatury NIK**

/

Ogó³em

Przejazdy
3

Diety
4

748

413

Noclegi
5
893

Razem
6
2.054

1.143

1.220

735

3.098

1.891

1.633

1.628

5.152

*/ £¹cznie z Delegatur¹ w Warszawie. **/ £¹cznie z Orodkiem Szkoleniowym w Go³awicach.

Podró¿e s³u¿bowe zagraniczne
Wydatki zwi¹zane z zagranicznymi delegacjami s³u¿bowymi by³y realizowane wed³ug ogólnych zasad odnosz¹cych siê do
stawek diet i zasad zwrotu kosztów podró¿y s³u¿bowych poza granicami kraju. G³ówn¹ pozycjê stanowi³y wydatki zwi¹zane ze
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wspó³prac¹ bilateraln¹ i wielostronn¹ z innymi naczelnymi organami kontroli i organizacjami miêdzynarodowymi. Strukturê
tych wydatków w 2004 r. ilustruj¹ dane zawarte w tabeli Nr 21.
Tabela 21.
Struktura wydatków na zagraniczne podró¿e s³u¿bowe poniesionych w 2004 r.
w tysi¹cach z³otych
Zrealizowane
wydatki
3

Wskanik
struktury
w procentach
4

Lp.
1

Wydatki na zagraniczne podró¿e s³u¿bowe
2

1.

Kontrola polskich przedstawicielstw zagranicznych (8 wyjazdów)

170

20,6

2.

Udzia³ w przedsiêwziêciach EUROSAI i INTOSAI oraz w pracach ich grup roboczych

212

25,7

3.

Wspó³praca bilateralna i wielostronna z innymi naczelnymi organami kontroli
oraz organizacjami miêdzynarodowymi

444

53,7

Razem

826

100,0

W porównaniu z 2003 r. wydatki na s³u¿bowe delegacje zagraniczne wzros³y o 188 tys. z³. Wzrost wydatków by³ wynikiem
zwiêkszonej liczby kontroli przeprowadzonych w polskich przedstawicielstwach zagranicznych i aktywnego uczestnictwa na
forum miêdzynarodowym po przyst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej.

Zakupy maj¹tkowe
Na zakupy maj¹tkowe przeznaczono w 2004 r. rodki bud¿etowe w wysokoci 13.817 tys. z³. Wykorzystano je w pe³nej
wysokoci, tj. w 100%, na sfinansowanie prac adaptacyjno-modernizacyjnych w nowych siedzibach delegatur (53,7%) i zakup
gotowych sk³adników maj¹tkowych (46,3%). Wielkoæ i strukturê rodków wykorzystanych w 2004 r. na zakupy maj¹tkowe
ilustruj¹ dane zawarte w tabeli Nr 22.
Tabela 22.

Lp.
1

Wyszczególnienie

I

Zakup gotowych sk³adników maj¹tkowych, z tego:

2

Kwota
wydatków
3
6.404

Wskanik
struktury
w procentach
4
46,3

1.

Urz¹dzenia komputerowe i oprogramowanie, z tego:

5.380

38,9

1.1.

- komputery przenone

1.518

10,9

1.2.

- komputery stacjonarne

395

2,9

1.3.

- WAN (reutery, instalacja, konfiguracja)

1.165

8,4

1.4.

- ESOD (oprogramowanie i sprzêt)

1.318

9,5
4,6

1.5.

- monitory, drukarki przenone i stacjonarne, pozosta³y sprzêt

630

1.6.

- op³aty licencyjne za u¿ytkowanie oprogramowania

354

2,6

2.

rodki transportu*/

271

1,9

3.

Sprzêt biurowy i urz¹dzenia techniczne

753

5,5

7.413

53,7

5.101

37,0
3,7

II

Nak³ady na adaptacjê i modernizacjê obiektów NIK, z tego:

1.

Lokale biurowe dla Delegatur w Olsztynie, Bydgoszczy i Opolu

2.

Prace w budynku B centrali NIK**/

517

3

Prace w budynku A centrali NIK***/

416

3,0

4.

Pozosta³e****/

1.379

10,0

13.817

100,0

Razem

*/ Trzy samochody osobowe, w tym jeden typu VAN. **/ Wymiana wind, klimatyzacja punktów dystrybucyjnych instalacji strukturalnej LAN. ***/ Wykonanie drugostronnego
zasilania energetycznego. ****/ M.in. monta¿ klap dymowych, rozbudowa sieci strukturalnej, adaptacja pomieszczeñ na archiwum i sale wyk³adowe, modernizacja centrali
telefonicznej, ocieplenie dachu, wykonanie ogrodzenia w Orodku Szkoleniowym w Go³awicach

%%
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Struktura poniesionych w 2004 r. wydatków na zakupy maj¹tkowe
w tysi¹cach z³otych

Jak ju¿ wczeniej podano, nak³ady na inwestycje w 2004 r. zosta³y zwiêkszone, w drodze przeniesienia wydatków, o 2.857
tys. z³. Decyzja Prezesa NIK w tej sprawie wynika³a z potrzeby sfinalizowania prac adaptacyjno-modernizacyjnych w nowych
siedzibach Delegatur w Bydgoszczy i Olsztynie oraz dokonania zakupu pomieszczeñ biurowych wynajmowanych dotychczas
przez Delegaturê w Opolu, co by³o mo¿liwe dziêki oszczêdnociom w innych pozycjach wydatków.
W 2004 r., na skutek technicznego zu¿ycia lub w wyniku kradzie¿y, spisano i wycofano z eksploatacji rodki o wartoci
2.931,8 tys. z³, w tym m.in. utracone komputery przenone, których stan zosta³ w czêci odtworzony przez sfinansowanie
zakupu 8 nowych komputerów o wartoci 57 tys. z³  ze rodków zgromadzonych na rachunku rodka specjalnego. Strukturê
zmniejszeñ maj¹tku trwa³ego Izby w 2004 r., z tytu³ów o których by³a mowa, ilustruj¹ dane zamieszczone w tabeli Nr 23.
Tabela 23.
Zmniejszenia wartoci rodków trwa³ych w 2004 r. (wed³ug ich rodzaju)
w tysi¹cach z³otych
Lp.
1

rodki trwa³e wycofane z eksploatacji
2

Wartoæ
3

Wskanik
struktury
w procentach
4

1.

Maszyny i urz¹dzenia techniczne

2.145,4

73,2

1.1.

 w tym: sprzêt komputerowy

2.016,5

68,8

2.

Samochody osobowe (sprzeda¿)

3.

rodki trwa³e sklasyfikowane w pozosta³ych grupach

3.1.

 w tym: wyposa¿enie
Razem

99,9

3,4

686,5

23,4

132,7

4,5

2.931,8

100,0

W roku sprawozdawczym zakoñczono prace porz¹dkuj¹ce strukturê w³asnociow¹ nieruchomoci (budynków) u¿ytkowanych przez jednostki organizacyjne Izby. Wed³ug stanu na koniec 2004 r., NIK by³a u¿ytkownikiem 19 nieruchomoci stanowi¹cych w³asnoæ Skarbu Pañstwa i pozostaj¹cych w trwa³ym zarz¹dzie Izby. Dla porównania nale¿y podaæ, ¿e rok wczeniej Izba
by³a u¿ytkownikiem 20 nieruchomoci  19 by³o w³asnoci¹ Skarbu Pañstwa, ale tylko 17 pozostawa³o w trwa³ym zarz¹dzie
Izby (budynki stanowi¹ce siedziby 3 delegatur by³y u¿ytkowane na podstawie umów najmu). Dane o nieruchomociach pozostaj¹cych w trwa³ym zarz¹dzie NIK, wed³ug stanu na koniec ub.r., zawiera tabela Nr 24.
Tabela 24.

Bud¿et Najwy¿szej Izby Kontroli

Nieruchomoci u¿ytkowane przez NIK (stan na 31 grudnia 2004 r.)
Lp.
1

Jednostka
organizacyjna
2

1.

Centrala NIK

ul. Filtrowa 57

Skarb Pañstwa, NIK  trwa³y zarz¹d

2.

i
Del. Warszawa

ul. Lubkowska 7/9
- gara¿ i warsztaty

Skarb Pañstwa, NIK  trwa³y zarz¹d

Orodek Szkoleniowy w Go³awicach

Skarb Pañstwa, NIK  trwa³y zarz¹d

3.

Adres
3

W³aciciel  forma u¿ytkowania
4

4.

Del. Bia³ystok

ul. Akademicka 4

Skarb Pañstwa, NIK  trwa³y zarz¹d

5.

Del. Bydgoszcz*/

al. Ossoliñskich 7

Skarb Pañstwa, NIK  trwa³y zarz¹d

ul. Wa³y Jagielloñskie 12

Skarb Pañstwa, NIK  trwa³y zarz¹d

6.
7.

Del. Gdañsk

ul. Wa³y Jagielloñskie 36

Skarb Pañstwa, NIK  trwa³y zarz¹d

8.

Del. Katowice

ul. Powstañców 29

Skarb Pañstwa, NIK  trwa³y zarz¹d

9.

Del. Kielce

al. Tysi¹clecia Pañstwa Polskiego 4

Skarb Pañstwa, NIK  trwa³y zarz¹d

10.

Del. Kraków

ul. £obzowska 67

Skarb Pañstwa, NIK  trwa³y zarz¹d

11.

Del. Lublin

ul. Okopowa 7

Skarb Pañstwa, NIK  trwa³y zarz¹d

12.

Del. £ód

ul. Kiliñskiego 210

Skarb Pañstwa, NIK  trwa³y zarz¹d

13.

Del. Olsztyn

ul. Artyleryjska 23

Skarb Pañstwa, NIK  trwa³y zarz¹d

14.

Del. Opole

ul. Krakowska 28

%&

Wspó³w³asnoæ  trwa³y zarz¹d

1

2

3

4

15.

Del. Poznañ

ul. Do¿ynkowa 9H

Skarb Pañstwa, NIK  trwa³y zarz¹d

16.

Del. Rzeszów

ul. Kraszewskiego 8

Skarb Pañstwa, NIK  trwa³y zarz¹d

17.

Del. Szczecin

ul. Jacka Odrow¹¿a 1

Skarb Pañstwa, NIK  trwa³y zarz¹d

18.

Del. Wroc³aw

ul. J. Pi³sudskiego 15/17

Skarb Pañstwa, NIK  trwa³y zarz¹d

19.

Del. Zielona Góra

ul. Podgórna 9A

Skarb Pañstwa, NIK  trwa³y zarz¹d

* Delegatura w Bydgoszczy - w 2004 r. jej siedziba znajdowa³a siê w budynku przy ul. Ossoliñskich 7 (obiekt przy ul. Wa³y Jagielloñskie 12 wymaga³ remontu).

Odpis na Zak³adowy Fundusz wiadczeñ Socjalnych
rodki bud¿etowe przeznaczone na ten cel w wysokoci 1.257 tys. z³ odpisane zosta³y na Fundusz zgodnie z obowi¹zuj¹cymi zasadami. rodki z odpisu odprowadzane by³y w terminach wymaganych ustaw¹ o zak³adowym funduszu wiadczeñ
socjalnych na wyodrêbniony rachunek bankowy i wykorzystywane na cele okrelone regulaminem. Odpis na Fundusz, w przeliczeniu na jednego zatrudnionego, wyniós³ 695,68 z³. Wyliczony zosta³ wskanikiem 37,5% od przeciêtnego wynagrodzenia
miesiêcznego w gospodarce narodowej w II pó³roczu 2003 r.4/.
Podzia³ rodków funduszu miêdzy jednostki organizacyjne Izby dokonany zosta³ proporcjonalnie do przeciêtnej, planowanej liczby zatrudnionych pracowników i emerytów objêtych opiek¹ socjaln¹. Pod koniec roku kwota odpisu skorygowana zosta³a do faktycznej przeciêtnej liczby osób zatrudnionych w tych jednostkach (w kwotach zbiorczych ich udzia³ by³ nastêpuj¹cy:
centrala  697 tys. z³, tj. 55,5%, delegatury  560 tys. z³, tj. 44,5%).

5. Uwaga koñcowa
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Realizacja bud¿etu Izby by³a poddawana w 2004 r. bie¿¹cej analizie i weryfikacji pod k¹tem zdyscyplinowania wydatków.
Równomierny, realizowany proporcjonalnie do up³ywu czasu, proces finansowania wydatków umo¿liwi³ prawid³owe wykonanie
zadañ finansowanych z bud¿etu Izby, w tym m.in. zapewni³ zakoñczenie prac ukierunkowanych na uporz¹dkowanie struktury
w³asnociowej nieruchomoci i budynków u¿ytkowanych przez jednostki organizacyjne NIK.

Wynosz¹cego 1.855,15 z³.
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kontrolnej
Ogólne dane
o kontrolach
planowanych
w 2004 r.
Realizacja kontroli
planowych
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1.

Plan pracy
i jego
realizacja

Informacje
o wynikach kontroli
Kontrole dorane
Skontrolowane
jednostki
Wyst¹pienia
pokontrolne
Zastrze¿enia do
protoko³ów
i wyst¹pieñ
Finansowe rezultaty
kontroli
Kwoty odzyskane
Inne organy kontroli
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Przepisy ustawy o NIK stanowi¹, ¿e Izba wykonuje swoje zadania na podstawie
okresowych planów pracy, które przedk³ada Sejmowi RP. Mo¿e te¿ przeprowadzaæ
kontrole doraŸne. Plan pracy, stosownie do rozwi¹zañ przyjêtych w zarz¹dzeniu Prezesa NIK w sprawie postêpowania kontrolnego, zawiera tematy kontroli podejmowane na zlecenie Sejmu RP lub jego organów, na wnioski Prezydenta RP i Prezesa
Rady Ministrów, a tak¿e podejmowane przez NIK z w³asnej inicjatywy.
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Metodyka planowania dzia³alnoci kontrolnej
Zasady konstruowania planu pracy oraz kryteria wyboru tematów kontroli okrelaj¹ Standardy kontroli NIK i wytyczne ich
stosowania. Stanowi¹ one, ¿e pierwszeñstwo przys³uguje zadaniom kontrolnym, które Izba jest zobowi¹zana podj¹æ z mocy
prawa. Pozosta³e kontrole planowane s¹ wed³ug priorytetów uchwalanych przez Kolegium NIK. Rozwi¹zania te umo¿liwiaj¹
okrelenie propozycji tematycznych, a nastêpnie dokonanie wyboru tematów i przypisanie ich departamentom kontrolnym i delegaturom, zgodnie z w³aciwoci¹ rzeczow¹ i miejscow¹. Pozwalaj¹ równie¿ ustaliæ wielkoci nak³adu pracy i rodków niezbêdnych do terminowego wykonania poszczególnych zadañ. Plan kszta³towany jest tak¿e z uwzglêdnieniem innych zaleceñ,
m.in.: równomiernego anga¿owania potencja³u kontrolnego w ci¹gu roku, oszczêdnego, wydajnego i skutecznego wykorzystania rodków, zapobiegania nadmiernemu nak³adaniu siê  w tym samym czasie  kontroli w okrelonych grupach podmiotów.
W ten sposób tworzone s¹ warunki do koncentrowania dzia³alnoci kontrolnej na najwa¿niejszych zagadnieniach zwi¹zanych
z funkcjonowaniem pañstwa, z optymalnym wykorzystaniem potencja³u kontrolnego Izby.
Proces planowania poprzedzony jest sta³ym gromadzeniem i analizowaniem danych, a nastêpnie rozpoznawaniem istotnych aspektów w obszarach kontrolowanych przez Izbê. ledzone s¹ zmiany legislacyjne, analizie poddawane s¹ dane statystyczne, plany i programy rz¹dowe, a tak¿e publikacje i informacje prezentowanych w rodkach masowego przekazu. W procesie tym wykorzystywane s¹ te¿ wyniki wczeniejszych kontroli, dokumenty maj¹ce zwi¹zek z bie¿¹cymi pracami Sejmu
i Senatu, wp³ywaj¹ce do Izby skargi i wnioski. Wszystkie te rodzaje aktywnoci umo¿liwiaj¹ bie¿¹ce aktualizowanie informacji
i wiedzy o obszarach podlegaj¹cych kontroli, pod k¹tem ewentualnego wystêpowania nieprawid³owoci.
Proces planowania ma charakter d³ugo- i krótkookresowy. Planowanie d³ugookresowe (strategiczne) jest realizowane z wykorzystaniem wyników analizy sytuacji spo³eczno-gospodarczej pañstwa. S³u¿y okreleniu priorytetowych kierunków kontroli
i priorytetów metodycznych przyjmowanych na okresy trzyletnie. Corocznie natomiast dokonywany jest, w ramach kierunków
priorytetowych, wybór g³ównych obszarów badañ kontrolnych. Umo¿liwia to koncentrowanie dzia³alnoci kontrolnej w wybranych dziedzinach, dokonywanie ustaleñ wed³ug priorytetów i maksymalizacjê efektów przeprowadzonych kontroli. Priorytety
kontroli stanowi¹ czêæ planu pracy NIK.
Podstaw¹ planowania rocznego, w ramach g³ównych obszarów badañ kontrolnych, s¹ w³asne propozycje Izby, z wykorzystaniem wniosków i sugestii nades³anych przez Marsza³ków Sejmu i Senatu, Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów oraz
ewentualnie sugestii innych organów w³adzy publicznej. Do rocznego planu pracy NIK w³¹czane s¹  z mocy prawa  tematy
zlecone przez Sejm RP i jego organy.

Priorytety kontroli
Priorytetowe kierunki kontroli i g³ówne obszary badañ kontrolnych
Plan pracy NIK na 2004 r., uchwalony przez Kolegium NIK 3 grudnia 2003 r., zak³ada³ koncentracjê badañ kontrolnych
w najwa¿niejszych sferach funkcjonowania pañstwa. Podstawê konstrukcji Planu stanowi³o piêæ priorytetowych kierunków kontroli wytyczonych na lata 2003-2005 oraz okrelone dla nich g³ówne obszary badañ kontrolnych na 2004 r. Zaprogramowane
zosta³y one w taki sposób, aby ich wyniki umo¿liwia³y identyfikacjê przyczyn i mechanizmów stwierdzonych nieprawid³owoci
w funkcjonowaniu pañstwa  w sferach podlegaj¹cych kontroli NIK. Priorytetowe kierunki kontroli oraz okrelone dla nich g³ówne obszary badañ kontrolnych w 2004 r. ilustruje schemat Nr 1.
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Schemat 1.
Priorytetowe kierunki kontroli i g³ówne obszary badañ kontrolnych NIK w 2004 r.
Priorytetowe kierunki kontroli

G³ówne obszary badañ kontrolnych

Deficyt bud¿etowy
i d³ug publiczny

Pozyskiwanie dochodów bud¿etu pañstwa oraz dochodów jednostek samorz¹du terytorialnego,
wydatkowanie rodków publicznych, prawid³owoæ systemu porêczeñ i gwarancji Skarbu
Pañstwa i innych podmiotów publicznych (agencji), gospodarka finansowa jednostek sektora
finansów publicznych, w tym rodków specjalnych

Restrukturyzacja
gospodarki

Restrukturyzacja sektora rolnego, restrukturyzacja i prywatyzacja przemys³u, a tak¿e system
dotowania i udzielania pomocy publicznej w wietle wymogów Unii Europejskiej, gospodarka
finansowa przedsiêbiorstw, spó³ek z udzia³em Skarbu Pañstwa i agencji (w tym zasady
tworzenia i funkcjonowania spó³ek powi¹zanych kapita³owo i organizacyjnie), a tak¿e
zobowi¹zania finansowe zaci¹gniête przez te podmioty

Ochrona zdrowia
i prawa socjalne

Realizacja programów przeciwdzia³ania bezrobociu i ograniczania sfery ubóstwa, efektywnoæ
wydatków socjalnych pañstwa, restrukturyzacja s³u¿by zdrowia

Bezpieczeñstwo
narodowe

Bezpieczeñstwo zewnêtrzne i obrona narodowa, w tym udzia³ w NATO, bezpieczeñstwo
wewnêtrzne, bezpieczeñstwo energetyczne, zapobieganie i ograniczanie zagro¿eñ rodowiska

Procesy integracji
z Uni¹ Europejsk¹

Realizacja programów dostosowawczych do wymogów Unii Europejskiej, gospodarowanie
rodkami pochodz¹cymi ze róde³ krajowych i zagranicznych przeznaczonymi na integracjê
z Uni¹, budowanie zdolnoci instytucjonalnej administracji publicznej do efektywnego
uczestnictwa w dzia³alnoci w ramach Unii Europejskiej

W Planie pracy NIK na 2004 r., oprócz priorytetowych kierunków kontroli wytyczono równie¿ priorytety o charakterze metodycznym (obowi¹zuj¹ce w latach 2003-2005). Ich przyjêcie, jeszcze na etapie koncepcyjnego przygotowania kontroli, ma na
celu skoncentrowanie uwagi autorów programów kontroli na okrelonych aspektach sposobu jej prowadzenia. Priorytety metodyczne przyjête do realizacji w 2004 r. ilustruje schemat Nr 2.
Schemat 2.
Opis priorytetów metodycznych obowi¹zuj¹cych przy realizacji Planu pracy NIK w 2004 r.
Okrelenie obszaru, którego
dotyczy priorytet metodyczny

Opis zadañ wyznaczonych do realizacji w obszarze objêtym
priorytetem metodycznym

Kontrola
wykonania bud¿etu pañstwa

Wdra¿anie audytu finansowego, z uwzglêdnieniem badania realizacji celów finansowanych
z bud¿etu

Kontrole
wykonania zadañ

W przygotowaniu i realizacji tych kontroli - zasada koncentrowania siê, oprócz badania
zgodnoci z prawem, na ocenie sprawnoci dzia³ania i wykonywania okrelonych zadañ,
zw³aszcza na oszczêdnoci, wydajnoci i skutecznoci dzia³ania organów pañstwa

Badanie
zagro¿eñ korupcj¹

Badanie w ramach ka¿dej kontroli, na styku interesu publicznego i prywatnego, obszarów
i róde³ korupcji, a tak¿e procedur i mechanizmów jej sprzyjaj¹cych

Funkcjonowanie
kontroli wewnêtrznej

Dokonywanie, w trakcie ka¿dej kontroli dotycz¹cej dzia³alnoci administracji publicznej,
analizy funkcjonowania kontroli wewnêtrznej

W realizacji Planu przyjêto równie¿ zasadê sprawdzania podczas ka¿dej kontroli planowej stanu realizacji wniosków z wczeniejszych badañ.
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Priorytety metodyczne

Wykorzystanie sugestii kontroli
Podstaw¹ planowania rocznego, w ramach g³ównych obszarów badañ kontrolnych, s¹ m.in. sugestie tematów zg³aszanych
przez Marsza³ków Sejmu, Senatu i Prezydenta RP oraz Prezesa Rady Ministrów, jak równie¿ propozycje innych organów
w³adzy publicznej. Dane o liczbie sugestii zg³oszonych i wykorzystanych w projekcie Planu pracy NIK na 2004 r., z podzia³em
na organy zg³aszaj¹ce sugestie, ilustruje tabela Nr 1.
Tabela 1.
Wykorzystanie sugestii tematów kontroli zg³oszonych do Planu pracy NIK w 2004 r.
Liczba sugestii
Lp.
1

Organ zg³aszaj¹cy sugestiê kontroli
2

Zg³oszonych
3

Przyjêtych*/
4

Wskanik
w procentach
(4:3)
5
88,9

1.

Komisje Sejmu RP**/

18

16

2.

Marsza³ek Senatu RP

17

9

52,9

3.

Prezes Rady Ministrów***/

21

11

52,4

4.

Rzecznik Praw Obywatelskich

12

4

33,3

5.

Rzecznik Praw Dziecka

1

1

100,0

69

41

59,4

Razem:

*/ W tym równie¿ w ramach kontroli doranych. **/ Przekazane przez Marsza³ka Sejmu RP. ***/ Przekazane przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
z upowa¿nienia Prezesa Rady Ministrów.
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G³ówn¹ przyczyn¹ nieuwzglêdnienia zg³oszonych sugestii, w pe³nym ich zakresie, by³o realizowanie przez NIK w ostatnich
latach kontroli o identycznej lub zbli¿onej tematyce.

Ogólne dane o kontrolach planowanych na 2004 r.
Plan pracy Najwy¿szej Izby Kontroli na 2004 r. obejmowa³ 285 kontroli, z tego 99 kontroli wykonania bud¿etu pañstwa
w 2003 r., 80 innych kontroli koordynowanych i niekoordynowanych, rozpoczêcie 102 kontroli wykonania bud¿etu pañstwa
w 2004 r. oraz kontynuacjê 4 kontroli niezakoñczonych z Planu pracy NIK na 2003 r. W Planie zdecydowan¹ wiêkszoæ stanowi³y kontrole koordynowane, a wiêc kontrole wykonywane wed³ug jednego programu przez wiêcej ni¿ jedn¹ jednostkê organizacyjn¹ Izby1/. W ci¹gu roku Kolegium NIK dokona³o zmian w Planie, polegaj¹cych na: rezygnacji z przeprowadzenia 4 kontroli
(w tym 2 koordynowanych), wprowadzeniu jednej nowej kontroli koordynowanej, zmianie tytu³u 3 kontroli oraz przesuniêciu
terminu wykonania 3 innych kontroli.

Zlecenia Sejmu RP, wnioski Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów
NIK, zgodnie z przepisami ustawy o NIK, podejmuje kontrole na zlecenie Sejmu RP lub jego organów, na wniosek Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów oraz z w³asnej inicjatywy.
W 2004 r. Izba przeprowadzi³a na zlecenie Sejmu RP lub jego organów dwie kontrole: dzia³alnoci Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w zakresie dotycz¹cym prowadzonych w latach 2001-2003 postêpowañ koncesyjnych w sprawach rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych (uchwa³a Sejmu z 27 maja 2004 r.) oraz stanu pañstwowych rezerw zbó¿ (zlecenie
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi). Realizacja pozosta³ych zleceñ Sejmu RP bêdzie kontynuowana w 2005 r.
Prezydent RP i Prezes Rady Ministrów nie wystêpowali z wnioskami o przeprowadzenie kontroli.

Struktura zrealizowanych kontroli planowych
W 2004 r. zakoñczono 175 kontroli, z tego 99 kontroli wykonania bud¿etu pañstwa w 2003 r. i 76 pozosta³ych kontroli
1/

Podan¹ w Planie pracy NIK na 2004 r. liczbê kontroli nale¿y wiêc traktowaæ jako liczbê zadañ kontrolnych, w ramach których realizowanych jest wiele kontroli
jednostkowych.
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planowych (rozpoczêto równie¿ kontrole wykonania bud¿etu pañstwa w 2004 r.). Przeprowadzenie kontroli wykonania bud¿etu
pañstwa, z uwagi na termin sporz¹dzenia i przed³o¿enia Sejmowi Analizy wykonania bud¿etu pañstwa i za³o¿eñ polityki pieniê¿nej, jest powa¿nym przedsiêwziêciem organizacyjnym. Na jej przygotowanie, przeprowadzenie i opracowanie wyników
(w tym informacji o wynikach kontroli wykonania bud¿etu w poszczególnych jego czêciach oraz planów finansowych pañstwowych funduszów celowych i agencji), kontrolerzy NIK przeznaczyli w ub.r. 24% czasu pracy. Strukturê ilociow¹ zrealizowanych
kontroli i strukturê wykorzystania czasu pracy na poszczególne rodzaje kontroli, przedstawiaj¹ diagramy Nr 1 i Nr 2.
Diagram 1.
Struktura iloœciowa kontroli planowych zrealizowanych w 2004 r.

Diagram 2.

Informacje o wynikach przeprowadzonych kontroli
Informacja o wynikach kontroli, nazywana przez dziennikarzy tak¿e raportem, stanowi podsumowanie wyników przeprowadzonej kontroli. Sporód dokumentów opracowywanych w toku postêpowania kontrolnego ten charakteryzuje siê najwy¿szym stopniem uogólnienia. Podstawê do opracowania informacji stanowi¹ protoko³y kontroli i wyst¹pienia pokontrolne.
Przepisy ustawy o NIK precyzuj¹ kr¹g adresatów informacji o wynikach kontroli oraz obowi¹zki Izby w tym zakresie, co
ilustruje schemat Nr 3.
Schemat 3.
Adresaci informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych przez NIK
Adresaci
informacji
Sejm RP

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

Prezydent RP

Informacje o wynikach kontroli przeprowadzonych na wniosek Prezydenta RP, na zlecenie
Sejmu RP lub jego organów, na wniosek Prezesa Rady Ministrów i innych wa¿niejszych

Prezes Rady Ministrów

t

Informacje o wynikach kontroli przeprowadzonych na wniosek Prezesa Rady Ministrów oraz
przedk³adanych Sejmowi RP i Prezydentowi RP

t
&%
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Struktura wykorzystania czasu pracy zu¿ytego na ró¿ne rodzaje kontroli w 2004 r.

Wojewoda

s

Informacje o wynikach wa¿niejszych kontroli dzia³alnoci terenowych organów administracji
rz¹dowej i samorz¹du terytorialnego

Sejmik samorz¹dowy

Informacje o wynikach wa¿niejszych kontroli dzia³alnoci samorz¹du terytorialnego

Organ stanowi¹cy jednostki
samorz¹du terytorialnego

Informacje o wynikach wa¿niejszych kontroli dzia³alnoci samorz¹du terytorialnego

s

Informacje, po ich przed³o¿eniu Sejmowi, mog¹ zostaæ podane przez Prezesa NIK do publicznej wiadomoci, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej. Do informacji przedk³adanej Sejmowi, Prezydentowi RP i Prezesowi Rady
Ministrów, w³aciwy naczelny lub centralny organ pañstwowy mo¿e przedstawiæ swoje stanowisko, które do³¹cza siê do informacji. Prezes NIK mo¿e do stanowiska przedstawiæ swoj¹ opiniê.
W 2004 r. NIK przed³o¿y³a Sejmowi RP, uwzglêdniaj¹c kontrole wykonania bud¿etu pañstwa w czêciach pozostaj¹cych
w dyspozycji poszczególnych dysponentów g³ównych oraz planów finansowych pañstwowych funduszów celowych i agencji,
³¹cznie 180 informacji (w 2003 r.  170)2/. Strukturê rodzajow¹ przed³o¿onych informacji przedstawiono w tabeli Nr 2.
Tabela 2.
Informacje o wynikach kontroli przed³o¿one Sejmowi RP w latach 2003-2004
(wed³ug rodzajów kontroli)

Lp.
1

Dzia³alnoæ kontrolna Najwy¿szej Izby Kontroli

1.

Rodzaj kontroli:
2

Liczba informacji
Wskanik struktury w procentach
2003 r.
2004 r.
2003 r.
2004 r.
3
4
5
6

Kontrole wykonania bud¿etu pañstwa, z tego:

98

94

57,6

52,2

1.1.

- czêci bud¿etowe*/

91

87

53,5

48,3

1.2.

- pañstwowe fundusze celowe i agencje

7

7

4,1

3,9

62

66

36,5

36,7

Kontrole dorane

7

18

4,1

10,0

Inne informacje, w tym systemowe

3

2

1,8

1,1

170

180

100,0

100,0

2.

Pozosta³e kontrole planowe

3.
4.

Razem

*/ Wyniki kontroli wykonania planów finansowych 9 pañstwowych funduszów celowych w³¹czono do informacji o wynikach kontroli czêci bud¿etowych.

Sporz¹dzane by³y te¿ informacje o wynikach kontroli dzia³alnoci terenowych organów administracji rz¹dowej i samorz¹du
terytorialnego (informacje lokalne). W 2004 r. delegatury wys³a³y do organów szczebla wojewódzkiego 12 takich dokumentów
(w 2003 r.  12)3/.
Wy³¹czaj¹c informacje o wynikach kontroli wykonania bud¿etu pañstwa, pozosta³e  przed³o¿one Sejmowi w 2004 r. 
obejmowa³y ró¿norodne dziedziny funkcjonowania pañstwa. Strukturê tematyczn¹ kontroli, w wyniku których informacje te
zosta³y opracowane (wed³ug metodologii okrelonej w ustawie o dzia³ach administracji rz¹dowej), ilustruje diagram Nr 3.

2/

Wykaz informacji o wynikach kontroli, przed³o¿onych Sejmowi RP w 2004 r. oraz w ci¹gu pierwszych trzech miesiêcy 2005 r., jak te¿ syntetycznych opracowañ dotycz¹cych

3/

Wykaz informacji o wynikach kontroli, przed³o¿onych organom szczebla wojewódzkiego w 2004 r. oraz w ci¹gu pierwszych trzech miesiêcy 2005 r. stanowi za³. Nr 2 do

kontroli, w wyniku których sporz¹dzone zosta³y informacje, stanowi¹ za³. Nr 1 i 3 do Sprawozdania.
Sprawozdania.

&&

Diagram 3.
Informacje o wynikach kontroli (z wy³¹czeniem kontroli wykonania bud¿etu pañstwa) przed³o¿one Sejmowi RP w 2004 r.
(wed³ug dzia³ów administracji rz¹dowej)

Przepisy ustawy o NIK obliguj¹ce Izbê do wykonywania swoich zadañ na podstawie okresowych planów pracy przedk³adanych Sejmowi RP, przyznaj¹ jednoczenie NIK prawo do przeprowadzania kontroli doranych. S¹ one podejmowane g³ównie
wtedy, gdy istnieje potrzeba wstêpnego zbadania tematu, który ma byæ objêty kontrol¹ planow¹ (kontrola rozpoznawcza),
sprawdzenia, czy adresaci wyst¹pieñ pokontrolnych wykonali zawarte w nich uwagi i wnioski (kontrola sprawdzaj¹ca), albo te¿
w celu rozpatrzenia skargi (kontrola skargowa). Kontrole dorane przeprowadzane s¹ najczêciej przez jedn¹ jednostkê organizacyjn¹.
W 2004 r. NIK przeprowadzi³a kontrole dorane obejmuj¹ce 226 tematów, podczas których badaniami objêto 492 jednostki
(w 2003 r.  odpowiednio 238 tematów i 574 jednostki). Wród tematów dwa mia³y szerszy charakter  kontroli doranych
koordynowanych. W tabeli Nr 3 przedstawiono strukturê zrealizowanych w 2004 r. kontroli doranych.
Tabela 3.
Kontrole dorane zrealizowane w 2004 r. (wed³ug rodzajów kontroli)
Liczba
skontrolowanych jednostek
3

Wskanik struktury
w procentach
4

Kontrole dorane koordynowane

37

7,5

2.

Kontrole rozpoznawcze

74

28,3

3.

Kontrole sprawdzaj¹ce

87

17,7

4.

Kontrole skargowe

155

15,0

5.

Pozosta³e kontrole

139

31,5

Razem

492

100,0

Lp.
1

Rodzaj kontroli doranej
2

1.

Wród kontroli doranych podjêtych przez Izbê w 2004 r., jedn¹ przeprowadzono w zwi¹zku z pismem Marsza³ka Senatu
RP, 3 kolejne  z pismami wicemarsza³ków Sejmu RP, jedna zosta³a zrealizowana na zlecenie komisji sejmowej, 3 kolejne 
w zwi¹zku z sugestiami komisji sejmowych, 41  z pismami pos³a (pos³ów) na Sejm RP, jedna  na podstawie pisma senatora
RP, 2  w zwi¹zku z sugestiami Rzecznika Praw Obywatelskich oraz 2  w wyniku wyst¹pieñ wojewodów4/.
4/

Wykaz zrealizowanych w 2004 r. kontroli doranych stanowi za³. Nr 4 do Sprawozdania.
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Kontrole dorane

W 2004 r. NIK po raz pierwszy skontrolowa³a przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych, stanowi¹cych tajemnicê s³u¿bow¹ (badaniami w tym zakresie objêto wszystkie urzêdy wojewódzkie i urzêdy marsza³kowskie).

Skontrolowane jednostki
W 2004 r. NIK przeprowadzi³a postêpowania kontrolne w 2.929 jednostkach. Wiêkszoæ kontroli jednostkowych (83%)
zrealizowana zosta³a w ramach kontroli planowych. Strukturê skontrolowanych jednostek, w podziale na kontrole planowe
i dorane, ilustruje diagram Nr 4.
Diagram 4.
Jednostki skontrolowane w 2004 r., w ramach kontroli planowych i doraŸnych

Strukturê rodzajow¹ jednostek skontrolowanych w 2004 r., wed³ug grup podmiotów, ilustruje natomiast diagram Nr 5.
Diagram 5.

Dzia³alnoæ kontrolna Najwy¿szej Izby Kontroli

Jednostki skontrolowane w 2004 r., wed³ug grup podmiotów

Wyst¹pienia pokontrolne
W wyst¹pieniu pokontrolnym przedstawiane s¹ oceny kontrolowanej dzia³alnoci wynikaj¹ce z ustaleñ opisanych
w protokole, a w wypadku ujawnienia nieprawid³owoci  tak¿e uwagi i wnioski w sprawie ich usuniêcia. Wyst¹pienie
przekazywane jest kierownikowi jednostki kontrolowanej, w razie potrzeby tak¿e kierownikowi jednostki nadrzêdnej
oraz w³aciwym organom pañstwowym lub samorz¹dowym. Z tego te¿ powodu liczba wyst¹pieñ jest zazwyczaj wiêksza od liczby jednostek objêtych kontrol¹. Dane o liczbie wys³anych w 2004 r. wyst¹pieñ, wed³ug kategorii adresatów
oraz w porównaniu z analogicznymi danymi z 2003 r., ilustruje tabela Nr 4.

'

Tabela 4.
Wyst¹pienia pokontrolne skierowane w latach 2003-2004
2003 r.
Liczba

2004 r.

Wskanik
struktury
w procentach
4

Liczba

Wskanik
struktury
w procentach
6

Lp.
1

Wyst¹pienia pokontrolne skierowane do:
2

1.

Prezesa Rady Ministrów

2

0,1

2

0,1

2.

Prezesa NBP

2

0,1

2

0,1

3

5

3.

Ministrów i kierowników urzêdów centralnych

176

5,0

171

5,4

4.

Wojewodów i kierow. organów szczebla wojewódz.

200

5,7

198

6,3

5.

Kierow. pozosta³ych skontrolowanych jednostek
Razem

3.117

89,1

2.765

88,1

3.497

100,0

3.138

100,0

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przys³uguje prawo sk³adania zastrze¿eñ, zarówno do dokonanych przez
NIK ustaleñ faktycznych, jak i wynikaj¹cych z ustaleñ kontroli ocen, uwag i wniosków. Przepisy ustawy o NIK szczegó³owo reguluj¹ tryb rozstrzygania sporów miêdzy kierownikiem jednostki kontrolowanej a NIK w tym zakresie, co
stanowi wyraz daleko id¹cej kontradyktoryjnoci w postêpowaniu kontrolnym. Zasadê tê odzwierciedla przys³uguj¹ce
kierownikowi (lub osobie pe³ni¹cej jego obowi¹zki) prawo zg³oszenia, przed podpisaniem protoko³u kontroli, umotywowanych zastrze¿eñ co do ustaleñ w nim zawartych. Zastrze¿enia zg³aszane s¹ na pimie  w terminie 14 dni od
dnia otrzymania protoko³u. W szczególnych przypadkach dyrektor w³aciwego departamentu (delegatury NIK) mo¿e
przed³u¿yæ ten termin.
W razie zg³oszenia zastrze¿eñ kontroler jest obowi¹zany dokonaæ ich analizy i w miarê potrzeby podj¹æ dodatkowe
czynnoci kontrolne, a gdy s¹ one zasadne  zmieniæ lub uzupe³niæ odpowiedni¹ czêæ protoko³u. Gdy nie uwzglêdni
zastrze¿eñ, kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 7 dni od dnia otrzymania stanowiska kontrolera w tej sprawie
mo¿e zg³osiæ na pimie umotywowane zastrze¿enia do dyrektora w³aciwego departamentu lub delegatury, który przekazuje je  w celu rozpatrzenia  komisji odwo³awczej.
Komisja odwo³awcza podejmuje uchwa³ê w sprawie zastrze¿eñ w pe³nym sk³adzie, wiêkszoci¹ g³osów i niezw³ocznie przekazuje j¹ wraz z uzasadnieniem Prezesowi NIK lub upowa¿nionemu wiceprezesowi. Po jej zatwierdzeniu przez
Prezesa NIK lub wiceprezesa uchwa³a jest ostateczna. Gdy Prezes NIK lub upowa¿niony wiceprezes odmówi zatwierdzenia uchwa³y komisji odwo³awczej, powo³uje dla ostatecznego rozpatrzenia zastrze¿eñ komisjê rozstrzygaj¹c¹ z³o¿on¹ z 3 pracowników nadzoruj¹cych czynnoci kontrolne. Uchwa³a podjêta przez komisjê rozstrzygaj¹c¹ jest ostateczna.
Zatwierdzon¹ uchwa³ê komisji odwo³awczej lub uchwa³ê komisji rozstrzygaj¹cej dorêcza siê wraz z uzasadnieniem zg³aszaj¹cemu zastrze¿enia.
Prawo do zg³oszenia zastrze¿eñ jest zachowane równie¿ w przypadku wyst¹pienia pokontrolnego. Kierownik jednostki kontrolowanej lub organ, któremu przekazano wyst¹pienie, mo¿e w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania
zg³osiæ umotywowane zastrze¿enia w sprawie zawartych w nim ocen, uwag i wniosków do dyrektora w³aciwej jednostki organizacyjnej NIK. Zastrze¿enia rozpatrywane s¹ w trybie analogicznym do zastrze¿eñ zg³oszonych do protoko³u kontroli, z wyj¹tkiem wyst¹pieñ przekazywanych przez Prezesa NIK lub wiceprezesów. Zastrze¿enia dotycz¹ce
tych wyst¹pieñ zg³asza siê do Kolegium NIK w terminie 7 dni od dnia otrzymania wyst¹pienia. Kolegium podejmuje
uchwa³ê w sprawie zastrze¿eñ. Uchwa³a jest ostateczna i wraz z uzasadnieniem dorêczana zg³aszaj¹cemu zastrze¿enia.
W 2004 r. do ustaleñ opisanych w 86 protoko³ach kontroli kierownicy jednostek kontrolowanych zg³osili 262 zastrze¿enia (w 2003 r.  401 zastrze¿eñ do 69 protokó³ów kontroli), za adresaci wyst¹pieñ pokontrolnych  818 zastrze¿eñ do
ocen, uwag i wniosków zawartych w 236 tego rodzaju dokumentach (w 2003 r.  odpowiednio 756 zastrze¿eñ do 239
wyst¹pieñ). Szczegó³owe dane z tego zakresu ilustruje tabela Nr 5.
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Zastrze¿enia do protoko³ów kontroli i wyst¹pieñ pokontrolnych

Tabela 5.
Zastrze¿enia do protoko³ów kontroli i wyst¹pieñ pokontrolnych zg³oszone w latach 2003-2004
2003 r.
Lp.
1

Zastrze¿enia zg³oszone do:
2

1.

Protoko³ów kontroli

2.

Liczba
3

2004 r.

Wskanik
struktury
w procentach
4

Liczba
5

Wskanik
struktury
w procentach
6

69

22,4

86

26,7

Wyst¹pieñ pokontrolnych, z tego skierowane do:

239

77,6

236

73,3

2.1.

- dyrektorów jednostek organizacyjnych NIK

203

65,9

183

56,8

2.2.

- Kolegium NIK

36

11,7

53

16,5

Finansowe rezultaty kontroli
Wynikiem dzia³alnoci kontrolnej Izby s¹ m.in. finansowe rezultaty kontroli, okrelaj¹ce wyra¿on¹  w wymiarze pieniê¿nym
 skalê nieprawid³owoci stwierdzonych w wyniku postêpowania kontrolnego. W 2004 r. ukszta³towa³y siê one na poziomie
4.657,6 mln z³ (w 2003 r.  4.676,4 mln z³)5/ Wielkoæ efektów, w podziale na poszczególne kategorie, z uwzglêdnieniem kwot
dotycz¹cych bud¿etu pañstwa, ilustruje diagram Nr 6.
Diagram 6.
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Wielkoœæ i struktura finansowych rezultatów kontroli, odnotowanych w 2004 r.

Kwoty odzyskane
Wymiernym efektem kontroli s¹ kwoty odzyskane. Do kategorii tej zalicza siê kwoty, pozostaj¹ce w bezporednim zwi¹zku
z wykorzystaniem ocen i uwag oraz realizacj¹ wniosków zawartych w wyst¹pieniu pokontrolnym, które wp³ynê³y na rachunek
dochodów bud¿etu pañstwa lub bud¿etów jednostek samorz¹du terytorialnego, albo kwoty okrelaj¹ce wartoæ odzyskanego
maj¹tku. W 2004 r., w wyniku ustaleñ kontroli NIK, bud¿et pañstwa, bud¿ety jednostek samorz¹dowych oraz skontrolowane
jednostki odzyska³y 321 mln z³ (w 2003 r.  300,8 mln z³). Wielkoæ kwot odzyskanych w 2004 r. ilustruje diagram Nr 7.
Diagram 7.
Wielkoœæ i struktura kwot odzyskanych w 2004 r.

5/
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Por. te¿ rozdzia³ V.7 Sprawozdania pn. Wa¿niejsze nieprawid³owoci w wybranych obszarach dzia³alnoci pañstwa (Wybrane efekty kontroli).

Wspó³dzia³anie z innymi organami kontroli
Usytuowanie NIK, jako naczelnego organu kontroli pañstwowej, implikuje okrelone uprawnienia wobec organów kontroli,
rewizji, inspekcji dzia³aj¹cych w administracji rz¹dowej i samorz¹dzie terytorialnym. W szczególnoci s¹ one  zgodnie z przepisami ustawy o NIK  obowi¹zane do udostêpniania, na wniosek Izby, wyników zrealizowanych kontroli, przeprowadzania
kontroli doranych na zlecenie NIK, a tak¿e przeprowadzania okrelonych kontroli wspólnie pod kierownictwem NIK. W szczególnoci ta ostatnia forma kontroli sprzyja wymianie dowiadczeñ i doskonaleniu metodyki pracy.
W 2004 r. Izba korzysta³a z ustawowych uprawnieñ w sferze wspó³pracy z innymi organami kontroli, rewizji i inspekcji.
Dane ilustruj¹ce korzystanie przez NIK z tych uprawnieñ zawiera tabela Nr 6.
Tabela 6.
Zakres wspó³dzia³ania NIK z organami kontroli, rewizji i inspekcji w 2004 r.

Liczba
3

Wskanik
struktury
w procentach
4

Udostêpnianie NIK wyników kontroli przeprowadzonych przez inne organy kontroli

17

11,0

Kontrole przeprowadzone przez inne organy kontroli wspólnie pod kierownictwem NIK

67

43,2

Kontrole dorane przeprowadzone przez inne organy kontroli na zlecenie NIK

71

45,8

155

100,0

Lp.
1

Zakres wspó³dzia³ania:
2

1.
2.
3.

Razem

W realizacji zadañ kontrolnych wykorzystywano wyniki kontroli: regionalnych izb obrachunkowych, izb i urzêdów skarbowych, wojewódzkich i powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego, organów stra¿y po¿arnej, obwodowych urzêdów miar,
a tak¿e Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, Inspekcji Transportu Drogowego, Inspekcji Weterynaryjnej itd. Efektem tej
wspó³pracy by³o m.in. odzyskanie w 2004 r. przez inne organy kontroli  w wyniku badañ wspólnych lub przeprowadzonych na
zlecenie NIK  0,7 mln z³.
Wzajemne relacje miêdzy NIK, a innymi organami kontroli uk³ada³y siê w sposób zadawalaj¹cy. Przyk³adem mo¿e byæ
szeroko zakrojona wspó³praca NIK z wojewódzkimi i powiatowymi inspektoratami weterynarii oraz Inspekcj¹ Transportu Drogowego podczas kontroli pn. Funkcjonowanie nadzoru nad obrotem i ubojem zwierz¹t rzenych, ze szczególnym uwzglêdnieniem dobrostanu zwierz¹t, w wyniku której stwierdzono nieprawid³owe warunki transportu zwierz¹t (z³y stan techniczny pojazdów, w tym m.in. ubytki w pod³ogach mog¹ce powodowaæ urazy i cierpienie zwierz¹t, zaniechanie czyszczenia i dezynfekowania pojazdów, nieposiadanie przez konwojentów wiadectw potwierdzaj¹cych kwalifikacje, niew³aciwe rejestrowanie czasu
pracy itp.). Wnioski i zalecenia pokontrolne zmierza³y do wyeliminowania wskazanych nieprawid³owoci, a tak¿e zapobie¿enia
ich powstawaniu w przysz³oci.
NIK wspó³pracowa³a tak¿e z okrêgowymi i obwodowymi urzêdami miar podczas badania dzia³alnoci zak³adów energetycznych w zakresie ograniczania nieuzasadnionych strat energii wprowadzanej do sieci elektroenergetycznych i wp³ywu
tych strat na wysokoæ ustalanych taryf. Ustalenia poczynione przez inspektorów tych urzêdów wykorzystano w celu przedstawienia zak³adom energetycznym wniosków, obliguj¹cych do zapewnienia w³aciwych warunków pomiaru energii elektrycznej i rozliczeñ z odbiorcami.
Rozwijano wspó³dzia³anie z regionalnymi izbami obrachunkowymi zapocz¹tkowane 18 lutego 2002 r. podpisaniem przez Prezesa NIK i Przewodnicz¹cego Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych porozumienia, okrelaj¹cego zasady wspó³pracy NIK i RIO. W 2004 r., na podstawie programu opracowanego przez NIK, przeprowadzona zosta³a wspólna kontrola pn. Funkcjonowanie gospodarstw pomocniczych jednostek sektora finansów publicznych. NIK skontrolowa³a 41 gospodarstw pomocniczych pañstwowych jednostek bud¿etowych, a regionalne izby obrachunkowe 49 gospodarstw samorz¹dowych. Odby³y siê te¿ 4 spotkania z przedstawicielami regionalnych izb obrachunkowych, podczas których omawiano tematykê kontroli oraz dyskutowano nad interpretacj¹ niektórych przepisów
dotycz¹cych samorz¹du terytorialnego. Przedstawicielom regionalnych izb obrachunkowych udostêpniono opracowa-
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2004 r.
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ny w NIK program komputerowy wspomagaj¹cy wykonywanie czynnoci kontrolnych pn. Pomocnik kontrolera oraz
przeszkolono w jego obs³udze.
W grudniu 2004 r. odby³o siê spotkanie bilateralne, powiêcone realizacji porozumienia o wspó³pracy NIK z regionalnymi
izbami obrachunkowymi, w którym wziêli udzia³ prezesi 3 regionalnych izb obrachunkowych, a ze strony NIK dwóch wiceprezesów oraz przedstawiciele Departamentu Administracji Publicznej. Podczas spotkania uzgodniono kwestie zwi¹zane z koordynacj¹ kontroli ujêtych w Planie pracy NIK i planach regionalnych izb obrachunkowych na 2005 r., a tak¿e niektóre aspekty
dalszej wspó³pracy.
W roku sprawozdawczym kontynuowano równie¿ wspó³pracê w sferze harmonizowania dzia³añ wewnêtrznej kontroli finansowej, audytu wewnêtrznego i kontroli zewnêtrznej jednostek sektora finansów publicznych, w zwi¹zku z porozumieniem zawartym w czerwcu 2002 r. przez Prezesa NIK i Ministra Finansów. W 2004 r. prace w tej sferze by³y kontynuowane przez zespó³ roboczy z³o¿ony z przedstawicieli NIK i Ministerstwa Finansów.
W zwi¹zku z coraz szerszym stosowaniem w Polsce miêdzynarodowych standardów kontroli i audytu, obserwuje siê ¿ywio³owy proces t³umaczenia, g³ównie z jêzyka angielskiego, pojêæ wykorzystywanych w tych standardach. Ró¿ne podmioty opracowuj¹c w³asne standardy stosuj¹ terminologiê w sposób niekonsekwentny, bez zrozumienia istoty poszczególnych pojêæ,
a czasami ca³kowicie b³êdnie. Dlatego te¿, aby przeciwdzia³aæ temu niekorzystnemu zjawisku, w sierpniu 2004 r., z inicjatywy
Prezesa NIK, powo³any zosta³ - pod przewodnictwem doradcy Prezesa NIK - Zespó³ ds. ujednolicenia terminologii dotycz¹cej
kontroli i audytu w administracji publicznej, z udzia³em przedstawicieli NIK, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa
Finansów oraz Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji.
W toku intensywnych prac uzgodniono pojêcia i definicje stosowane w tym obszarze oraz skonsultowano je z Europejskim
Trybuna³em Obrachunkowym. Wyniki prac zespo³u bêd¹ upubliczniane w celach edukacyjnych, zarówno przez NIK, jak i wspó³pracuj¹ce urzêdy administracji rz¹dowej, m.in. przez zamieszczanie stosownych s³owniczków pojêæ i terminów na stronach
internetowych.
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Wspó³praca z Sejmem RP
Dane ogólne
Wykonuj¹c obowi¹zki okrelone w Konstytucji RP, ustawie o NIK i regulaminie Sejmu RP, Prezes NIK uczestniczy³ w plenarnych posiedzeniach Sejmu, przedk³adaj¹c najwa¿niejsze dokumenty zwi¹zane z dzia³alnoci¹ Izby, jak równie¿ prezentowa³ stanowisko w istotnych sprawach maj¹cych zwi¹zek z dzia³alnoci¹ Izby. Prezes NIK i wiceprezesi uczestniczyli tak¿e
w posiedzeniach komisji sejmowych, na których omawiane by³y wyniki wa¿niejszych kontroli NIK, w tym równie¿ w posiedzeniach Komisji ds. Kontroli Pañstwowej, przedstawiaj¹c materia³y i opracowania przygotowane na wniosek komisji.
W 2004 r. kontynuowane by³y dotychczasowe formy wspó³pracy z komisjami Sejmu RP. Dyrektorzy i wicedyrektorzy departamentów oraz delegatur, doradcy Prezesa NIK, a tak¿e inni upowa¿nieni przez Prezesa NIK przedstawiciele Izby, aktywnie
uczestniczyli w pracach komisji sejmowych. Wziêli udzia³ w 1.072 posiedzeniach komisji i podkomisji (w 2003 r.  874), prezentuj¹c wyniki przeprowadzonych kontroli, w szczególnoci kontroli wykonania bud¿etu pañstwa w 2003 r.
Rozpatruj¹c Sprawozdanie z dzia³alnoci NIK w 2003 r. komisje sejmowe  w zakresie swojego dzia³ania  oceni³y równie¿
wspó³pracê z poszczególnymi departamentami kontrolnymi NIK, wskazuj¹c na przydatnoæ w pracach parlamentarnych przedk³adanych przez Izbê materia³ów, zw³aszcza informacji o wynikach kontroli.
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Wyst¹pienia Prezesa NIK i wiceprezesów
W 2004 r. Prezes NIK i wiceprezesi wyst¹pili na 3 posiedzeniach Sejmu RP, i tak:
1) Na 80. posiedzeniu Sejmu w dniu 20 lipca 2004 r. Prezes NIK przedstawi³ Analizê wykonania bud¿etu pañstwa i za³o¿eñ
polityki pieniê¿nej w 2003 r. oraz Sprawozdanie z dzia³alnoci NIK w 2003 r. Odpowiada³ tak¿e na pytania pos³ów.
2) Wyst¹pienie Wiceprezesa NIK na 67. posiedzeniu Sejmu RP w dniu 30 stycznia 2004 r. mia³o zwi¹zek z informacj¹ Prezesa Rady Ministrów w sprawie przyczyn odwo³ania Ministra Skarbu Pañstwa oraz przygotowania i planów prywatyzacji grupy G-8, a tak¿e opracowan¹ przez NIK informacj¹ o wynikach kontroli prywatyzacji STOEN SA.
3) Wyst¹pienie Wiceprezesa NIK na 81. posiedzeniu Sejmu RP w dniu 28 lipca 2004 r. zawiera³o natomiast uwagi i stanowisko Izby do projektu ustawy o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych.
Wyst¹pienie Prezesa NIK na 80. posiedzeniu Sejmu RP
Przedstawiaj¹c Analizê wykonania bud¿etu pañstwa i za³o¿eñ polityki pieniê¿nej w 2003 r., Prezes NIK stwierdzi³ m.in., ¿e
bud¿et pañstwa w poprzednim roku zrealizowano w podstawowych wielkociach zgodnie z ustaw¹ bud¿etow¹. Wyniki audytu
finansowego pozwalaj¹ na powiadczenie, ¿e sprawozdanie Rady Ministrów z wykonania bud¿etu pañstwa przekazuje prawdziwy i rzetelny obraz. Prawid³owe wykonanie bud¿etu pañstwa w podstawowych proporcjach nie stanowi jednak wystarczaj¹cej podstawy do jednoznacznie pozytywnej oceny jego wykonania. Podobnie jak w roku poprzednim trzeba stwierdziæ, ¿e by³o
to jedynie dobre wykonanie planu finansowego, które jednak nie przyczyni³o siê do rozwi¹zania zasadniczego problemu polskich finansów publicznych, jakim jest strukturalna nierównowaga.
W 2003 r.  kontynuowa³ Prezes NIK  nadal w szybkim tempie narasta³o zad³u¿enie pañstwa. Spowodowa³o to, ¿e relacja
pañstwowego d³ugu publicznego, powiêkszonego o kwotê przewidywanych wyp³at z tytu³u porêczeñ i gwarancji, do produktu
krajowego brutto osi¹gnê³a 51,6%, czyli przekroczy³a pierwszy próg ostro¿nociowy (50%) okrelony w ustawie o finansach
publicznych. St¹d te¿ realne staje siê niebezpieczeñstwo przekroczenia kolejnego progu 55%. Brak przedsiêwziêæ porz¹dkuj¹cych finanse publiczne i utrzymywanie wysokiego deficytu bud¿etowego grozi przekroczeniem ustalonej w Konstytucji RP granicy 60%, czyli destabilizacj¹ finansów publicznych i zahamowaniem wzrostu gospodarczego.
Prezentuj¹c metodykê kontroli wykonania bud¿etu pañstwa za 2003 r., Prezes NIK stwierdzi³, ¿e zosta³a ona
przeprowadzona zgodnie z publicznie dostêpnymi i opartymi o normy miêdzynarodowe Standardami kontroli NIK. Stosowane by³y statystyczne metody doboru próby i dobór celowy. Metody statystyczne wykorzystano przy badaniu poprawnoci sporz¹dzenia i ewidencji dokumentów ksiêgowych u wszystkich dysponentów trzeciego stopnia. Podstawow¹ metod¹ by³ jednak celowy dobór jednostek i spraw do kontroli, wynikaj¹cy z oceny ryzyka wyst¹pienia nieprawid³owoci, zwi¹zanego z charakterem dzia³alnoci i specyfik¹ poszczególnych dochodów i wydatków. Zastosowano 
oparte o jednolite kryteria  oceny wykonania bud¿etu w poszczególnych czêciach, a tak¿e planów finansowych
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pañstwowych funduszy i agencji. Kontrola mia³a charakter kompleksowy: kontrolerzy przeprowadzili audyt finansowy
i kontrolê wykonania zadañ finansowanych ze rodków publicznych. Zbadano ksiêgi rachunkowe i oceniono rzetelnoæ sprawozdañ. Wykonanie zadañ przez objête kontrol¹ jednostki zbadane zosta³o natomiast z punktu widzenia
oszczêdnoci, wydajnoci i skutecznoci.
Prezes NIK podkreli³, ¿e ustalenia kontroli wskazuj¹ na aktualnoæ wiêkszoci wniosków z lat ubieg³ych. Najwa¿niejszy z nich, to koniecznoæ przeprowadzenia dzia³añ naprawczych zmierzaj¹cych do racjonalizacji finansów publicznych. Jego treæ jest obecnie jeszcze bardziej adekwatna do stanu finansów publicznych, ni¿ przed rokiem. Wyszczególni³ nastêpnie problemy, które wymagaj¹ rozwi¹zania. Zaliczy³ do nich:
 zmianê statusu Narodowego Funduszu Zdrowia, umo¿liwiaj¹c¹ ujêcie planu finansowego w ustawie bud¿etowej i wprowadzenie parlamentarnej kontroli jego realizacji;
 rezygnacjê z prowadzenia gospodarki finansowej w formie rodków specjalnych utworzonych na podstawie odrêbnych
ustaw;
 zapewnienie w bud¿ecie pañstwa rodków niezbêdnych dla pe³nej i prawid³owej realizacji zadañ pañstwowych funduszy
celowych w zakresie wiadczeñ emerytalno-rentowych, wspierania bezrobotnych i przeciwdzia³ania bezrobociu;
 podjêcie dzia³añ reformuj¹cych tryb i zasady planowania, finansowania oraz nadzoru nad przebiegiem realizacji inwestycji
finansowanych z bud¿etu pañstwa;
 zapewnienie pe³nego wykorzystania funduszy otrzymywanych z Unii Europejskiej, rzetelnego ich rozliczania i terminowego
wype³niania obowi¹zków sprawozdawczych;
 ograniczenie do niezbêdnego minimum rodków niewygasaj¹cych z up³ywem roku bud¿etowego, z uwzglêdnieniem mo¿liwoci realnego ich wykorzystania;
 dokonanie oceny funkcjonowania zak³adów bud¿etowych i podjêcie ewentualnych decyzji o likwidacji jednostek prowadz¹cych dzia³alnoæ ze strat¹;
 podjêcie przez Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej skutecznych dzia³añ w celu zwiêkszenia
finansowania ustawowych zadañ z zakresu ochrony rodowiska;
 urealnienie planowanego stanu zatrudnienia w pañstwowej sferze bud¿etowej;
 zamieszczanie w projekcie ustawy bud¿etowej realnych planów finansowych agencji rolniczych.
Wykonanie bud¿etu pañstwa  stwierdzi³ Prezes NIK  nale¿y badaæ nie tylko przez pryzmat zgodnoci zrealizowanych
kwot dochodów i wydatków z postanowieniami ustawy bud¿etowej, ale równie¿ oceniaæ wp³yw bud¿etu na spo³eczn¹ i gospodarcz¹ sytuacjê pañstwa. Na ocenê sposobu wykonania przez rz¹d bud¿etu pañstwa w 2003 r. musi rzutowaæ fakt, i¿ rok ten
nie tylko nie przyniós³ poprawy stanu finansów publicznych, lecz spowodowa³ zaostrzenie zagro¿eñ obserwowanych i sygnalizowanych ju¿ wczeniej przez NIK. Najwa¿niejszymi z nich s¹: rosn¹cy szybko d³ug publiczny, niebezpiecznie zbli¿aj¹cy siê do
konstytucyjnej granicy 60%, postêpuj¹cy rozk³ad publicznej s³u¿by zdrowia, brak koordynacji przedsiêwziêæ z zakresu infrastruktury gospodarczej i spo³ecznej oraz pogarszaj¹ca siê sytuacja finansowa jednostek sektora samorz¹dowego i zwi¹zane
z tym zmniejszanie siê jego potencja³u inwestycyjnego.
Stan sektora finansów publicznych wymaga szybkiego podjêcia dzia³añ zaradczych. Ich zaniechanie mo¿e powa¿nie utrudniæ
utrzymanie tempa wzrostu gospodarczego i efektywne wykorzystanie potencjalnych korzyci z przyst¹pienia Polski do Unii
Europejskiej, a w konsekwencji opóniæ rozwi¹zanie najwa¿niejszych problemów gospodarczych i spo³ecznych.
Omawiaj¹c Sprawozdanie z dzia³alnoci NIK w 2003 r., Prezes NIK stwierdzi³, ¿e w minionym roku g³ówne obszary dzia³alnoci kontrolnej Izby nie uleg³y, w porównaniu z latami poprzednimi, zasadniczym zmianom. Nie zmieni³y siê bowiem g³ówne
problemy, przed którymi stoi nasz kraj. Nie uleg³ równie¿ wiêkszym zmianom przebieg procesów i zjawisk zachodz¹cych w gospodarce i ¿yciu spo³ecznym.
Dotkliwe konsekwencje mo¿e mieæ, sygnalizowana przez NIK ju¿ od d³u¿szego czasu, niesprawnoæ procesów legislacyjnych wewn¹trz administracji rz¹dowej. Izba wielokrotnie wskazywa³a na liczne przypadki niewydawania lub nieterminowego
wydawania aktów wykonawczych do ustaw. Ma to niekorzystny wp³yw na funkcjonowanie pañstwa i podwa¿a zaufanie obywateli do jego organów.
Kontrole sfery finansów publicznych wykaza³y, ¿e niektóre podmioty, w tym wiele jednostek samorz¹du terytorialnego, nie
wykorzystywa³y wszystkich mo¿liwoci zwiêkszenia swoich dochodów. Tak by³o podczas zbywania nieruchomoci komunalnych przez gminy, czy wydawania decyzji w sprawie lokalizacji super- i hipermarketów. Po raz kolejny niewystarczaj¹co szczel-
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ny okaza³ siê system ustalania i poboru nale¿noci celnych. Ponownie ujawni³y siê liczne wady polskiego systemu podatkowego, przede wszystkim jego niestabilnoæ, ale tak¿e  nieprzewidywalnoæ oraz niejednoznacznoæ przepisów.
Jeszcze czêciej, ni¿ na brak starannoci w pozyskiwaniu dochodów bud¿etu pañstwa i bud¿etów jednostek samorz¹du
terytorialnego NIK wskazywa³a na naruszanie norm prawnych oraz wymogów gospodarnoci przy wydatkowaniu rodków
publicznych.
Dziedzin¹, w której kontrole odnotowa³y szczególnie wiele zaniedbañ, jest infrastruktura komunikacyjna. Stan dróg, stanowi¹cych wa¿ny element systemu transportowego kraju, nie poprawia siê, a raczej pogarsza. Ustalono to w toku zakoñczonych
w ubieg³ym roku kontroli, których przedmiotem by³y budowa i utrzymanie dróg publicznych.
Badania procesów przekszta³ceñ w³asnociowych ujawni³y ogrom trudnoci, jakie napotka³ ten proces od pocz¹tku transformacji ustrojowej. One to spowodowa³y w du¿ej mierze, ¿e restrukturyzacja i prywatyzacja nie zawsze dawa³y zadowalaj¹ce
efekty. NIK wskazywa³a wielokrotnie na przewlek³oæ postêpowañ, spory i niejasnoci kompetencyjne, nieprzestrzeganie przepisów, wysokie, a do tego czêsto zbyteczne, koszty prywatyzacji, np. niecelowe wydatki ponoszone na opracowywanie  jak siê
czêsto okazywa³o zbêdnych  analiz i ekspertyz. Nie bez znaczenia by³ równie¿ niezadowalaj¹cy w wielu przypadkach efekt
finansowy prywatyzacji.
Ustalenia wielu kontroli  kontynuowa³ Prezes NIK  niezale¿nie od kierunku i tematu badañ, prowadz¹ do konkluzji, ¿e
jedn¹ z podstawowych przyczyn nieprawid³owoci jest niewywi¹zywanie siê administracji publicznej z na³o¿onych na ni¹ obowi¹zków. To z kolei jest mo¿liwe w sytuacji niefunkcjonowania w sposób nale¿yty nadzoru nad dzia³alnoci¹ urzêdów i instytucji. Nieegzekwowanie rzetelnoci i gospodarnoci czêsto rodzi u funkcjonariuszy publicznych poczucie bezkarnoci, a st¹d ju¿
tylko krok do lekcewa¿enia prawa, przyjêtych zasad postêpowania i wreszcie do wiêkszego zagro¿enia korupcj¹.
Spe³nienie wysokich wymogów stawianych Izbie jako instytucji zaufania publicznego by³oby niemo¿liwe bez umacniania
siê wród jej pracowników etosu s³u¿by publicznej. Kontroler NIK musi kierowaæ siê w swojej pracy takimi wartociami, jak:
rzetelnoæ, odpowiedzialnoæ, uczciwoæ, bezstronnoæ, niezale¿noæ, profesjonalizm, a w wykonywaniu obowi¹zków wobec
spo³eczeñstwa powinien dawaæ im pierwszeñstwo przed innymi, w tym w³asnymi, interesami.
Realizacja bud¿etu Izby w 2003 r.  stwierdzi³ Prezes NIK  by³a poddawana bie¿¹cej analizie i weryfikacji z myl¹ o zdyscyplinowaniu wydatków i racjonalnym gospodarowaniu rodkami. Zapewni³ te¿, ¿e wykonanie bud¿etu NIK badane by³o przez
audytora wewnêtrznego t¹ sam¹ metod¹ i z zastosowaniem tych samych rygorów, z jakimi Izba kontroluje wykonanie bud¿etu
innych podmiotów. W wyniku audytu stwierdzono, ¿e zosta³ on wykonany w sposób legalny, gospodarny, rzetelny i celowy,
a przygotowanie planu i rozdysponowanie rodków by³o co do zakresu i terminu zgodne z przepisami ustawy o finansach publicznych.
Zwróci³ te¿ uwagê, ¿e podatnicy maj¹ korzyæ z funkcjonowania NIK. Efekty pracy Izby mo¿na bowiem przedstawiæ w aspekcie
finansowym w postaci kwot zakwestionowanych lub tych, które zosta³y zwrócone do bud¿etu dziêki interwencjom kontrolerów
NIK. Przewy¿sza³y one znacznie wydatki bud¿etowe Izby.
Przynale¿noæ Polski do Unii Europejskiej  stwierdzi³ na zakoñczenie Prezes NIK  stwarza nowe mo¿liwoci i perspektywy, ale rodzi te¿ nowe wyzwania dla kraju. Nowe zadania stoj¹ tak¿e przed NIK. Do najwa¿niejszych z nich nale¿eæ bêdzie
kontrolowanie wydatków ponoszonych ze rodków unijnych. Izba nie bêdzie zajmowaæ siê tylko ewidencyjn¹ stron¹ tych rozliczeñ. Bêdzie tak¿e badaæ, czy za uzyskane rodki osi¹gnêlimy zak³adane efekty, czy przekazane nam rodki nie przepadaj¹,
czy nie musimy zwracaæ ich do unijnej kasy.
Wejcie Polski do Unii i korzystanie ze wspólnych funduszy oznacza te¿ w wielu przypadkach przeprowadzenie kontroli na
terytorium naszego pañstwa przez Europejski Trybuna³ Obrachunkowy. Przyjêto zasadê, ¿e do ka¿dej takiej kontroli delegowany bêdzie kontroler NIK posiadaj¹cy odpowiednie kwalifikacje merytoryczne i jêzykowe.

Prezentowanie wyników kontroli na posiedzeniach komisji sejmowych
W 2004 r. przedstawiciele Izby uczestniczyli w posiedzeniach komisji sejmowych prezentuj¹c ustalenia kontroli dotycz¹ce
nastêpuj¹cych dziedzin funkcjonowania pañstwa:
1) Bud¿et i finanse: wykonanie bud¿etu pañstwa i za³o¿eñ polityki pieniê¿nej w 2003 r. (oprócz analizy wykonania bud¿etu
pañstwa i za³o¿eñ polityki pieniê¿nej zaprezentowano oceny, uwagi i wnioski opisane w 98 informacjach o wynikach kontroli poszczególnych czêci bud¿etowych, planów finansowych pañstwowych funduszów celowych i agencji);
2) Administracja publiczna i integracja europejska: ³¹czenie zatrudnienia w urzêdach administracji publicznej z wykonywa-
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4)

5)
6)
7)

Udzia³ w pracach legislacyjnych
Przedstawiciele NIK uczestniczyli w pracach legislacyjnych prowadzonych w komisjach Sejmu RP, w tym w pracach komisji nadzwyczajnych, powo³anych do przygotowania projektów istotnych aktów normatywnych. Zg³aszali uwagi i przedstawiali
stanowisko Izby, zarówno w sprawach poselskich inicjatyw ustawodawczych, jak i projektów rz¹dowych wniesionych do Sejmu
RP, szczególnie tych, do których Izba przedk³ada³a uwagi podczas wczeniejszych faz procesu legislacyjnego (w 2004 r. do
Izby wp³ynê³o 188 druków sejmowych).
Sporód wa¿niejszych projektów aktów prawnych, do których NIK przedk³ada³a swoje stanowisko, wymieniæ nale¿y projekty ustaw:
1) O swobodzie dzia³alnoci gospodarczej  projekt wp³yn¹³ do Sejmu RP w 2004 r. Przedstawiciel NIK przedstawi³ propozycje poprawek, które mia³y na celu wy³¹czenie spod przepisów ustawy (rozdzia³ 5 Kontrola przedsiêbiorcy) regulacji ograniczaj¹cych mo¿liwoæ kontroli przedsiêbiorców, w zakresie ilociowym i czasowym, przez organy kontroli i inspekcji podleg³e Sejmowi RP, a tak¿e bardziej precyzyjne ustalenie podmiotów kontroluj¹cych przedsiêbiorcê, w celu uzyskania przez
NIK bezkonfliktowego respektowania w praktyce jej konstytucyjnych i ustawowych mo¿liwoci kontrolowania przedsiêbiorców na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy o NIK. Jednoczenie wiceprezes NIK skierowa³ do przewodnicz¹cego w³aciwej
komisji sejmowej pismo ze stanowiskiem Izby w tej sprawie i proponowanymi poprawkami. W trakcie prac nad projektem
ustawy w podkomisji i komisji, przedstawiciel NIK wielokrotnie podnosi³ kwestiê uwzglêdnienia zmian przedstawionych
w poprawkach. Ostatecznie art. 77 ustawy uchwalonej przez Sejm RP uzyska³ brzmienie, które wy³¹cza Izbê, jako nie
bêd¹c¹ organem administracji publicznej, spod ograniczeñ zawartych w rozdziale 5. Dodaæ nale¿y, ¿e przedstawiciele NIK
uczestniczyli te¿ w pracach podkomisji i komisji nad projektem uchwalonej nastêpnie przez Sejm RP ustawy  Przepisy
wprowadzaj¹ce ustawê o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej.
2) O odpowiedzialnoci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych  ustawa uchwalona 17 grudnia 2004 r. wejdzie w ¿ycie 1 lipca 2005 r. Zarówno na etapie uzgodnieñ miêdzyresortowych, jak i w czasie prac sejmowych NIK zg³osi³a
wiele uwag, z których wiêkszoæ nie zosta³a jednak uwzglêdniona. Utrzymano wprawdzie prawo NIK do sk³adania wnio-
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3)

niem dzia³alnoci us³ugowej; przygotowanie i produkcja dowodów osobistych; pozyskiwanie i wykorzystanie rodków finansowych z funduszu PHARE; przygotowanie administracji publicznej do pozyskiwania i wykorzystania funduszy strukturalnych; funkcjonowanie kontroli wewnêtrznej w ministerstwach i administracji centralnej;
Gospodarka, Skarb Pañstwa i prywatyzacja: restrukturyzacja sektora obronnego; prywatyzacja STOEN SA; zaopatrzenie
w gaz ziemny; zarz¹dzanie maj¹tkiem b. Funduszu Wczasów Pracowniczych i jego prywatyzacja; prywatyzacja PLL LOT
SA;
Edukacja, nauka i dziedzictwo narodowe: funkcjonowanie programów: Animator sportu dzieci i m³odzie¿y i Animator sportu osób niepe³nosprawnych; zasiêg wychowania przedszkolnego; wykorzystanie rodków finansowych z dop³at do stawek
w grach liczbowych na dofinansowanie inwestycji sportowych w akademiach wychowania fizycznego oraz wykorzystanie
tych obiektów dla potrzeb sportu; organizacja i finansowanie dzia³alnoci dydaktycznej w pañstwowych wy¿szych szko³ach
zawodowych; organizacja i finansowanie dokszta³cania i doskonalenia zawodowego nauczycieli;
Obrona narodowa i bezpieczeñstwo wewnêtrzne: realizacja zamówienia publicznego MON na dostawê ko³owego transportera opancerzonego; finansowanie Policji ze róde³ innych ni¿ bud¿et pañstwa;
Praca, sprawy socjalne, ochrona zdrowia: funkcjonowanie systemu tworzenia wykazu leków refundowanych; restrukturyzacja i przekszta³cenia systemowe w ochronie zdrowia;
rodowisko, rolnictwo i zagospodarowanie przestrzenne: realizacja zobowi¹zañ negocjacyjnych rz¹du RP z Komisj¹ Europejsk¹ w obszarze ochrony rodowiska; dzia³alnoæ wojewódzkich funduszy ochrony rodowiska i gospodarki wodnej; dzia³ania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na rzecz utworzenia serwerowni ZSZiK-IACS; przygotowanie do
wype³niania przez Polskê ratyfikowanej w 1996 r. miêdzynarodowej Konwencji o ró¿norodnoci biologicznej; funkcjonowanie nadzoru nad wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem rodków ¿ywienia zwierz¹t; stosowanie rodków chemicznych
w rolnictwie; przestrzeganie wymagañ w zakresie miêdzynarodowego obrotu odpadami; realizacja przez administracjê
publiczn¹ zadañ w zakresie ma³ej i du¿ej retencji wód; stan rezerw pañstwowych zbó¿; prawid³owoæ ustalania i finansowania dodatków mieszkaniowych oraz czynszów w zasobach mieszkaniowych; ród³a i wykorzystanie rodków Programu
Aktywizacji Obszarów Wiejskich.

sków o ukaranie, jednoczenie wprowadzono jednak przepis umo¿liwiaj¹cy w³aciwemu rzecznikowi finansów publicznych
powierzanie funkcji oskar¿yciela przedstawicielowi Izby. Nie uwzglêdniono tym samym postulatu, ¿e rzecznik nie mo¿e
w dowolny sposób okrelaæ kompetencji NIK. Nie zosta³ uwzglêdniony postulat zak³adaj¹cy przyznanie prawa do zaskar¿ania postanowieñ rzecznika o umorzeniu postêpowania przez wnosz¹cego zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, a wiêc równie¿ przez NIK. Izba zakwestionowa³a ponadto obowi¹zek wydawania przez prezesa Urzêdu
Zamówieñ Publicznych  na ¿¹danie organu orzekaj¹cego  opinii w sprawie interpretacji przepisów w zakresie zamówieñ
publicznych. W opinii NIK, organ orzekaj¹cy powinien dokonywaæ wyk³adni przepisów we w³asnym zakresie. Równie¿ i ten
postulat nie zosta³ uwzglêdniony. Czêciowo zosta³ natomiast uwzglêdniony postulat Izby dotycz¹cy kszta³towania wynagrodzeñ rzeczników dyscypliny i cz³onków komisji orzekaj¹cych.
3) O zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej przez osoby pe³ni¹ce funkcje publiczne
oraz o zmianie niektórych innych ustaw  uwagi dotyczy³y m.in. innego sformu³owania katalogu ograniczeñ w podejmowaniu dzia³alnoci gospodarczej i nieobjêcia nim cz³onków korpusu s³u¿by cywilnej zatrudnionych w aparacie Ministra
Finansów, ró¿nego trybu ochrony informacji zawartych w owiadczeniach maj¹tkowych, braku efektywniejszych rodków
dyscyplinuj¹cych do terminowego z³o¿enia owiadczenia. Uwagi te NIK przed³o¿y³a Marsza³kowi Sejmu RP.
Przedstawiciele NIK uczestniczyli ponadto w posiedzeniu podkomisji nadzwyczajnej powo³anej do rozpatrzenia projektu
ustawy o zmianie ustawy  Prawo o publicznym obrocie papierami wartociowymi.
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Wspó³praca z Komisj¹ ds. Kontroli Pañstwowej
W 2004 r., oprócz sukcesywnie przekazywanych informacji o wynikach kontroli, NIK przed³o¿y³a Komisji: Sprawozdanie
z dzia³alnoci NIK w 2003 r., Plan pracy NIK na 2004 r. wraz z Informacj¹ o wykorzystaniu sugestii tematów kontroli zg³oszonych przez komisje sejmowe, Plan pracy NIK na 2005 r., a tak¿e dokumenty pn. Realizacja strategii NIK i Realizacja uchwa³y
Sejmu RP z dnia 20 stycznia 2000 r. w sprawie wzmocnienia kontroli pañstwowej prowadzonej przez NIIK. Izba przed³o¿y³a
tak¿e szereg opracowañ i materia³ów sporz¹dzonych na wniosek Komisji i maj¹cych zwi¹zek z zaplanowan¹ tematyk¹ posiedzeñ. We wszystkich posiedzeniach Komisji, z wyj¹tkiem tych, które dotyczy³y jej wewnêtrznych spraw, uczestniczy³ przedstawiciel Izby  doradca Prezesa NIK, a w wiêkszoci posiedzeñ  równie¿ Prezes NIK lub upowa¿niony wiceprezes.
Prezes NIK lub wiceprezesi referowali na posiedzeniach Komisji nastêpuj¹ce materia³y i opracowania, przygotowane na
wniosek Komisji. I tak:
1) Na posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2004 r. Prezes NIK, przedstawiaj¹c status prawny Izby w wietle Konstytucji RP i standardów Unii Europejskiej, poinformowa³, i¿ problematyce tej powiêcono seminaryjne posiedzenie Kolegium NIK. Podsumowa³ dzia³ania podjête przez Izbê w celu dostosowania procedur do standardów unijnych  opracowanie i wdro¿enie
Podrêcznika kontrolera by³o efektem wykonania zaleceñ INTOSAI i EUROSAI oraz w³adz unijnych, w zwi¹zku z przyst¹pieniem Polski do Unii. Prezes NIK podkreli³, ¿e rozwi¹zania ustawowe dotycz¹ce NIK s¹ dobre i nie wymagaj¹ zmian.
Ustawa o NIK gwarantuje Izbie niezale¿noæ od innych organów pañstwowych, zarówno w aspekcie organizacyjnym, jak
i finansowym. Niewykluczone jednak, ¿e po zakoñczeniu prac nad nowym statusem Europejskiego Trybuna³u Obrachunkowego, zaistnieje potrzeba wprowadzenia zmian do wspomnianej ustawy.
2) Na posiedzeniu, które odby³o siê 11 marca 2004 r., NIK przedstawi³a  na wniosek Komisji  opracowanie pn. Analizy osób
prawnych z udzia³em Skarbu Pañstwa pod k¹tem roszczeñ odszkodowawczych, które po pozytywnej opinii audytu  bieg³ego rewidenta, poddane zosta³y likwidacji. Wiceprezes NIK poinformowa³, ¿e Izba nie prowadzi³a dotychczas kontroli,
której celem by³aby ocena prawid³owoci sprawozdañ finansowych i opinii audytorów. Przedstawiciele NIK zwrócili jednak
uwagê na nieuwzglêdnianie przez Ministerstwo Skarbu Pañstwa opinii bieg³ego rewidenta przy ocenie dzia³alnoci podmiotu, a tak¿e przypadki braku w ich opiniach wzmianki o z³o¿eniu w s¹dzie sprawozdania za rok poprzedzaj¹cy badanie
i jednoznacznych informacji o zagro¿eniu kontynuowania dzia³alnoci przedsiêbiorstwa, mimo ujemnego wyniku finansowego. Poruszano te¿ niektóre aspekty wykonania umów prywatyzacyjnych, w tym realizacji zapisanych w nich zabezpieczeñ pracowniczych. Wiceprezes NIK poinformowa³, i¿ Izba w toku ka¿dej kontroli prywatyzacyjnej sprawdza sposób realizacji przez nowego w³aciciela zobowi¹zañ wobec pracowników. Omówi³ ponadto zakres uprawnieñ kontrolnych NIK w stosunku do instytucji komornika.
3) Na posiedzeniu w dniu 18 marca 2004 r. Prezes NIK przedstawi³ dokumenty pn. Realizacja uchwa³y Sejmu RP z 20
stycznia 2000 r. w sprawie wzmocnienia kontroli pañstwowej prowadzonej przez NIK oraz Realizacja strategii NIK. Za-
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znaczy³, ¿e Izba odnios³a siê do wszystkich postulatów zapisanych w uchwale sejmowej  zarówno generalnych, czyli
strategii, jak i szczegó³owych, tj. priorytetów i celów kontroli. Przedstawiciele NIK podkrelili znaczenie najwa¿niejszego
przedsiêwziêcia wynikaj¹cego z przyjêtej i realizowanej przez Izbê strategii, tj. opracowania Standardów kontroli NIK
i wytycznych ich stosowania. Powsta³ Podrêcznik kontrolera zapewniaj¹cy jednolit¹ praktykê stosowania procedur kontrolnych. W dyskusji pos³owie wysoko ocenili dzia³ania Izby podjête w celu wdro¿enia Strategii. Podkrelono zarówno
profesjonalizm przedstawionych przez NIK materia³ów, jak i fakt, i¿ Izba zaliczana jest do instytucji ciesz¹cych siê autorytetem i zaufaniem publicznym.
4) Na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2004 r. Komisja rozpatrzy³a informacjê o skutecznoci postêpowañ karnych wszczêtych
po zawiadomieniach NIK w 2003 r. Wiceprezes NIK przedstawiaj¹c dane o przekazanych organom cigania zawiadomieniach o przestêpstwach i wnioskach o ukaranie w sprawach o wykroczenia, zwróci³ uwagê, ¿e czas, jaki mija od skierowania zawiadomienia do zakoñczenia sprawy, jest ci¹gle zbyt d³ugi. Przedstawiciele NIK zaapelowali do Prokuratora Krajowego o informowanie Izby o sposobie zakoñczenia w s¹dzie spraw wynikaj¹cych z jej zawiadomieñ  otrzymali zapewnienie,
i¿ zobowi¹zani do tego zostan¹ prokuratorzy apelacyjni.
5) Wiceprezes NIK, przedstawiaj¹c na posiedzeniu w dniu 13 maja 2004 r. opracowanie pn. Zagro¿enia korupcj¹ w wietle
badañ kontrolnych NIK, przeprowadzonych w 2003 r., stwierdzi³, ¿e zwalczanie korupcji to nie tylko ciganie karne
sprawców takich przestêpstw, ale tak¿e rozpoznawanie i usuwanie z dzia³alnoci instytucji publicznych nieprawid³owoci, które korupcji sprzyjaj¹. Walka z korupcj¹ mo¿e byæ skuteczna jedynie wtedy, gdy zostan¹ nale¿ycie rozpoznane
i wyeliminowane wspomniane okolicznoci. Analizy, czynione na podstawie ustaleñ i wniosków kontroli NIK, wskazuj¹
na wystêpowanie w funkcjonowaniu instytucji publicznych ci¹gle tych samych nieprawid³owoci okrelanych jako mechanizmy korupcjogenne.
6) Na posiedzeniu w dniu 27 maja 2004 r. Wiceprezes NIK przedstawi³ analizê realizacji wniosków de lege ferenda, w zakresie przeciwdzia³ania korupcji, sformu³owanych w latach 1996-2002, a które nie zosta³y wykonane (wed³ug stanu prawnego
na 30 wrzenia 2002 r.). Informuj¹c, ¿e wiêkszoæ wniosków nadal pozostaje aktualna  ze 166 zrealizowano jedynie 61,
15 zrealizowano czêciowo, a 13 straci³o aktualnoæ  zaakcentowa³, ¿e niektóre z nich s¹ realizowane z opónieniem lub
dopiero wskutek orzeczeñ Trybuna³u Konstytucyjnego. Sytuacja taka dotyczy³a np. ustawy o ubezpieczeniu zdrowotnym
w Narodowym Funduszu Zdrowia. Wiele przepisów, na których potrzebê wydania lub zmiany wskaza³a Izba, zosta³o wydanych lub zmienionych dopiero wskutek dostosowywania polskiego ustawodawstwa do wymogów prawa unijnego  jak np.
ustawa o weterynaryjnej kontroli granicznej i nowa ustawa o rybo³ówstwie. Komisja postanowi³a przekazaæ w³aciwym komisjom wnioski niezrealizowane, z prob¹ o ich uwzglêdnienie w pracach legislacyjnych.
7) Na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2004 r. Komisja kontynuowa³a rozpatrywanie informacji o zagro¿eniach korupcj¹ w wietle
badañ kontrolnych NIK przeprowadzonych w 2003 r. Zapozna³a siê te¿ z niektórymi antykorupcyjnymi wnioskami de lege
ferenda, sformu³owanymi przez Izbê po 30 wrzenia 2002 r. Wiceprezes NIK zwróci³ uwagê na brak w polskim prawodawstwie rozwi¹zañ, uniemo¿liwiaj¹cych urzêdnikom podejmowanie decyzji w dowolny sposób, czemu sprzyjaj¹ niejasne,
b¹d niepe³ne unormowania zawarte w ustawach o: gospodarce nieruchomociami, finansach publicznych, urzêdach i izbach
skarbowych, cenach, ograniczeniu prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej przez osoby pe³ni¹ce funkcje publiczne.
8) Na posiedzeniu w dniu 6 padziernika 2004 r. Komisja rozpatrzy³a informacje o ustrojowej pozycji NIK po uzyskaniu przez
Polskê cz³onkostwa w Unii Europejskiej oraz o jej dzia³alnoci w Grupie Roboczej EUROSAI ds. Kontroli rodowiska. Jak
zaznaczy³ Wiceprezes NIK, z prawa wspólnotowego wynika koniecznoæ istnienia w ka¿dym pañstwie cz³onkowskim najwy¿szego organu kontroli. Nie okrela ono jednak jego miejsca w systemie organów pañstwa, kompetencji, czy sposobu
dzia³ania. Przes¹dzaj¹ za o tym standardy ujête w dokumentach INTOSAI  Deklaracji z Limy (1977 r.) i Standardach
kontroli (1989 r.). W 1999 r. przyjête zosta³y Europejskie wytyczne dla stosowania standardów kontroli INTOSAI. Konsekwencj¹ integracji jest rozszerzenie zakresu dzia³ania NIK o kontrolê rodków unijnych. Wykorzystanie rodków europejskich Izba bada od czasu ich nap³ywu do Polski. Obecnie, prowadz¹c kontrolê tych rodków, Izba jest zobowi¹zana do
wspó³pracy z ETO.
Wiceprezes NIK, informuj¹c o dzia³aniach NIK w ramach Grupy Roboczej EUROSAI ds. Kontroli rodowiska, stwierdzi³, ¿e
Izba przyk³ada do uczestnictwa w grupie wielk¹ wagê  od chwili powo³ania w 1999 r. pe³ni funkcjê jej koordynatora. Za najwa¿niejsze zadanie uzna³ inicjowanie i prowadzenie z innymi pañstwami kontroli równoleg³ych, a wiêc takich, dla których okrela
siê wspólny temat i identyczny zakres. Izba ma dowiadczenie w realizacji takich kontroli. By³a m.in. koordynatorem kontroli
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przestrzegania postanowieñ Konwencji helsiñskiej o ochronie rodowiska morskiego obszaru Morza Ba³tyckiego. Pierwszy
etap tej kontroli (w 2000 r.) dotyczy³ g³ównie zanieczyszczeñ pochodz¹cych z l¹du, z zak³adów przemys³owych; kontrola w 2004 r.
koncentruje siê natomiast na problemie zanieczyszczeñ pochodz¹cych ze statków. Prace w ramach grupy prowadzone s¹
w oparciu o plan pracy i przyjête priorytety. Priorytetami, na których NIK szczególnie skupi³a uwagê i którymi zainteresowa³a
inne pañstwa, jest gospodarka odpadami radioaktywnymi, ochrona wód, w tym przed zanieczyszczeniami pochodz¹cymi z rolnictwa oraz ochrona powietrza atmosferycznego. Aktywnoæ grupy jest najbardziej zauwa¿alna i doceniana przez wiatow¹
organizacjê  INTOSAI.
W 2004 r. na posiedzeniach Komisji rozpatrzono tak¿e informacje o wynikach kontroli: przygotowania administracji publicznej do pozyskiwania i wykorzystania funduszy strukturalnych, zaopatrzenia w gaz ziemny, prawid³owoci pozyskiwania rodków specjalnych tworzonych w organach skarbowych na usprawnienie funkcjonowania tych organów i premie pracowników,
funkcjonowania systemu tworzenia wykazu leków refundowanych, zarz¹dzania maj¹tkiem b. Funduszu Wczasów Pracowniczych i jego prywatyzacji, róde³ i wykorzystania rodków Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich.
Ponadto 28 lipca 2004 r. Komisja uchwali³a opiniê dla Marsza³ka Sejmu RP w sprawie stanowiska NIK, dotycz¹cego trybu
postêpowania w komisjach sejmowych z informacjami o wynikach kontroli przekazanymi Sejmowi przez NIK. Komisja rozpatrzy³a stanowisko NIK w tej sprawie oraz opiniê prawn¹ Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu RP i uzna³a, ¿e wyniki
kontroli NIK s¹ ostateczne i komisje sejmowe nie mog¹ ingerowaæ w ich treæ. Komisje sejmowe nie mog¹ wiêc przyjmowaæ lub
odrzucaæ informacji w g³osowaniu. Pos³owie mog¹ natomiast zg³aszaæ uwagi, wypowiadaæ opinie i formu³owaæ wnioski maj¹ce
zwi¹zek zarówno z kontrol¹, jak i z informacj¹. Stanowisko w tej sprawie komisje mog¹ przyjmowaæ w dezyderatach lub opiniach kierowanych do Prezesa NIK i Prezydium Sejmu RP.
Izba przed³o¿y³a tak¿e inne dokumenty maj¹ce zwi¹zek z pracami Komisji: polsko-angielsk¹ wersjê Sprawozdania z dzia³alnoci NIK w 2003 r., notatkê w sprawie przygotowania administracji publicznej do pozyskiwania i wykorzystania funduszy
strukturalnych, opracowanie nt. realizacji delegacji ustawowych do wydania aktów wykonawczych przez ministrów i kierowników urzêdów centralnych (wed³ug stanu na 30 wrzenia 2004 r.) oraz informacjê w sprawie przewidywanego wykorzystania
w pracach nad projektem Planu pracy NIK na 2005 r. sugestii tematów kontroli zg³oszonych przez komisje sejmowe.
Izba podjê³a te¿, na zlecenie Komisji, kontrolê prawid³owoci procedur i postêpowania w³adz publicznych, które umo¿liwi³y
wzniesienie biurowca w s¹siedztwie gmachu MSZ, tj. w miejscu stwarzaj¹cym zagro¿enie dla ochrony informacji niejawnych.
Komisja, wspólnie z Komisj¹ Kultury i rodków Przekazu, rekomendowa³a ponadto Sejmowi RP projekt uchwa³y zlecaj¹cej NIK
przeprowadzenie kontroli dzia³alnoci Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w zakresie postêpowañ koncesyjnych w sprawach
rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych prowadzonych w latach 2001-2003.

Wykorzystanie wniosków de lege ferenda
W 2004 r. NIK przedstawi³a w 34 informacjach o wynikach kontroli ³¹cznie 68 wniosków de lege ferenda, z tego 49 dotycz¹cych zmian w treci ustaw oraz 19 postuluj¹cych zmiany aktów wykonawczych do ustaw. Z wniosków, o których jest mowa,
zrealizowano 14, w tym 4  czêciowo. Dane te wskazuj¹, ¿e zdecydowana wiêkszoæ wniosków o charakterze legislacyjnym
nie zosta³a wykorzystana6/.
Realizuj¹c postulowane przez NIK wnioski, dokonano nowelizacji ustawy o urzêdach i izbach skarbowych, likwiduj¹c w resorcie finansów rodki specjalne tworzone na usprawnienie funkcjonowania organów skarbowych. Zrealizowany zosta³ tak¿e
wniosek zmierzaj¹cy do nowelizacji Ordynacji podatkowej, którego celem by³o wyeliminowanie ró¿nic w interpretacji prawa
podatkowego, skutkuj¹cych ró¿nicowaniem sytuacji podatnika ze wzglêdu na jego miejsce zamieszkania. Nale¿y tak¿e wskazaæ na przyspieszenie przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi prac legislacyjnych, polegaj¹cych na wydaniu wiêkszoci aktów
wykonawczych do ustawy o rodkach ¿ywienia zwierz¹t.
Sporód niezrealizowanych wymieniæ mo¿na np. wniosek dotycz¹cy wprowadzenia do ustawy o pracownikach samorz¹dowych przepisu zobowi¹zuj¹cego kierowników urzêdów administracji samorz¹dowej do dokonywania, w formie udokumentowanej,
analizy owiadczeñ o prowadzeniu dzia³alnoci gospodarczej sk³adanych przez pracowników samorz¹dowych, a tak¿e wprowadzenia przepisu zobowi¹zuj¹cego pracowników samorz¹dowych do przedk³adania owiadczeñ o wykonywaniu dodatkowych zajêæ
w ramach umów cywilnoprawnych i podejmowaniu dodatkowego zatrudnienia, natomiast kierowników urzêdów  do ich analizy.
6/



Wykaz wa¿niejszych wniosków de lege ferenda, przedstawionych przez NIK w informacjach o wynikach kontroli z 2004 r., stanowi za³. Nr 5 do Sprawozdania.

Nie podjêto, postulowanej przez Izbê, zmiany systemu finansowania inwestycji budowlanych z bud¿etu pañstwa, przede
wszystkim w kierunku wzmocnienia nadzoru i kontroli nad rodkami publicznymi.
Nie zosta³y te¿ zrealizowane postulowane zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób
niepe³nosprawnych, zmierzaj¹ce do wyeliminowania z ubiegania siê o status zak³adu pracy chronionej pracodawców prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹ w zakresie ochrony mienia i dozoru oraz do uregulowanie zasad finansowania przez takie
zak³ady w³asnych przychodni rehabilitacyjnych, które poza us³ugami medycznymi dla osób niepe³nosprawnych finansuj¹ dodatkowo us³ugi na rzecz pe³nosprawnych w³asnych pracowników, a tak¿e prowadz¹ komercyjn¹ dzia³alnoæ medyczn¹.
NIK zwraca³a ponadto uwagê na brak regulacji prawnych, okrelaj¹cych sposób sprawowania kontroli w zakresie prawid³owoci kwot zg³aszanych przez banki do refundacji z bud¿etu pañstwa z tytu³u wyp³aconych premii gwarancyjnych. Umowy
zawierane miêdzy ministrami w³aciwymi ds. budownictwa i finansów publicznych, a bankami realizuj¹cymi wyp³aty premii
gwarancyjnych, nie okrelaj¹ sposobu kontrolowania kwot zg³aszanych do refundacji.
W 2004 r. NIK wnioskowa³a te¿ o rozwa¿enie przez Radê Ministrów mo¿liwoci podjêcia inicjatywy ustawodawczej, w celu
ustawowego uregulowania zasad funkcjonowania kontroli zarz¹dczej w administracji rz¹dowej i wprowadzenia, przepisami
aktu wykonawczego, ogólnych standardów tej kontroli, opartych na miêdzynarodowych standardach kontroli wewnêtrznej.
W dalszym ci¹gu brak jest rozporz¹dzenia, którym minister w³aciwy ds. zabezpieczenia spo³ecznego mia³ obowi¹zek
okreliæ szczegó³owe zasady prowadzenia gospodarki finansowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego. O wydanie
tego rozporz¹dzenia Izba wnosi w kolejnych kontrolach pocz¹wszy od 1999 r.

W 2004 r. do NIK wp³ynê³y, przekazane przez organy Sejmu RP, zlecenia w sprawie przeprowadzenia nastêpuj¹cych kontroli:
 dzia³alnoci Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w zakresie dotycz¹cym prowadzonych w latach 2001-2003 postêpowañ
koncesyjnych w sprawach rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych (uchwa³a Sejmu RP z 27 maja 2004 r.);
 stanu pañstwowych rezerw zbó¿  iloci i jakoci (zlecenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi);
 zamiany gruntów w parkach narodowych (zlecenie Komisji Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Lenictwa);
 procedur i postêpowania w³adz publicznych, które umo¿liwi³y wzniesienie biurowca zlokalizowanego w bezporednim s¹siedztwie siedziby Ministerstwa Spraw Zagranicznych (u zbiegu Al. Szucha i ul. Litewskiej w Warszawie)  w miejscu stwarzaj¹cym zagro¿enie dla ochrony informacji niejawnych (zlecenie Komisji ds. Kontroli Pañstwowej);
 prawid³owoci kontraktów na dostawê ropy naftowej zawartych przez Petrochemiê P³ock SA oraz jej nastêpcê prawnego
Polski Koncern Naftowy Orlen SA w zakresie prawid³owego gospodarowania maj¹tkiem spó³ki (uchwa³a Komisji ledczej
z 27 padziernika 2004 r.);
 okolicznoci i powodów nabycia przez firmê J&S od Polskiej ¯eglugi Morskiej PP 3,8% udzia³u Naftoportu SA oraz zawartej
umowy, która uniemo¿liwia objêcie przez Skarb Pañstwa pakietu wiêkszociowego udzia³ów (uchwa³a Komisji ledczej z 2
listopada 2004 r.);
 dzia³alnoci organów administracji pañstwowej w zakresie zabezpieczenia udzia³u i ochrony polskich przedsiêbiorstw w przetargach na dostawê sprzêtu wojskowego dla Iraku, a tak¿e nadzoru nad przestrzeganiem prawa przez polskie przedsiêbiorstwa uczestnicz¹ce w tych przetargach (Marsza³ek Sejmu RP).

Uczestnictwo w posiedzeniach Rady Ministrów oraz opiniowanie rz¹dowych
projektów aktów prawnych
NIK tradycyjnie uczestniczy w procesie legislacyjnym zwi¹zanym z przygotowaniem rz¹dowych inicjatyw ustawodawczych
i projektów aktów wykonawczych do ustaw  przede wszystkim w sprawach mog¹cych oddzia³ywaæ na kompetencje kontrolne
NIK i wynikaj¹cych z przedstawianych przez Izbê wniosków pokontrolnych.
Pocz¹wszy od 1 stycznia 2002 r. wesz³a w ¿ycie ustawa 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, zawieraj¹ca regulacje prawne odnosz¹ce siê do uprawnieñ Prezesa NIK. Na ich podstawie uchylono przepis ustawy o NIK, przyznaj¹cy Prezesowi
NIK prawo uczestniczenia w posiedzeniach Rady Ministrów. W rezultacie, w latach 2002-2003 liczba wp³ywaj¹cych do Izby
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dokumentów rz¹dowych znacznie zmniejszy³a siê. W 2002 r. wp³ynê³o 178, za w 2003 r.  127 dokumentów skierowanych do
uzgodnieñ miêdzyresortowych, podczas gdy np. w 2001 r.  1.406 tego rodzaju dokumentów.
W 2004 r. sytuacja uleg³a zmianie: pocz¹wszy od maja ub.r. wp³ynê³y do Prezesa NIK 34 zaproszenia na posiedzenia Rady
Ministrów (Prezes NIK wzi¹³ udzia³ w 14 takich posiedzeniach). Równie¿ aktywnoæ Izby w opiniowaniu rz¹dowych projektów
aktów prawnych, w porównaniu z latami 2002-2003, zwiêkszy³a siê, o czym wiadczy liczba 316 dokumentów rz¹dowych skierowanych  w ramach uzgodnieñ miêdzyresortowych  do zaopiniowania przez Izbê (w trybie okrelonym uchwa³¹ Nr 49 Rady
Ministrów z dnia 19 marca 2002 r.  Regulamin pracy Rady Ministrów). W swoich opiniach Izba przedstawia³a wnioski wynikaj¹ce z przeprowadzanych kontroli, zg³asza³a równie¿ uwagi o charakterze prawno-systemowym i legislacyjnym. W przypadku
niektórych dokumentów przyjêto odrêbny tryb  Prezes NIK skierowa³ wyst¹pienia bezporednio do Prezesa Rady Ministrów
lub w³aciwych cz³onków Rady Ministrów.
Upowa¿nieni przedstawiciele NIK brali te¿ udzia³ w miêdzyresortowych konferencjach uzgadniaj¹cych. Np. na konferencji
w Ministerstwie Polityki Spo³ecznej rozpatrzono uwagi do projektu rz¹dowego programu wietlica, praca i sta¿  socjoterapia
w rodowisku wiejskim, zawieraj¹cego projekty ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi, uchwa³y Rady Ministrów o ustanowieniu programu, porozumienia miêdzy Ministrami Polityki Spo³ecznej oraz Gospodarki i Pracy, Prezesem Pañstwowej Agencji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych a marsza³kami województw w sprawie pilota¿owego jego wdro¿enia.
Wród wa¿niejszych rz¹dowych inicjatyw ustawodawczych  projektów ustaw, które by³y opiniowanie w roku sprawozdawczym znalaz³y siê ustawy: o Prokuratorii Generalnej Skarbu Pañstwa; zmianie ustawy o systemie owiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw; zmianie ustawy  Kodeks spó³ek handlowych oraz ustawy o Radzie Ministrów; o pomocy publicznej
i restrukturyzacji publicznych zak³adów opieki zdrowotnej oraz o zmianie niektórych ustaw; a tak¿e ustawa  Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz ustawa o zmianie ustawy  Ordynacja podatkowa.
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NIK ma instrumenty do zwalczania dzia³añ niezgodnych z prawem, niegospodarnych, nierzetelnych i niecelowych. W wypadku podejrzenia pope³nienia przestêpstwa (wykroczenia), Izba kieruje zawiadomienie do organów œcigania. Posiada te¿
prawo sk³adania wniosków o ukaranie i zawiadomieñ w sprawach dotycz¹cych
naruszenia dyscypliny finansów publicznych oraz uprawnienie do przedstawiania
w wyst¹pieniach pokontrolnych ocen wskazuj¹cych na niezasadnoœæ zajmowania stanowiska lub pe³nienia funkcji przez osoby odpowiedzialne za stwierdzone
nieprawid³owoœci. Mo¿e równie¿ kierowaæ do s¹du wnioski przeciwko osobom uchylaj¹cym siê od kontroli lub utrudniaj¹cym jej przeprowadzenie.

Zawiadomienia o przestêpstwach i wykroczeniach
Przepisy ustawy o NIK stanowi¹, ¿e w razie uzasadnionego podejrzenia pope³nienia przestêpstwa lub wykroczenia, NIK
zawiadamia organ powo³any do cigania przestêpstw lub wykroczeñ oraz informuje o tym kierownika jednostki kontrolowanej
lub kierownika jednostki nadrzêdnej i w³aciwy organ pañstwowy lub samorz¹dowy. Organy cigania obowi¹zane s¹ do zawiadomienia NIK o wynikach postêpowania.
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Liczba zawiadomieñ i charakterystyka poczynionych zarzutów
NIK przekaza³a w 2004 r. organom powo³anym do cigania przestêpstw i s¹dom 138 zawiadomieñ i wniosków o ukaranie,
czyli o 29% wiêcej, ni¿ w poprzednim roku. Dane o liczbie wys³anych zawiadomieñ i wniosków, w podziale na poszczególne
kategorie adresatów i w porównaniu z analogicznymi danymi z 2003 r., ilustruje tabela Nr 7.
Tabela 7.
Zawiadomienia do organów cigania i wnioski o ukaranie do s¹dów,
skierowane przez NIK w latach 2003-2004
2003 r.
Lp.
1

Zawiadomienia (wnioski o ukaranie)
skierowane do:
2

Liczba
zawiadomieñ
(wniosków)
3

2004 r.

Wskanik
struktury
w procentach
4

Liczba
zawiadomieñ
(wniosków)
5

Wskanik
struktury
w procentach
6

1.

Organów cigania przestêpstw, z tego:

104

97,2

128

92,7

1.1.

 jednostki organizacyjne prokuratury

98

91,6

120

86,9

1.2.

 jednostki organizacyjne policji

1

0,9





1.3.

 urzêdy skarbowe

5

4,7

8

5,8

2.

S¹dów
Razem

3

2,8

10

7,3

107

100,0

138

100,0

Zawiadomienia w sprawie i przeciwko okrelonym osobom przekazuje siê organom cigania wówczas, gdy zachodzi
uzasadnione podejrzenie, ¿e przestêpstwo zosta³o pope³nione. Zauwa¿yæ jednak nale¿y, ¿e oceny dowodów uzasadniaj¹cych
skierowanie zawiadomienia dokonuje siê wy³¹cznie na podstawie akt kontroli. Ze wzglêdu na okrelone uprawnienia Izby,
ujawnione nieprawid³owoci nie zawsze odzwierciedlaj¹ ca³okszta³t bezprawnego dzia³ania. Dlatego te¿ zebranie dowodów
umo¿liwiaj¹cych pe³n¹ ocenê zarzucanego czynu zabronionego, czêsto przy u¿yciu technik i procedur operacyjnych, nale¿y do
organów cigania.
Strukturê czynów zabronionych, które by³y podstaw¹ przekazania zawiadomieñ, ilustruj¹ dane przedstawione w tabeli Nr 8.

$

Tabela 8.
Struktura zawiadomieñ przekazanych w 2004 r. organom cigania
(wed³ug rodzaju postawionych zarzutów)

1.

Okrelenie czynu zabronionego i naruszonego przepisu rangi ustawowej
2
Powiadczenie nieprawdy w dokumentach lub fa³szowanie dokumentów oraz u¿ywanie tego rodzaju dokumentów (art. 270, 271 i 273 Kodeksu karnego)

42

25,3

2.

Niez³o¿enie we w³aciwym rejestrze s¹dowym rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z dzia³alnoci jednostki przez cz³onków zarz¹du, którzy bêd¹c do tego zobowi¹zani nie dope³nili tego obowi¹zku
(art. 79 pkt 4 ustawy o rachunkowoci)

36

21,7

3.

Nieprowadzenie ksi¹g rachunkowych, prowadzenie ich wbrew przepisom ustawy lub podawanie w tych
ksiêgach nierzetelnych danych oraz niesporz¹dzenie sprawozdania finansowego, sporz¹dzenie go niezgodnie
z przepisami ustawy lub zawarcie w nim nierzetelnych danych (art. 77 pkt 1 i 2 ustawy o rachunkowoci)

19

11,5

4.

Nadu¿ycie uprawnieñ lub niedope³nienie obowi¹zków przez osoby obowi¹zane do zajmowania siê sprawami maj¹tkowymi lub dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ i wyrz¹dzenie znacznej b¹d w wielkich rozmiarach szkody
maj¹tkowej (art. 296 Kodeksu karnego)

18

10,9

5.

Nadu¿ycie uprawnieñ lub niedope³nienie obowi¹zków przez funkcjonariusza publicznego (art. 231 Kodeksu karnego)

14

8,4

6.

Nieprowadzenie, wbrew obowi¹zkowi, ksi¹g rachunkowych i nierzetelne ich prowadzenie oraz nara¿enie
finansów publicznych na uszczuplenie przez nienale¿n¹ wyp³atê, pobranie lub niezgodne z przeznaczeniem
wykorzystanie dotacji lub subwencji (art. 60, 61 i 82 Kodeksu karnego skarbowego)

8

4,8

7.

Przed³o¿enie dokumentów stwierdzaj¹cych nieprawdê, w celu wy³udzenia kredytu, gwarancji kredytowej,
dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego (art. 297 Kodeksu karnego)

8

4,8

8.

Dzia³anie okrelonej osoby na szkodê spó³ki handlowej (art. 585 Kodeksu spó³ek handlowych)

7

4,2

9.

Zeznawanie nieprawdy lub zatajenie prawdy przy sk³adaniu zeznañ s³u¿¹cych za dowód w postêpowaniu
s¹dowym lub w innym postêpowaniu prowadzonym na podstawie ustawy (art. 233 Kodeksu karnego)

6

3,6

10.

Przestêpstwa i wykroczenia przeciwko Prawu budowlanemu (art. 90 ustawy)

2

1,2

11.

Doprowadzenie innej osoby do niekorzystnego rozporz¹dzenia mieniem, w celu osi¹gniêcia korzyci maj¹tkowej (art. 286 Kodeksu karnego)

2

1,2

12.

Przekazywanie, wbrew obowi¹zkowi, danych statystycznych niezgodnie ze stanem faktycznym (art. 56 ustawy
o statystyce publicznej)

1

0,6

13.

Podanie nieprawdy w z³o¿onym owiadczeniu o stanie maj¹tkowym (art. 14 ust. 1 ustawy o ograniczeniu
prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej przez osoby pe³ni¹ce funkcje publiczne)

1

0,6

14.

Udostêpnianie lub umo¿liwienie, przez osoby administruj¹ce zbiorem danych lub zobowi¹zane do ochrony
danych osobowych, dostêpu do nich innym osobom nieupowa¿nionym (art. 51 § 1 ustawy o ochronie
danych osobowych)

1

0,6

15.

Niszczenie, uszkadzanie, czynienie bezu¿ytecznym, ukrywanie lub usuwanie dokumentów (art. 276 Kodeksu karnego)
Razem

1

0,6

166

100,0

*/ Dotyczy liczby czynów zabronionych, które by³y podstaw¹ skierowania zawiadomieñ o przestêpstwach i wykroczeniach (jest ona wiêksza od liczby
przekazanych zawiadomieñ, poniewa¿ w jednym zawiadomieniu mo¿e byæ postawionych nawet kilka zarzutów).

Najwiêksz¹ grupê czynów zabronionych, których ujawnienie by³o podstaw¹ przekazania zawiadomienia (42, tj. 25%), stanowi³y czyny polegaj¹ce na powiadczeniu nieprawdy w dokumentach, fa³szowaniu dokumentów, jak równie¿ u¿ywaniu tego
rodzaju dokumentów. Liczba tego rodzaju czynów w 2004 r. znacz¹co wzros³a w porównaniu z rokiem poprzednim (w 2003 r.
by³y one podstaw¹ do skierowania 25 zawiadomieñ, wzrost o 68%).
W 2004 r. pojawi³a siê liczna grupa czynów zabronionych (36 zawiadomieñ, tj. 22%) polegaj¹cych na niez³o¿eniu w s¹dzie
rejonowym rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z dzia³alnoci jednostki przez cz³onków zarz¹du, którzy bêd¹c do tego zobowi¹zani nie dope³nili tego obowi¹zku. Zaznaczyæ nale¿y, ¿e w roku poprzednim faktów uzasadniaj¹cych
skierowanie tego rodzaju zawiadomieñ nie stwierdzano.
Wzros³a te¿ liczba czynów polegaj¹cych na: nieprowadzeniu ksi¹g rachunkowych, prowadzeniu ich wbrew przepisom
ustawy lub podawaniu w tych ksiêgach nierzetelnych danych oraz niesporz¹dzeniu sprawozdania finansowego, sporz¹dzeniu

%
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Lp.
1

Zawiadomienia w 2004 r.
Wskanik
struktury
Liczba *
w procentach
3
4

go niezgodnie z przepisami ustawy lub zawarciu w nim nierzetelnych danych (z 18 w 2003 r. do 19  w 2004 r., tj. o 6%),
nadu¿yciu uprawnieñ lub niedope³nieniu obowi¹zków przez funkcjonariusza publicznego (z 11 w 2003 r. do 14  w 2004 r., tj.
o 27%), dzia³aniu okrelonej osoby na szkodê spó³ki handlowej (z 2 w 2003 r. do 7  w 2004 r., tj. o 250%), przed³o¿eniu
dokumentów stwierdzaj¹cych nieprawdê, w celu wy³udzenia kredytu, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia
publicznego (z 6 w 2003 r. do 8  w 2004 r., tj. o 33%), zeznawaniu nieprawdy lub zatajeniu prawdy przy sk³adaniu zeznañ
s³u¿¹cych za dowód w postêpowaniu s¹dowym lub w innym postêpowaniu prowadzonym na podstawie ustawy (z 5 w 2003 r.
do 6  w 2004 r., tj. o 20%).
Tendencjê spadkow¹ odnotowano natomiast w odniesieniu do czynów polegaj¹cych na: nadu¿yciu uprawnieñ lub niedope³nieniu obowi¹zków przez osoby obowi¹zane do zajmowania siê sprawami maj¹tkowymi lub dzia³alnoci¹ gospodarcz¹
i wyrz¹dzeniu znacznej b¹d w wielkich rozmiarach szkody maj¹tkowej (z 57 w 2003 r. do 18  w 2004 r., tj. o 68%), nieprowadzeniu, wbrew obowi¹zkowi, ksi¹g rachunkowych, nierzetelnym ich prowadzeniu oraz nara¿eniu finansów publicznych na
uszczuplenie przez nienale¿n¹ wyp³atê, pobranie lub niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie dotacji lub subwencji (z 20
w 2003 r. do 8  w 2004 r., tj. o 60%), doprowadzeniu innej osoby do niekorzystnego rozporz¹dzenia mieniem, w celu osi¹gniêcia korzyci maj¹tkowej (z 7 w 2003 r. do 2  w 2004 r., tj. o 71%).
Oprócz zawiadomieñ NIK skierowa³a do s¹dów grodzkich 10 wniosków o ukaranie za pope³nione wykroczenia (okrelone
w: art. 76 pkt 1-2 i 6 ustawy o odpadach, art. 93 pkt 6-7 i 9 ustawy  Prawo budowlane, art. 601 § 1 Kodeksu wykroczeñ, art. 198
ustawy o gospodarce nieruchomociami, art. 192 ust. 1 w zw. z art. 122 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 ustawy  Prawo wodne).
Zawiadomieniami i wnioskami o ukaranie objêto 145 osób, z których 120 zajmowa³o stanowiska kierownicze (w 2003 r. 
odpowiednio 136 osób i 124 osoby). Ponadto zg³oszono organom cigania ujawnione straty w mieniu w ³¹cznej wysokoci
610,1 mln z³ (w 2003 r.  620 mln z³).
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Wyniki rozpatrzenia skierowanych zawiadomieñ
Organ, do którego skierowano zawiadomienie lub wniosek o ukaranie, jest obowi¹zany powiadomiæ NIK o wynikach postêpowania. W zwi¹zku z zawiadomieniami i wnioskami skierowanymi w 2004 r., NIK zosta³a poinformowana przez te organy
o zakoñczeniu  jeszcze w tym samym roku  postêpowañ w 50 sprawach. W tabeli Nr 9 zamieszczono dane ilustruj¹ce,
w porównaniu ze stanem z 2003 r., sposób zakoñczenia wspomnianych postêpowañ.
Tabela 9.
Wyniki postêpowañ wszczêtych w zwi¹zku z zawiadomieniami i wnioskami o ukaranie
(dotycz¹ce spraw skierowanych w latach 2003-2004)
2003 r.
Liczba
spraw
3

2004 r.

Wskanik
struktury
w procentach
4

Liczba
spraw
5

Wskanik
struktury
w procentach
6

Lp.
1

Wyniki wszczêtych postêpowañ
2

1.

Wniesienie aktów oskar¿enia do s¹dów

2

9,1

12

2.

Odmowa wszczêcia postêpowania

7

31,8

4

8,0

3.

Decyzje umarzaj¹ce postêpowanie, z tego:

12

54,5

17

34,0

3.1.

 wobec braku znamion czynu zabronionego

10

45,4

12

24,0

3.2.

 wobec niepope³nienia czynu

2

9,1

2

4,0

3.3.

 wobec przedawnienia karalnoci





1

2,0

3.4.

 wobec znikomej spo³ecznej szkodliwoci czynu





2

4,0

Warunkowe umorzenie postêpowania





15

30,0

4.
5.

Wyroki s¹du grodzkiego
Razem

&

24,0

1

4,6

2

4,0

22

100,0

50

100,0

Na postanowienia o odmowie wszczêcia lub umorzeniu postêpowania NIK z³o¿y³a 4 za¿alenia, z których 2 uwzglêdniono.
Z pozosta³ych 2 za¿aleñ jednego nie uwzglêdniono, za drugie  nie zosta³o rozpoznane do koñca roku. W innych sprawach
za¿aleñ nie sk³adano7/.
W 12 aktach oskar¿enia wniesionych do s¹dów w 2004 r. postawiono zarzuty pope³nienia przestêpstw z art. 231 § 1, art.
233 i art. 271 § 1 Kodeksu karnego, art. 585 Kodeksu spó³ek handlowych, art. 77 i art. 79 pkt 4 ustawy o rachunkowoci8/.
W tabeli Nr 10 przedstawiono dane ilustruj¹ce sposób zakoñczenia postêpowañ przez organy, do których zosta³y skierowane zawiadomienia i wnioski, w zwi¹zku z otrzymanymi w 2004 r. od tych organów informacjami obejmuj¹cymi zarówno sprawy
skierowane przez NIK w roku sprawozdawczym, jak i w latach wczeniejszych. Wynika z nich, ¿e w 2004 r. zwiêkszy³a siê
liczba wydanych decyzji koñcz¹cych postêpowania. NIK powiadomiona zosta³a o 131 takich decyzjach (w 2003 r.  o 76 decyzjach). Wzros³a te¿ liczba wydanych decyzji o umorzeniu postêpowañ  z 47 w 2003 r. do 60  w 2004 r.
Tabela 10.
Wyniki postêpowañ wszczêtych w zwi¹zku z zawiadomieniami i wnioskami o ukaranie
(dotycz¹ce spraw skierowanych w latach 2003-2004 i wczeniejszych)

Lp.
1

Wyniki postêpowañ:
2

1.

Wniesienie aktów oskar¿enia do s¹dów

2.

Odmowa wszczêcia postêpowania

3.

Decyzje umarzaj¹ce postêpowanie, z tego:

Liczba
spraw
3

2004 r.

Wskanik
struktury
w procentach
4

Liczba
spraw
5

Wskanik
struktury
w procentach
6

18

23,7

30

7

9,2

7

22,9
5,3

47

61,9

60

45,8

3.1.

 wobec braku znamion czynu zabronionego

27

35,6

34

25,9

3.2.

 wobec niepope³nienia czynu

14

18,5

22

16,8

3.3.

 wobec przedawnienia karalnoci





1

0,8

3.4.

 wobec znikomej spo³ecznej szkodliwoci czynu

3

3,9

3

2,3

3.5

 wobec niewykrycia sprawcy*/

3

3,9





4.

Warunkowe umorzenie postêpowania

3

3,9

17

13,0

5.

Wyroki s¹du grodzkiego**/
Razem

1

1,3

17

13,0

76

100,0

131

100,0

*/ Lub mierci podejrzanego. **/ I innych s¹dów.

Na postanowienia o odmowie wszczêcia lub umorzenia postêpowania Izba z³o¿y³a 28 za¿aleñ  8 z nich uwzglêdniono,
za 2 nie zosta³y uwzglêdnione. W wypadku kolejnych 3 odmówiono rozpoznania za¿alenia wskutek z³o¿enia go przez podmiot
nieuprawniony; co do pozosta³ych spraw brakuje informacji o ich rozpoznaniu.

Zawiadomienia w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
NIK, zgodnie z ustaw¹ o finansach publicznych, posiada prawo sk³adania wniosków o ukaranie i zawiadomieñ w tego rodzaju sprawach, jednak¿e nie ma statusu oskar¿yciela. Wniosek o ukaranie jest wi¹¿¹cy dla rzecznika dyscypliny. Wymogi
jakim powinny odpowiadaæ wniosek i zawiadomienie, okrelaj¹ przepisy wykonawcze do ustawy.
Charakterystyka naruszeñ dyscypliny
W 2004 r. NIK przekaza³a przewodnicz¹cym komisji orzekaj¹cych i rzecznikom dyscypliny 62 wnioski o ukaranie i 83 zawiadomienia (³¹cznie 145 spraw). Postêpowaniami w tych sprawach objêto 210 osób (w 2003 r. NIK przekaza³a 186 wniosków
7/

NIK nie zawsze posiada legitymacjê procesow¹ do wykonywania prawa pokrzywdzonego  na podstawie art. 49 § 4 Kodeksu postêpowania karnego, w zwi¹zku
z czym nie wszystkie decyzje mog³y byæ zaskar¿one.

8/

Por. kolejno wiersze 5, 9, 1, 8, 2, 3 w tabeli Nr 8 ilustruj¹cej strukturê czynów zabronionych stanowi¹cych podstawê przekazania w 2004 r. organom cigania zawiadomieñ
o pope³nieniu przestêpstwa lub wykroczenia.

'
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2003 r.

i zawiadomieñ, za postêpowaniami objêto 287 osób). Zarzut naruszenia dyscypliny stawiano g³ównie kierownikom i zastêpcom kierowników skontrolowanych podmiotów, a w nastêpnej kolejnoci  g³ównym ksiêgowym.
Dane w tabeli Nr 11 ilustruj¹ strukturê zawiadomieñ (wniosków) skierowanych przez Izbê w 2004 r. do komisji orzekaj¹cych
i rzeczników  wed³ug rodzaju postawionych zarzutów.
Tabela 11.
Struktura wniosków i zawiadomieñ w sprawach o naruszenie
dyscypliny finansów publicznych przekazanych w 2004 r. w³aciwym organom
(wed³ug rodzaju postawionych zarzutów)

Dzia³alnoæ kontrolna Najwy¿szej Izby Kontroli

Lp.
1

Okrelenie czynu zabronionego i naruszonego
przepisu ustawy o finansach publicznych
2

Wnioski o ukaranie
Osoby objête wnioskami
i zawiadomienia
i zawiadomieniami
Wskanik
Wskanik
struktury
struktury
Liczba * w procentach Liczba w procentach
3
4
5
6

1.

Naruszenie zasady lub trybu postêpowania przy udzielaniu zamówieñ publicznych
ustalonych przepisami o zamówieniach publicznych (art. 138 ust. 1 pkt 12)

60

33,2

81

33,6

2.

Przekroczenie zakresu upowa¿nienia do dokonywania wydatków
ze rodków publicznych (art. 138 ust. 1 pkt 2)

41

22,6

52

21,6

3.

Wykazanie w sprawozdaniu bud¿etowym danych niezgodnych
z danymi wynikaj¹cymi z ewidencji ksiêgowej (art. 138 ust. 1 pkt 14)

14

7,7

27

11,2

4.

Zaniechanie ustalenia nale¿noci Skarbu Pañstwa,**/ 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)

11

6,1

15

6,2

5.

Przeznaczenie dochodów uzyskanych przez jednostkê bud¿etow¹ na wydatki
ponoszone w jednostce (art. 138 ust. 1 pkt 10)

10

5,5

14

5,8

6.

Dopuszczenie przez kierownika jednostki lub innego prze³o¿onego do naruszenia
dyscypliny finansów publicznych przez zaniedbanie obowi¹zków
w zakresie nadzoru (art. 138 ust. 3)

8

4,4

8

3,3

7.

Naruszenie zasad udzielania dotacji z bud¿etu (art. 138 ust. 1 pkt 9)

6

3,3

9

3,7

8.

Niezgodne z przeznaczeniem wykorzystywanie rodków publicznych
otrzymanych z rezerwy bud¿etowej oraz dotacji z bud¿etu lub funduszu celowego
(art. 138 ust. 1 pkt 4)

6

3,3

6

2,5

9.

Przekroczenie zakresu upowa¿nienia do zaci¹gniêcia zobowi¹zañ
obci¹¿aj¹cych bud¿et (art. 138 ust. 1 pkt 7)

5

2,8

7

2,9

10.

Przekroczenie uprawnieñ do dokonania zmian w bud¿ecie
lub w planie jednostki bud¿etowej, zak³adu bud¿etowego,
gospodarstwa pomocniczego lub funduszu celowego (art. 138 ust. 1 pkt 3)

5

2,8

5

2,1

11.

Dopuszczenie przez kierownika jednostki lub innego prze³o¿onego do uszczuplenia
wp³ywów bud¿etu pañstwa lub bud¿etu jednostki samorz¹du terytorialnego
wskutek zaniedbañ w organizacji pracy i kierowaniu jednostk¹ (art. 138 ust. 2)

5

2,8

5

2,1

12.

Zaniechanie przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji lub dokonanie jej
w sposób niezgodny ze stanem faktycznym (art. 138 ust. 1 pkt 13)

4

2,2

4

1,7

13.

Niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie rodków z funduszu celowego
(art. 138 ust. 1 pkt 5)

2

1,1

4

1,7

14.

Wyp³acanie wynagrodzeñ w jednostce sektora finansów publicznych
bez jednoczesnego wykonania, wynikaj¹cego z ustaw, a ci¹¿¹cego na pracodawcy,
obowi¹zku pobrania, odprowadzenia lub op³acenia wiadczeñ lub sk³adek
(art. 138 ust. 1 pkt 8)

2

1,1

2

0,8

15.

Dopuszczenie siê zw³oki w regulowaniu zobowi¹zañ jednostki sektora
finansów publicznych powoduj¹cej uszczuplenie rodków publicznych wskutek
zap³aty odsetek za zw³okê (art. 138 ust. 1 pkt 11)
Razem

2

1,1

2

0,8

181

100,0

241

100,0

*/ Dotyczy liczby czynów zabronionych, które by³y podstaw¹ skierowania zawiadomieñ i wniosków w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych (jest ona wiêksza
od liczby przekazanych zawiadomieñ i wniosków, poniewa¿ w jednym zawiadomieniu lub wniosku mo¿e byæ postawionych nawet kilka zarzutów). **/ Albo nale¿noci jednostki
samorz¹du terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych.



Wyniki rozpatrzenia wniosków i zawiadomieñ
Wiêkszoæ postêpowañ prowadzonych w sprawach skierowanych przez NIK w 2004 r. nie zosta³o jeszcze zakoñczonych.
Izba dysponuje jedynie danymi o 41 rozstrzygniêciach w sprawach objêtych wnioskami o ukaranie lub zawiadomieniami (czêæ
z nich dotyczy spraw skierowanych w 2003 r., ale zakoñczonych w roku sprawozdawczym). Wed³ug tych danych, w 4 sprawach
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Najczêciej stwierdzanym czynem zabronionym, którego ujawnienie by³o podstaw¹ przekazania wniosków (zawiadomieñ)
w latach 2003-2004, by³o naruszenie zasady lub trybu postêpowania przy udzielaniu zamówieñ publicznych ustalonych przepisami o zamówieniach publicznych. Wprawdzie ogólna liczba takich wniosków i zawiadomieñ oraz objêtych nimi osób uleg³a
w okresie ostatnich dwóch lat zmniejszeniu (60 wniosków i 81 osób w 2004 r., przy 90 wnioskach i 118 osobach w 2003 r.,
spadek o 33% i 31%), niemniej jednak w 2004 r. czyn ten wskazano w 33% wniosków (zawiadomieñ) i dotyczy³ 34% ogólnej
liczby osób obwinionych za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Uwagê zwraca równie¿ wzrost liczby przypadków i osób obwinionych za naruszenia dyscypliny polegaj¹ce na wykazaniu
w sprawozdaniach bud¿etowych danych niezgodnych z ewidencj¹ ksiêgow¹ (14 wniosków i 27 osób w 2004 r., przy 5 wnioskach i 8 osobach w 2003 r., wzrost o 180% i 237%) oraz przekroczeniu zakresu upowa¿nienia do dokonywania wydatków ze
rodków publicznych (41 wniosków i 52 osoby w 2004 r., przy 28 wnioskach i 43 osobach w 2003 r., wzrost o 46% i o 21%).
Tendencjê wzrostow¹ odnotowano tak¿e w wypadku czynów zabronionych polegaj¹cych na: przeznaczeniu dochodów
uzyskanych przez jednostkê bud¿etow¹ na wydatki ponoszone w tej jednostce (10 wniosków i 14 osób w 2004 r., przy 4 wnioskach i 6 osobach w 2003 r., wzrost o 150% i o 133%), przekroczeniu uprawnieñ do dokonania zmian w bud¿ecie lub w planie
jednostki bud¿etowej, zak³adu bud¿etowego, gospodarstwa pomocniczego lub funduszu celowego (5 wniosków i 5 osób w 2004 r.,
przy 3 wnioskach i 4 osobach w 2003 r., wzrost o 67% i o 25%), dopuszczeniu przez kierownika jednostki lub innego prze³o¿onego do uszczuplenia wp³ywów bud¿etu pañstwa lub bud¿etu jednostki samorz¹du terytorialnego wskutek zaniedbañ w organizacji pracy i kierowaniu t¹ jednostk¹ (5 wniosków i 5 osób w 2004 r., przy 2 wnioskach i 2 osobach w 2003 r., wzrost odpowiednio o 150%), a tak¿e zaniechaniu przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji lub dokonaniu jej w sposób niezgodny ze
stanem faktycznym (4 wnioski i 4 osoby w 2004 r., przy 2 wnioskach i 2 osobach w 2003 r., wzrost odpowiednio o 100%).
Mniejsza liczba ujawnionych przypadków, aczkolwiek przy tendencji wzrostowej, dotyczy³a niezgodnego z przeznaczeniem
wykorzystania rodków z funduszu celowego (2 wnioski i 4 osoby w 2004 r., przy jednym wniosku wobec jednej osoby w 2003 r.,
wzrost o 100% i o 300%).
Na poziomie zbli¿onym do odnotowanego w roku poprzednim utrzyma³a siê liczba stwierdzonych przypadków dopuszczenia przez kierownika jednostki lub innego prze³o¿onego do naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez zaniedbanie
obowi¹zków w zakresie nadzoru (8 wniosków i 8 osób w 2004 r., przy 7 wnioskach i 8 osobach w 2003 r.).
Zmniejszy³a siê natomiast liczba naruszeñ dyscypliny finansów publicznych polegaj¹cych na: zaniechaniu ustalenia nale¿noci Skarbu Pañstwa, jednostki samorz¹du terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych, a tak¿e pobraniu,
ustaleniu lub dochodzeniu jej w wysokoci ni¿szej ni¿ wynikaj¹ca z prawid³owego obliczenia oraz niezgodnym z przepisami jej
umorzeniu lub dopuszczeniu do przedawnienia (11 wniosków i 15 osób w 2004 r., przy 19 wnioskach i 28 osobach w 2003 r.,
spadek o 42% i o 46%), niezgodnym z przeznaczeniem wykorzystywaniu rodków publicznych otrzymanych z rezerwy bud¿etowej oraz dotacji z bud¿etu lub funduszu celowego (6 wniosków i 6 osób w 2004 r., przy 17 wnioskach i 30 osobach w 2003 r.,
spadek o 65% i o 80%), przekroczeniu zakresu upowa¿nienia do zaci¹gniêcia zobowi¹zañ obci¹¿aj¹cych bud¿et (5 wniosków
i 7 osób w 2004 r., przy 13 wnioskach i 21 osobach w 2003 r., spadek o 62% i o 67%), dopuszczeniu siê zw³oki w regulowaniu
zobowi¹zañ jednostki sektora finansów publicznych powoduj¹cej uszczuplenie rodków publicznych wskutek zap³aty odsetek
za zw³okê (2 wnioski i 2 osoby w 2004 r., przy 15 wnioskach i 17 osobach w 2003 r., spadek o 87% i o 88%) oraz wyp³acaniu
wynagrodzeñ w jednostce sektora finansów publicznych bez jednoczesnego wykonania, wynikaj¹cego z ustaw, a ci¹¿¹cego
na pracodawcy obowi¹zku pobrania, odprowadzenia lub op³acenia wiadczeñ lub sk³adek (2 wnioski i 2 osoby w 2004 r., przy
7 wnioskach i 10 osobach w 2003 r., spadek o 71% i o 80%).
W zawiadomieniach (wnioskach) skierowanych w 2004 r. nie postawiono zarzutów zaniechania przez kierownika jednostki
sektora finansów publicznych zawiadomienia rzecznika o ujawnionym naruszeniu dyscypliny (w 2003 r. by³y 3 takie wnioski
i dotyczy³y 3 osób), a tak¿e zarzutów zawinionej zw³oki w z³o¿eniu przez rzecznika dyscypliny wniosku o ukaranie oraz w prowadzeniu przez komisjê orzekaj¹c¹ postêpowania w sprawie o naruszenie dyscypliny (w 2003 r. z³o¿ono jeden wniosek dotycz¹cy jednej osoby).

w³aciwa komisja umorzy³a postêpowanie, a w jednej  odmówi³a wszczêcia postêpowania. Z kolei w 7 sprawach rzecznicy
dyscypliny wydali postanowienia o odmowie wniesienia wniosku o ukaranie (NIK z³o¿y³a 2 za¿alenia  G³ówny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych utrzyma³ jednak zaskar¿one postanowienia w mocy).
Powy¿sze dane wskazuj¹ na zwiêkszenie siê w 2004 r. liczby spraw umorzonych (4 przypadki, przy 3  w 2003 r.). Zmniejszy³a siê natomiast liczba spraw, w których rzecznik dyscypliny odmówi³ wniesienia wniosku o ukaranie (7 przypadków, przy 11
 w 2003 r.) oraz liczba postanowieñ o odmowie wszczêcia postêpowania (1 przypadek, przy 3  w 2003 r.).
W tabeli Nr 12 zamieszczono  dotycz¹ce wspomnianych 41 rozstrzygniêæ  dane o liczbie osób ukaranych i uniewinnionych, w porównaniu z analogicznymi danymi z 2003 r.
Tabela 12.
Rozstrzygniêcia komisji orzekaj¹cych w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(dotycz¹ce spraw przekazanych przez NIK w latach 2003-2004)
2003 r.
Lp.
1
1.

Winni naruszenia dyscypliny, z tego:

1.1.

 ukarani kar¹ nagany

1.2.

 ukarani kar¹ upomnienia

1.3.

 ukarani kar¹ pieniê¿n¹

1.4.

 odst¹piono od wymierzenia kary

1.5.

Pozosta³e*/

2.
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Rozstrzygniêcia komisji orzekaj¹cych:
2

Liczba
osób
3

2004 r.

Wskanik
struktury
w procentach
4

Liczba
osób
5

Wskanik
struktury
w procentach
6

50

75,8

29

4

6,1

1

64,4
2,2

18

27,3

15

33,3

1

1,5





25

37,9

13

28,9

2

3,0





Uniewinnieni

16

24,2

16

35,6

Razem

66

100,0

45

100,0

*/ Czyn zabroniony dotyczy³ kwoty, która nie przekracza³a przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia.

Oceny wskazuj¹ce na niezasadnoæ zajmowania stanowiska
Izba  zgodnie z ustaw¹ o NIK  ma uprawnienia do prezentowania, w wyst¹pieniach pokontrolnych, ocen wskazuj¹cych na
niezasadnoæ zajmowania stanowiska lub pe³nienia funkcji przez osobê odpowiedzialn¹ za stwierdzone nieprawid³owoci w jednostkach, o których mowa w art. 2 ust. 1 i art. 4 ust. 1 ustawy o NIK 9/. Dla adresata wyst¹pienia mog¹ one stanowiæ podstawê
do wszczêcia postêpowania dyscyplinarnego, rozwi¹zania stosunku pracy z winy pracownika bez wypowiedzenia albo odwo³ania go z zajmowanego stanowiska lub pe³nionej funkcji. Uprawnienia te nie dotycz¹ pracowników jednostek samorz¹du terytorialnego, a tak¿e jednostek organizacyjnych (przedsiêbiorców) wykorzystuj¹cych maj¹tek lub rodki pañstwowe (komunalne).
W 2004 r. NIK zawar³a w wyst¹pieniach takie oceny w odniesieniu do 23 pracowników (w 2003 r.  wobec 21 pracowników). Na ich podstawie z 2 osobami rozwi¹zano stosunek pracy (w 2003 r.  konsekwencje ponios³a jedna osoba). Ponadto,
w zwi¹zku z ustaleniami kontroli, w 2004 r. zosta³y wyci¹gniête ró¿nego rodzaju konsekwencje s³u¿bowe w stosunku do 48
osób (w 2003 r.  wobec 90 osób).

Wnioski w sprawach o uchylanie siê od kontroli
Uchylanie siê lub utrudnianie kontroli prowadzonej na podstawie przepisów ustawy o NIK jest wykroczeniem. Dzia³ania
takie, zw³aszcza nieprzedstawianie potrzebnych dokumentów lub niezgodne z prawd¹ informowanie o wykonaniu wniosków
pokontrolnych, wystêpuj¹ jednak niezmiernie rzadko. Jeli zaistnieje taki fakt, Izba kieruje stosowny wniosek do s¹du.
9/

W art. 2 ust. 1 ustawy o NIK wyszczególniono urzêdy organów administracji rz¹dowej, NBP, pañstwowe osoby prawne i inne pañstwowe jednostki organizacyjne, za
w art. 4 ust. 1 tej ustawy: Kancelariê Prezydenta RP, Kancelariê Sejmu RP, Kancelariê Senatu RP, Trybuna³ Konstytucyjny, Rzecznika Praw Obywatelskich, Krajow¹
Radê Radiofonii i Telewizji, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Instytut Pamiêci Narodowej  Komisjê cigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu, Krajowe Biuro Wyborcze, S¹d Najwy¿szy, Naczelny S¹d Administracyjny i Pañstwow¹ Inspekcjê Pracy.
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W 2004 r. NIK skierowa³a do w³aciwego S¹du Rejonowego  Wydzia³u Grodzkiego Wykroczeniowego tylko jeden wniosek
o ukaranie za pope³nienie wykroczenia okrelonego w art. 98 ustawy o NIK, polegaj¹cego na uchylaniu siê od kontroli lub jej
utrudnianiu. Wnioskiem objêto prezesa zarz¹du Funduszu Wczasów Pracowniczych Sp. z o.o. w Warszawie, któremu zarzucono uchylanie siê od kontroli zarz¹dzania i prywatyzacji maj¹tku b. FWP, w ten sposób, ¿e w dniach 9 lutego i 13 kwietnia 2004 r.
nie dopuci³ do rozpoczêcia kontroli przez kontrolerów NIK (w 2003 r. NIK skierowa³a jeden wniosek, a w 2002 r.  2 wnioski).
W 2004 r., wyrokiem s¹du rejonowego uznaj¹cym obwinionych za winnych pope³nienia zarzucanych im czynów, zakoñczono postêpowanie, którym objêto 2 osoby: prokurenta i dyrektora ekonomiczno-finansowego, cz³onka zarz¹du Podlaskiej Wytwórni Wódek POLMOS SA w Siedlcach. Zarzucono im, ¿e od 19 maja 2003 r. do dnia z³o¿enia wniosku, tj. 6 padziernika
2003 r., uchylali siê od kontroli Prawid³owoci prywatyzacji Podlaskiej Wytwórni Wódek Polmos SA, nie dopuszczaj¹c do jej
rozpoczêcia przez kontrolera NIK. Osoby te zosta³y przez s¹d ukarane grzywnami w wysokoci 4 tys. z³ i 3 tys. z³.
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Prezes NIK jest obowi¹zany do corocznego podawania do publicznej wiadomoœci,
po uprzednim przed³o¿eniu Sejmowi RP, analizy wykonania bud¿etu pañstwa i za³o¿eñ polityki pieniê¿nej oraz sprawozdania z dzia³alnoœci Izby za rok poprzedni.
Ustawa o NIK przyzna³a Prezesowi NIK tak¿e prawo przedstawiania opinii publicznej innych dokumentów maj¹cych zwi¹zek z postêpowaniem kontrolnym lub zawartych w nich ustaleñ – z zachowaniem tajemnicy ustawowo chronionej. Te obowi¹zki i uprawnienia s³u¿¹ wype³nieniu konstytucyjnego prawa obywateli do informacji o funkcjonowaniu organów administracji i instytucji publicznych oraz dzia³alnoœci osób pe³ni¹cych funkcje publiczne.
Podawanie do publicznej wiadomoœci wyników i wniosków kontroli przyczynia siê,
co jest niezwykle po¿¹dane, do zwiêkszenia efektywnoœci dzia³ania NIK, jako najwy¿szego organu kontroli pañstwowej. Dziêki rzetelnej i pe³nej informacji ³atwiej
te¿ o wsparcie spo³eczne dla postulowanych przez NIK zmian w przepisach prawa.
Strategia NIK – misja i wizja zaleca profesjonalne i konsekwentne postêpowanie
w tego rodzaju sprawach, dziêki czemu organy w³adzy publicznej i obywatele maj¹
coraz bardziej nieskrêpowany dostêp do prezentowanych przez NIK ocen, uwag
i wniosków. Umacnia to autorytet i wiarygodnoœæ Izby, a tak¿e ma pozytywny wp³yw
na skutecznoœæ jej dzia³ania.
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Udostêpnianie informacji
o dzia³alnoci Izby i formy jej prezentacji
Kieruj¹c siê t¹ podstawow¹ zasad¹ Izba, tak jak i w latach poprzednich, informowa³a opiniê publiczn¹ o ustaleniach
kontroli oraz wynikaj¹cych z nich ocenach i wnioskach. Ponadto przekazywa³a informacje o bie¿¹cej dzia³alnoci Izby,
zw³aszcza o jej zadaniach i sposobie funkcjonowania, co
sprzyja³o upowszechnianiu ogólnej wiedzy o NIK. Zadania te
realizowane by³y w formie: wywiadów i wypowiedzi Prezesa
i wiceprezesów NIK oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych, konferencji prasowych i briefingów, indywidualnego
udostêpniania dziennikarzom informacji o wynikach kontroli,
relacjonowania dzia³añ i prezentowania inicjatyw Izby. W okresie sprawozdawczym, na 57 konferencjach prasowych i briefingach, w tym 11 zorganizowanych przez delegatury, jak równie¿ za porednictwem stron internetowych, podano do wiadomoci publicznej 81 informacji o wynikach kontroli.
Wspó³pracê Izby z mediami organizowa³o i koordynowa³o Biuro Rzecznika Prasowego i Informacji. Codziennie analizowa³o  w czasie przegl¹dów prasy centralnej i terenowej 
relacje o pracy NIK oraz przeprowadza³o, w zale¿noci od
potrzeb, przekrojowe analizy publikacji. Ponadto bie¿¹co informowa³o kierownictwo i pracowników Izby o treci audycji
telewizyjnych zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ NIK oraz przekazywa³o, za porednictwem poczty elektronicznej, relacje o wa¿niejszych wydarzeniach, opiniach i reakcjach mediów na upu-
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blicznione wyniki kontroli. Udostêpnia³o tak¿e analizy wyników badania opinii publicznej.
Rok sprawozdawczy by³ kolejnym rokiem wzrostu roli
i znaczenia internetu, jako nonika informacji o pracy Izby.
Na stronach www.nik.gov.pl i w nowo powsta³ym Biuletynie
Informacji Publicznej zamieszczono teksty prawie wszystkich
jawnych informacji o wynikach kontroli. Udostêpniano tak¿e
wywiady z cz³onkami kierownictwa Izby i dyrektorami jednostek organizacyjnych. Wywiady, podczas których wyjaniano
i przybli¿ano ustalenia i wnioski wa¿niejszych kontroli, cieszy³y
siê zainteresowaniem mediów i czêsto siê na nie powo³ywano. Aby umo¿liwiæ zainteresowanym obserwowanie przebiegu obrad, przeprowadzane by³y transmisje i retransmisje internetowe z posiedzeñ seminaryjnych Kolegium NIK. Kontynuowana by³a tak¿e praktyka umieszczania na stronach internetowych skrótów filmowych z konferencji prasowych.

Dzia³alnoæ NIK w wietle publikacji
prasowych i przekazów medialnych
W 2004 r. w prasie ukaza³y siê 4.852 publikacje o tematyce zwi¹zanej z dzia³alnoci¹ Izby. Ich liczba zmniejszy³a
siê, w porównaniu z rokiem poprzednim, o 472 materia³y, ale
zarazem poprawi³a siê ich jakoæ, wyra¿aj¹ca siê w wy¿szym
odsetku tekstów powiêconych dzia³alnoci kontrolnej (67%),
która jest podstawowym rodzajem aktywnoci Izby. Wyniki
monitoringu stacji telewizyjnych (TVP 1, TVP 2, TVP 3, TVN
i TVN 24) wskazuj¹, ¿e na podstawie bezporednich wypo-

10/ Por. tak¿e rozdzia³ III.2 Sprawozdania pn. Wspó³praca z Sejmem RP,
uczestnictwo w procesie legislacyjnym (Wspó³praca z Komisj¹ ds. Kontroli
Pañstwowej).

blicznego do produktu krajowego brutto i przekroczenie pierwszego z dwóch progów ostro¿nociowych okrelonych w ustawie o finansach publicznych. NIK ostrzeg³a, ¿e dalsze utrzymywanie wysokiego poziomu deficytu bud¿etowego grozi
przekroczeniem przez d³ug publiczny kolejnego progu. Media podkrela³y, ¿e do tego ostrze¿enia przy³¹czy³ siê te¿ NBP.
Ponadto chêtnie cytowano opiniê NIK, zgodnie z któr¹ wp³ywy z prywatyzacji zosta³y nierzetelnie zaplanowane. Zamieszczano tak¿e relacje o wykonaniu bud¿etów województw i instytucji centralnych. M.in. nag³oniono zakup przez Komendê G³ówn¹ Policji 24 furgonetek Volkswagen od spó³ki z o.o.
Kulczyk Tradex, bez dope³nienia procedur zwi¹zanych z zamówieniami publicznymi. Media informowa³y o zamiarze wyst¹pienia NIK w tej sprawie ze stosownym wnioskiem do w³aciwej komisji orzekaj¹cej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Du¿e emocje i oddwiêk w mediach wzbudzi³y te¿ ustalenia kontroli realizacji du¿ych inwestycji w Warszawie (budowa Trasy i Mostu wiêtokrzyskiego oraz tunelu Wis³ostrady). Przez ca³y rok ukazywa³y siê artyku³y wykorzystuj¹ce
oceny i wnioski wspomnianych kontroli (powracano do nich
94 razy). Pojawi³y siê relacje prasowe o poniesionych przez
miasto stratach na inwestycji Z³ote Tarasy, powsta³ych w wyniku nierzetelnej wyceny gruntów. Kontrolowani bronili siê
przeciwstawiaj¹c, rzekomo pozytywn¹, opiniê NIK z 1999 r.
na ten temat. Po konferencji prasowej pisano o ³amaniu przepisów, fa³szowaniu dokumentów, wydawaniu w¹tpliwych decyzji i mo¿liwoci wystêpowania zjawisk korupcyjnych.
W styczniu ub.r. w prasie relacjonowano ustalenia kontroli
dotycz¹cej budowy Trasy Siekierkowskiej w Warszawie 
miasto straci³o oko³o 30 mln z³ na skutek nieudolnoci urzêdników nadzoruj¹cych inwestycjê. Media interesowa³y siê tak¿e ustaleniami kontroli budowy Mostu wiêtokrzyskiego, podczas której NIK tak¿e stwierdzi³a liczne nieprawid³owoci.
Kontrolê prywatyzacji STOEN SA, ³¹cznie z zagadnieniem
prywatyzacji Grupy G-8, opisano w 76 artyku³ach. Burzliw¹
reakcjê mediów mo¿na porównaæ do reakcji na rezultaty przeprowadzonej o rok wczeniejszej kontroli spó³ek z tzw. Raportu otwarcia. Prasa centralna i warszawska obszernie
i szczegó³owo omawia³a ustalenia i wnioski zaprezentowane
i skomentowane podczas konferencji prasowej. Podkrelano
niecelowoæ przeprowadzonej prywatyzacji, która zdaniem
NIK mo¿e zagroziæ bezpieczeñstwu energetycznemu pañstwa, a tak¿e jej nierzetelnoæ  naruszenie procedur i strategii prywatyzacyjnej rz¹du. Eksponowano przy tym wniosek
Izby domagaj¹cy siê wstrzymania sprzeda¿y przedsiêbiorstw
dystrybucji energii elektrycznej, w szczególnoci firm z tzw.
Grupy G-8, do czasu zakoñczenia restrukturyzacji w bran¿y.
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wiedzi przedstawicieli Izby, nawi¹zuj¹cych do ustaleñ kontroli, powsta³o w 2004 r. 490 audycji, czyli o 100 wiêcej, ni¿ w roku
poprzednim.
Najwiêksze zainteresowanie mediów wzbudzi³y wyniki
kontroli zaopatrzenia w gaz ziemny (152 publikacje). Przy
przedstawianiu jej ustaleñ i wniosków, prasa skoncentrowa³a
siê g³ównie na problemie zapewnienia dywersyfikacji róde³
dostaw gazu. Nag³oniono wiêc ocenê NIK, ¿e warunki podpisanej umowy z rosyjskimi dostawcami gazu s¹ niekorzystne dla Polski i wrêcz zagra¿aj¹ jej bezpieczeñstwu energetycznemu. Najczêciej pozytywnie odnotowywano fakt wskazania przez Izbê imiennie osób odpowiedzialnych za nieprawid³owoci. Cytowano tak¿e wypowiedzi by³ego wicepremiera i ministra infrastruktury, który  broni¹c siê  zarzuca³ Izbie
nierzetelnoæ w prowadzeniu kontroli. Zwracano jednak równoczenie uwagê, ¿e nie przedstawi³ argumentów merytorycznych, które mia³yby wiadczyæ o prawdziwoci tej tezy. Wiêkszoæ tytu³ów uto¿samia³a siê z ocenami i wnioskami NIK,
czêsto je nag³aniaj¹c i wzmacniaj¹c. Przyjêcie, w padzierniku ub.r., na wspólnym posiedzeniu trzech komisji Sejmu RP,
negatywnej opinii o informacji prezentuj¹cej wyniki kontroli
media potraktowa³y niejednoznacznie. Wiêkszoæ tytu³ów
podkrela³a dodatkowy kontekst tej oceny, przyjêtej g³osami
pos³ów koalicji rz¹dz¹cej. Pojawi³y siê przy tym komentarze,
¿e jest to niebezpieczny precedens, gdy¿ mo¿e sugerowaæ
nieostatecznoæ rozstrzygniêæ w postêpowaniu kontrolnym
prowadzonym przez NIK10/.
Oceny, uwagi i wnioski wynikaj¹ce z kontroli budowy autostrad w Polsce przedstawiono w 109 artyku³ach. Dziennikarze, oceniaj¹c jako fiasko program budowy autostrad
w Polsce, ca³kowit¹ win¹ za ten stan obarczali by³ego ministra infrastruktury. W czêci artyku³ów zamieszczono informacjê o przes³aniu przez NIK w tej sprawie zawiadomienia do
prokuratury.
W czerwcu ub.r. Prezes NIK poda³ do wiadomoci publicznej Analizê wykonania bud¿etu pañstwa i za³o¿eñ polityki pieniê¿nej w 2003 r. Dokument ten zainspirowa³ publikacjê
94 artyku³ów prasowych. Dziennikarze eksponowali zw³aszcza niezadowalaj¹cy stan finansów publicznych, opowiadali
siê za potrzeb¹ przeprowadzenia ich reformy, a tak¿e ostrzegali przed destabilizacj¹ i zahamowaniem wzrostu gospodarczego. W publikacjach omawiaj¹cych stan finansów pañstwa
dziennikarze obszernie cytowali dane z Analizy, podkrelaj¹c, ¿e Izba zwraca szczególn¹ uwagê na relacjê d³ugu pu-
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Niektóre tytu³y prasowe informowa³y o emocjonalnych i subiektywnych komentarzach b. ministra Skarbu Pañstwa pod
adresem NIK. Kwestionuj¹c ustalenia kontroli nie podj¹³ on
jednak prób merytorycznej polemiki w tej sprawie. Artyku³y
w prasie regionalnej by³y bardziej wywa¿one, omawia³y ustalenia kontroli i podziela³y opinie NIK. Na zainteresowanie
mediów niew¹tpliwie wp³ynê³a sejmowa debata o prywatyzacji, odwo³anie ministra skarbu i doæ powszechnie wyra¿ane
w mediach podejrzenia, ¿e mia³o ono zwi¹zek z nieudanymi
próbami prywatyzacji Grupy G-8, a tak¿e spekulacje o nadmiernych powi¹zaniach polityki i biznesu oraz wniosek pos³ów opozycji o zbadanie sprawy przez NIK.
Media zauwa¿y³y te¿ kontrole NIK przeprowadzone w organach skarbowych (58 publikacji). Krytyczna ocena prawid³owoci pozyskiwania rodków specjalnych tworzonych w organach skarbowych na usprawnienie funkcjonowania tych
organów i premie pracowników (28 tekstów) zainspirowa³a
dyskusjê nad systemem podatkowym. Przypomniano, ¿e przyczyn¹ podjêcia kontroli by³o ujawnienie przez NIK mechanizmu wy³udzania premii w bia³ostockich urzêdach skarbowych. W toku kontroli stwierdzono, ¿e proceder ten stosowany by³ tak¿e w innych rejonach kraju. Ustalenia kontroli prowadzenia przez organy skarbowe postêpowañ podatkowych
i kontrolnych by³y szeroko komentowane przez agencje informacyjne, prasê i radio oraz zosta³y wykorzystane w 24 artyku³ach po konferencji prasowej. Pisano najczêciej o niedoskona³oci prawa i jego z³ym stosowaniu, co sprawia, ¿e
kontrole skarbowe s¹ coraz mniej efektywne, urzêdnicy myl¹
siê coraz czêciej, a odwo³ania od ich decyzji trwaj¹ coraz
d³u¿ej. Pod koniec roku pojawi³y siê w prasie informacje o pracach nad d³ugo oczekiwan¹ zmian¹ zasad premiowania pracowników s³u¿b skarbowych (dotychczas obowi¹zuj¹ce NIK
oceni³a jako niepowi¹zane z wymiernymi efektami pracy).
Du¿ym zainteresowaniem mediów cieszy³y siê wyniki
kontroli systemu tworzenia wykazu leków refundowanych 
tematem tym ¿ywo interesuje siê wiêkszoæ obywateli. Opublikowano 62 materia³y prasowe, zarówno artyku³y analizuj¹ce sytuacjê w sektorze farmaceutycznym, jak i krótkie notatki. Wiêkszoæ tytu³ów centralnych i regionalnych zamieci³o
d³u¿szy lub krótszy materia³ na ten temat. Teksty te mo¿na
podzieliæ na trzy grupy. Do pierwszej zaliczyæ nale¿y relacje
o wykrytych przez Izbê nieprawid³owociach w ustalaniu cen
na leki z importu i wpisywaniu preparatów na listy leków refundowanych. Druga obejmuje informacje o reakcji urzêduj¹cego ministra zdrowia, który zapowiedzia³ zmiany zasad refundowania leków na zgodne z sugestiami NIK, m.in. przez
konsekwentne oddzielenie procesu rejestracji od refundacji
i opracowanie jednolitego aktu prawnego, który regulowa³by
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te kwestie. Trzeci¹ tworz¹, stosunkowo nieliczne, artyku³y
eksponuj¹ce zapowied by³ego ministra zdrowia, którego Izba
obci¹¿y³a odpowiedzialnoci¹ za stan ujawniony w wyniku
kontroli, wyst¹pienia do prokuratury przeciw kontrolerom NIK.
Odnotowania wymaga te¿ reakcja mediów na rozpoczêt¹ w ub.r., w dniu Narodowego wiêta Niepodleg³oci, kontrolê u¿ywania symboli narodowych. Od chwili opublikowania
w prasie i na stronie internetowej listu Prezesa NIK w tej sprawie, towarzyszy³ jej du¿y rozg³os. Publikacje (62) w wiêkszoci mia³y bardzo ró¿norodny i emocjonalny charakter. Powsta³a te¿ rekordowa liczba felietonów. Przewa¿a³y g³osy doceniaj¹ce wa¿noæ tematu. Dziennikarze i czytelnicy podejmowali w³asne ledztwa, wykrywaj¹c liczne przypadki braku
szacunku dla symboli narodowych. Jedynie czasami wyra¿ano w¹tpliwoæ, czy NIK jest instytucj¹ odpowiedni¹ do badania stanu uczuæ narodowych. Jedno nie ulega w¹tpliwoci 
kontrola wywo³a³a powszechn¹ dyskusjê medialn¹, a z lektury materia³ów prasowych wynika, ¿e obojêtny stosunek do
symboli narodowych ma niewiele osób.
W mediach relacjonowane by³y tak¿e ustalenia i wnioski
kontroli, które dotyczy³y:
1) Sprzeda¿y firmie Fortis gruntów przy Starym Browarze
11/
w Poznaniu (78 publikacji). Informowano o stratach,
nieprzejrzystoci, nierzetelnoci i niekonsekwencji,
a tak¿e o b³êdach w³adz miejskich, akcentuj¹c najczêciej
winê prezydenta miasta, który zgodzi³ siê z ocenami Izby.
Prasa zauwa¿y³a i pozytywnie oceni³a podjêt¹ przez Prezesa NIK decyzjê o zbadaniu sprawy sprzeda¿y gruntów
przez Delegaturê NIK w Zielonej Górze (aby nie by³o
w¹tpliwoci co do obiektywizmu ustaleñ kontroli).
2) Przekszta³ceñ w³asnociowych spó³ek Skarbu Pañstwa
i samorz¹du terytorialnego (58 publikacji), podczas której badaniami objêto spó³kê Kolmex. Przez pryzmat tej
firmy pisano o ustaleniach kontroli, gdy w zajmowanym
przez ni¹ budynku wybuch³a bomba, co ponownie wzbudzi³o zainteresowanie mediów. Eksponowano negatywn¹ ocenê sposobu przeprowadzenia prywatyzacji, sprawowania przez ministra Skarbu Pañstwa nadzoru w³acicielskiego i szeroko analizowano przyczyny tej oceny.
3) Opodatkowania paliw p³ynnych (40 publikacji). Media
w szczególnoci informowa³y o stratach bud¿etu pañstwa
ocenianych na ponad 1 mld z³.
4) Prywatyzacji Fabryki Wódek Polmos-£añcut SA w £añcucie (30 publikacji)  informowano o negatywnej ocenie
procesu prywatyzacji i zawiadomieniu skierowanym przez
11/ Kontrola pn. Sprzeda¿ przez miasto Poznañ gruntów komunalnych po³o¿onych
przy ul. Kociuszki, Ratajczaka i Ogrodowej.

Rola NIK w procesie tworzenia prawa
Media zauwa¿y³y rolê NIK w procesie legislacyjnym. W lipcu ub.r. relacjonowa³y (35 razy) o zaanga¿owaniu w prace nad
ustaw¹ zdrowotn¹. Informacja na ten temat spotka³a siê z ¿y-

w¹ reakcj¹ i zainteresowaniem. Dziennikarze pozytywnie oceniali udzia³ przedstawicieli NIK w dyskusji i obszernie cytowali ich wypowiedzi na ³amach swoich tytu³ów. Informowano
tak¿e o przygotowanej przez rz¹d nowelizacji ustawy o osobach kieruj¹cych pojazdami, przewiduj¹cej zmiany w szkoleniu kierowców, k³ad¹ce nacisk na umiejêtnoci praktyczne.
Przedstawiciele rz¹du przyznali, ¿e jedn¹ z przes³anek projektowanych zmian by³y wnioski wynikaj¹ce z kontroli NIK.
Przygotowywane zmiany w systemie refundacji leków,
uwzglêdniaj¹ce wnioski pokontrolne, minister zdrowia okreli³ natomiast na ³amach prasy jako odpowied na zalecenia
NIK, za prace nad oczekiwan¹ zmian¹ zasad premiowania
pracowników s³u¿b skarbowych ³¹czono w mediach z krytyk¹
przez NIK dotychczasowych rozwi¹zañ, jako niepowi¹zanych
z wymiernymi efektami pracy. Informowanie o roli NIK w procesie modyfikacji z³ego prawa mia³o pozytywny wp³yw na wizerunek instytucji. Opinia publiczna mia³a szansê dowiedzieæ
siê, ¿e wnioski z kontroli mo¿na wykorzystaæ w pracach nad
ustawami, aby unikn¹æ b³êdów legislacyjnych, szczególnie by
minimalizowaæ ryzyko wyst¹pienia korupcji  przez likwidacjê
potencjalnych obszarów korupcjogennych jeszcze we wstêpnej fazie procesu legislacyjnego.

Uwagi koñcowe
Otwartoæ instytucji pañstwowej i stopieñ poinformowania obywateli o jej pracy w du¿ym stopniu decyduj¹ o publicznej ocenie jej dzia³alnoci. Badanie zaufania do instytucji publicznych, przeprowadzone przez Centrum Badania Opinii
Spo³ecznej wykaza³o, ¿e zaufanie do NIK utrzymuje siê na
doæ wysokim poziomie. Prawie po³owa obywateli (48%) ma
dobre zdanie o dzia³alnoci NIK, osób le oceniaj¹cych pracê NIK jest du¿o mniej (23%).

'
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NIK do prokuratury, a tak¿e o wniosku Izby w sprawie
uniewa¿nienia transakcji.
5) Realizacji ustawy o jêzyku polskim (29 artyku³ów). Relacje mediów ogranicza³y siê g³ównie do referowania ustaleñ kontroli i prezentacji przyk³adów pism urzêdowych
i handlowych. Niektóre tytu³y przedstawia³y jednak ten problem w szerszym kontekcie  zwracaj¹c uwagê na potwierdzenie przez NIK wyra¿anych wczeniej obaw, ¿e
kwietniowa nowelizacja ustawy mo¿e os³abiæ pozycjê jêzyka polskiego w obrocie prawnym.
6) Realizacji zadañ przez administracjê rz¹dow¹ w zakresie
regulacji rynku us³ug telekomunikacyjnych. W 27 artyku³ach wyra¿ano przekonanie, ¿e NIK potwierdzi³a wczeniej
prezentowane w mediach opinie o monopolizacji us³ug telekomunikacyjnych przez TP SA, ich niewystarczaj¹cej
dostêpnoci oraz poziomie cen  jednych z najwy¿szych
w Europie. Win¹ za ten stan obarczano nie tylko monopolistê, ale tak¿e Ministerstwo Infrastruktury za praktycznie niezauwa¿alne rezultaty regulacji rynku tych us³ug.
7) Funkcjonowania systemu tworzenia obowi¹zkowych zapasów paliw w Polsce w latach 1998-2000 i jego modyfikacji (wymowê ustaleñ kontroli wzmocni³o wy³¹czenie
przez Gazprom polskim odbiorcom dostaw gazu na 24
godziny). W kilku z 23 tekstów podkrelono ten kontekst,
prowadz¹c do konkluzji, ¿e nadzór pañstwa nad zapasami nie jest skuteczny, a przyjête rozwi¹zania nie zapewniaj¹ bezpieczeñstwa energetycznego kraju.
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Dane ogólne
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W 2004 r. do NIK wp³ynê³o prawie 7,5 tys. skarg i wniosków, wœród nich prawie 6,6
tys. tzw. pierwotnych, stanowi¹cych 88% korespondencji. Pozosta³e skargi w liczbie oko³o 0,9 tys. (12%) skierowa³y osoby, które ju¿ wczeœniej prowadzi³y korespondencjê z Izb¹. Podstawow¹ przyczyn¹ ponownego kierowania korespondencji by³o – w g³ównej mierze – niezgodne z oczekiwaniami skar¿¹cych za³atwienie ich spraw przez organy, którym sprawy te NIK przekaza³a do rozpatrzenia.
By³y tak¿e inne przyczyny: nieakceptowanie uzasadnionej odmowy przeprowadzenia wnioskowanej kontroli, proœby o ponowne wyjaœnienie tych samych spraw.
Czêœæ korespondencji stanowi³a natomiast uzupe³nienie przes³anych wczeœniej
skarg.

Dane ogólne
W porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano nieznaczny (tj. o 2%) spadek liczby korespondencji w sprawie skarg
skierowanej do NIK. Analiza wp³ywu skarg pozwala zauwa¿yæ, ¿e pocz¹wszy od 2000 r. liczba nadsy³anych skarg i wniosków
utrzymuje siê na podobnym wysokim poziomie, z niewielk¹ tendencj¹ spadkow¹ w ostatnim okresie. Dane o liczbie skarg
i wniosków, które wp³ynê³y w ci¹gu ostatnich dziesiêciu lat, obrazuje diagram Nr 8.
Diagram 8.
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Liczba skarg i wniosków, które wp³ynê³y do NIK w latach 1995-2004

W 2004 r. autorami korespondencji dotycz¹cej skarg by³y zarówno osoby fizyczne, jak te¿ cz³onkowie okrelonych spo³ecznoci, np. zak³adów pracy, organizacji zwi¹zkowych i spo³ecznych oraz pos³owie na Sejm RP lub senatorzy. Zauwa¿alnym staje
siê wzrost liczby korespondencji w sprawie skarg nadsy³anej poczt¹ elektroniczn¹. W 2002 r. za porednictwem elektronicznych programów pocztowych przes³ano 123 skargi, w 2003 r.  305 skarg (wzrost o 148%), natomiast w 2004 r. liczba ta wzros³a do 571 (wzrost o 87% w stosunku do 2003 r.).
Liczbê skarg i wniosków, które wp³ynê³y w latach 2003-2004 oraz ich strukturê, ze wzglêdu na autorów korespondencji,
ilustruj¹ dane zawarte w tabeli Nr 13.



Tabela 13.
Korespondencja skargowa, która wp³ynê³a do NIK w latach 2003-2004
(wed³ug jej autorów)

Lp.
1

Rodzaj skargi lub wniosku
2

2003 r.
Wskanik
struktury
Liczba w procentach
3
4

2004 r.

1.

Indywidualne

5.060

66,3

5.049

67,4

2.

Zbiorowe

317

4,1

299

4,0

94,3

3.

Skierowane przez pos³ów i organy Sejmu RP

214

2,8

224

3,0

104,7

Liczba
5

Wskanik
Wskanik
struktury w procentach
w procentach
(5:3)
6
7
99,8

4.

Skierowane przez senatorów RP

19

0,2

17

0,2

89,5

5.

Skierowane przez radnych

55

0,7

61

0,8

110,9

6.

Skierowane przez organizacje spo³eczne

39

0,5

77

1,0

197,4

7.

Skierowane przez organizacje zwi¹zkowe

82

1,1

101

1,4

123,2

8.

Anonimowe

1.656

21,7

1.357

18,1

81,9

9.

Pozosta³e*/

195

2,6

303

4,1

155,4

7.637

100,0

7.488

100,0

98,0

Ogó³em
*/ Np. kierowane przez organy samorz¹dowe, przedstawicieli zak³adów pracy.

Skargi i wnioski w uk³adzie terytorialnym
Wp³yw korespondencji skargowej w ostatnich dwóch latach, w uk³adzie terytorialnym, ilustruj¹ dane zamieszczone w tabeli Nr 14.

Korespondencja skargowa, która wp³ynê³a do NIK w latach 2003-2004
(wed³ug województw)

Lp.
1

Województwo

1.

Dolnol¹skie

2.

Kujawsko-pomorskie

3.

Lubelskie

4.

Lubuskie

5.
6.

2

2003 r.
Wskanik
Liczba
struktury
skarg w procentach
3
4

Liczba
skarg
5

Wskanik
Wskanik
struktury w procentach
w procentach
(5:3)
6
7

9,6

740

247

3,2

388

5,1

181

£ódzkie
Ma³opolskie

7.

Mazowieckie

8.

Opolskie

9.

Podkarpackie

311

4,1

Podlaskie

316

4,1

11.

Pomorskie

348

4,6

296

3,9

85,1

12.

l¹skie

671

8,8

649

8,7

96,7

13.

wiêtokrzyskie

287

3,7

233

3,1

81,2

14.

Warmiñsko-mazurskie

284

3,7

260

3,5

91,5

15.

Wielkopolskie

473

6,2

531

7,1

112,3

10.

732

2004 r.

9,9

101,1

247

3,3

100,0

310

4,1

79,9

2,4

136

1,8

75,1

401

5,3

417

5,6

104,0

537

7,0

411

5,5

76,5

1.436

18,8

1.384

18,5

96,4

252

3,3

223

3,0

88,5

334

4,5

107,4

308

4,1

97,5

16.

Zachodniopomorskie

350

4,6

272

3,6

77,7

17.

Pozosta³e*/

423

5,5

737

9,8

174,2

7.637

100,0

7.488

100,0

98,0

Ogó³em
*/ Ca³y kraj, adres nieokrelony, zagranica.

 !
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Tabela 14.

Z przedstawionych danych wynika, ¿e w 2004 r., w relacji do roku poprzedniego, zwiêkszy³ siê odsetek korespondencji
skargowej z terenu województw: wielkopolskiego, podkarpackiego i ³ódzkiego. Znacz¹cemu zmniejszeniu uleg³ natomiast odsetek liczby skarg nades³anych z województw: lubuskiego, ma³opolskiego, zachodniopomorskiego i lubelskiego. W pozosta³ych województwach liczba skarg pozostawa³a na podobnym poziomie, b¹d uleg³a jedynie niewielkim wahaniom.

Formy przekazywania skarg i wniosków
W 2004 r., oprócz skarg nades³anych listownie, w jednostkach organizacyjnych NIK przyjêto ponad 1,2 tys. osób,
które zg³osi³y skargi osobicie. Osobiste zwrócenie siê z prob¹ o udzielenie pomocy, najczêciej prawnej, mia³o zwi¹zek  co czêsto podkrelali skar¿¹cy  z niewystarczaj¹c¹ wiedz¹ o obowi¹zuj¹cych przepisach prawa w dziedzinie,
której proba dotyczy³a. Obawiano siê tak¿e wysokich kosztów porad wiadczonych przez kancelarie adwokackie. Inn¹
form¹ osobistego zwracania siê do NIK z prob¹ o pomoc by³y liczne zg³oszenia telefoniczne. Osobom takim udzielano
porad prawnych i informacji o istniej¹cych mo¿liwociach rozwi¹zania przedstawianych problemów. Efektem porad by³o
przede wszystkim wskazanie w³aciwej drogi postêpowania w danej sprawie, co skutkowa³o kierowaniem skarg bezporednio do w³aciwego organu.
W 2004 r. odnotowano znacz¹cy (tj. o 87%) wzrost liczby korespondencji nadsy³anej poczt¹ elektroniczn¹. Kieruj¹cy korespondencjê t¹ drog¹ najczêciej oczekiwali udzielenia informacji o: zakresie uprawnieñ Izby, organach i instytucjach w³aciwych do wyjanienia ich sprawy, ustaleniach i wnioskach konkretnych kontroli. Wskazywali tak¿e publikacje wiadcz¹ce  ich
zdaniem  o wystêpowaniu nieprawid³owoci, którymi Izba powinna siê zainteresowaæ.

Skargi i wnioski  wed³ug sygnalizowanych problemów
Podzia³ korespondencji skargowej otrzymanej w latach 2003-2004, ze wzglêdu na sygnalizowan¹ problematykê, ilustruje
tabela Nr 15.
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Tabela 15.
Korespondencja skargowa w latach 2003-2004
(wed³ug sygnalizowanej problematyki)

Lp.
1

G³ówne grupy problemowe
2

2003 r.
Wskanik
Liczba
struktury
skarg w procentach
3
4

1.

Nadu¿ycia gospodarcze i finansowe,
marnotrawstwo mienia spo³ecznego

2.395

31,4

1.496

19,9

62,5

2.

Funkcjonowanie organów i urzêdów administracji rz¹dowej
i samorz¹du terytorialnego

1.521

19,9

2.013

26,9

132,3

3.

Sprawy dotycz¹ce gospodarki lokalami

678

8,9

442

5,9

65,2

4.

Emerytury, renty, ochrona zdrowia, opieka spo³eczna

404

5,3

334

4,5

82,7

5.

Sprawy wynikaj¹ce ze stosunku pracy

304

4,0

279

3,7

91,8

6.

Sprawy dotycz¹ce transportu i ³¹cznoci

275

3,6

308

4,1

112,0

7.

Funkcjonowanie systemu finansowego

212

2,8

217

2,9

102,4

8.

Sprawy dotycz¹ce gospodarki gruntami

222

2,9

208

2,8

93,7

9.

Przekszta³cenia w³asnociowe

126

1,6

272

3,6

215,9

10.

Pozosta³e sprawy*/
Ogó³em

2004 r.
Liczba
skarg
5

Wskanik
Wskanik
struktury w procentach
w procentach
(5:3)
6
7

1.500

19,6

1919

25,7

127,9

7.637

100,0

7.488

100,0

98,0

*/ Niedaj¹ce siê sklasyfikowaæ, wnioski o udostêpnienie informacji publicznej itp.

Z danych zamieszczonych w tabeli wynika, ¿e w 2004 r. o ponad 100% wzros³a liczba skarg maj¹cych zwi¹zek z problematyk¹ przekszta³ceñ w³asnociowych oraz o ponad 32%  liczba skarg dotycz¹cych funkcjonowania organów i urzêdów administracji rz¹dowej i samorz¹dowej. Natomiast zmniejszy³a siê, w stosunku do roku poprzedniego, liczba skarg zawieraj¹cych
zarzuty nadu¿yæ gospodarczych i finansowych oraz marnotrawstwa mienia spo³ecznego (spadek o 37%), a tak¿e skarg odno-

 "

 #
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sz¹cych siê do gospodarki lokalami (spadek o 34%). Zmniejszeniu uleg³a tak¿e (o ponad 17%) liczba korespondencji skargowej dotycz¹cej emerytur i rent, a tak¿e ochrony zdrowia i ubezpieczeñ spo³ecznych.
Zaznaczyæ nale¿y, i¿ ogromnym zainteresowaniem cieszy³a siê, zasygnalizowana w mediach, kontrola stosowania ustawy
o godle, barwach i hymnie pañstwowym. Po ukazaniu siê w prasie informacji na ten temat, do NIK wp³ynê³o (do koñca 2004 r.)
³¹cznie 212 skarg i listów podnosz¹cych ró¿norodne problemy maj¹ce zwi¹zek z praktyczn¹ realizacj¹ przepisów wspomnianej
ustawy.
1) Najliczniejsz¹ grupê  2.013 spraw, czyli 27% korespondencji skargowej  stanowi³y pisma krytykuj¹ce funkcjonowanie
organów i urzêdów administracji rz¹dowej i samorz¹du terytorialnego (w 2003 r.  1.521, wzrost o 32%). W 444
skargach zasygnalizowano nieprawid³owe funkcjonowanie urzêdów i organów administracji rz¹dowej (w 2003 r.  269,
wzrost o 65%), za w 1.354 przypadkach skar¿ono siê na dzia³alnoæ administracji samorz¹dowej (w 2003 r.  1.134,
wzrost o 19%). W pozosta³ych 215 pismach poddano w w¹tpliwoæ rzetelnoæ i skutecznoæ dzia³añ obu typów administracji publicznej. Zwracano g³ównie uwagê na z³e gospodarowanie mieniem, marnotrawienie rodków publicznych, wykorzystywanie stanowisk dla czerpania osobistych korzyci, nieprzestrzeganie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych,
korupcjê funkcjonariuszy publicznych, powi¹zania rodzinne i towarzyskie w strukturach organizacyjnych administracji publicznej. W ocenie skar¿¹cych, skutkiem takich dzia³añ by³o m.in. preferowanie okrelonych firm i osób przy sprzeda¿y
gruntów po zani¿onych cenach, niski czynsz dzier¿awny dla okrelonych podmiotów gospodarczych, nierzetelne rozliczanie siê z przyznanych dotacji bud¿etowych.
W skargach dotycz¹cych administracji rz¹dowej najczêciej krytykowano postêpowanie administracyjne zwi¹zane z procesami inwestycyjnymi oraz dzia³ania, b¹d zaniechania organów nadzoru budowlanego. Przedmiotem krytyki by³ tak¿e
sposób reagowania organów nadzoru budowlanego wszystkich szczebli na skargi, które  w ocenie zainteresowanych 
za³atwiane by³y w sposób naruszaj¹cy tryb i zasady obowi¹zuj¹ce w tego rodzaju sprawach. Wskazywano równie¿ na
wystêpuj¹ce w urzêdach zjawiska niegospodarnoci, nagminne naruszanie przepisów prawa, zw³aszcza ustawy o zamówieniach publicznych, a tak¿e niezgodne z ustaw¹ o finansach publicznych wydatkowanie rodków publicznych. Skar¿ono
siê te¿ na przewlek³oæ postêpowañ administracyjnych, nieinformowanie stron o przewidywanych terminach rozpatrzenia
wniosków, podejmowanie nietrafnych decyzji  w ramach nadzoru wykonywanego nad przedsiêbiorstwami pañstwowymi.
Adresatami wielu krytycznych uwag byli tak¿e sami urzêdnicy, którym czêsto zarzucano prywatê, brak kompetencji, stronniczoæ w podejmowaniu decyzji oraz uchybianie ustawowym terminom za³atwiania spraw.
W za¿aleniach na dzia³ania organów administracji samorz¹dowej dominowa³y sprawy zwi¹zane z procesami inwestycyjnymi. Zarzuty dotyczy³y najczêciej podejmowania prac budowlanych bez uprzedniego uporz¹dkowania stanu prawnego
gruntów przeznaczonych pod budowê, problemów z ich wyw³aszczeniem oraz odmawiania zainteresowanym przyznania
statusu strony postêpowania. Poruszano te¿ kwestiê wydawania zezwoleñ na budowê, naruszaj¹cych obowi¹zuj¹ce plany
zagospodarowania przestrzennego. Sugerowano, i¿ organy samorz¹dowe dokonuj¹ doranych zmian w tych planach,
w zale¿noci od potrzeb zainteresowanych. W ocenie autorów skarg, sfera ta jest czêsto ród³em korupcji. W zakresie
procesów inwestycyjnych, np. w odniesieniu do budowy du¿ych obiektów handlowych, sygnalizowano nieprawid³owoci
w wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwoleñ na budowê, udzielanych czêsto
bez w³aciwego rozpoznania jej parametrów i wp³ywu na rodowisko. W¹tpliwoci budzi³a równie¿ kwestia prawid³owoci
rozliczania inwestycji. Wskazywano tak¿e na niewykorzystywanie mo¿liwoci kontrolnych przez rady jednostek samorz¹dowych, a tak¿e nierealizowanie zadañ z zakresu audytu wewnêtrznego.
Niezadowolenie budzi³y tak¿e liczne przypadki nieprawid³owego funkcjonowania w³adz samorz¹dowych miast i gmin. Cz³onkowie rad i ich komisji informowali o z³ej wspó³pracy z zarz¹dami miast i gmin, o konfliktach politycznych, próbach ograniczania dostêpu do informacji publicznej, w tym m.in. do informacji o wynikach kontroli, a tak¿e o wystêpowaniu obszarów
korupcjogennych. Ponadto sygnalizowano niegospodarne wydatkowanie rodków z bud¿etów gmin, niezgodne z wyznaczonym celem wykorzystanie dotacji bud¿etowych, brak kompetencji skutkuj¹cy wadliwoci¹ podejmowanych decyzji, praktykê ³¹czenia funkcji publicznych z prowadzeniem prywatnych interesów, szacowanie kosztów inwestycji komunalnych
w sposób prowadz¹cy do wielokrotnego ich przekraczania oraz wzrost deficytu w gminnych bud¿etach. Wspomnieæ przy
tym nale¿y, i¿ proby o przeprowadzenie kontroli dzia³alnoci w³adz samorz¹dowych wnosili czêsto radni opozycyjni.
2) Nastêpn¹ co do liczebnoci grup¹ by³a korespondencja informuj¹ca o nadu¿yciach gospodarczych i finansowych, marnotrawstwie mienia spo³ecznego. Zakwalifikowano do niej 1.496 skarg, czyli 20% ogólnej ich liczby (w 2003 r.  2.395, tj.
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31%). Podobnie jak w roku poprzednim podnoszono w niej m.in. problem nadu¿yæ wystêpuj¹cych przy przeprowadzaniu
postêpowañ o udzielanie zamówieñ publicznych, a obszar zamówieñ uznawano za szczególnie wra¿liwy na zagro¿enia
korupcj¹. W skargach dominowa³y konkretne zarzuty odnosz¹ce siê do ustawiania przetargów  preparowania przez
zamawiaj¹cego specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sposób, który prowadzi³ do wygrania przetargu przez z góry okrelonego oferenta. Zdaniem skar¿¹cych, w wyniku tak prowadzonych postêpowañ dochodzi³o do podpisania umów
o udzielenie zamówienia, które skutkowa³y faktyczn¹ dostaw¹ lub wykonaniem prac, mimo i¿ nie zapewnia³y optymalnej
realizacji za³o¿onych oczekiwañ, a rodki publiczne wydatkowane by³y w sposób nieoszczêdny. Krytyczne uwagi ze strony
skar¿¹cych budzi³ równie¿ brak nale¿ytej dba³oci o gospodarne wydatkowanie rodków publicznych  na etapie realizacji
zamówienia. Sygna³y zawarte w skargach wskazywa³y ponadto na wyp³acanie wynagrodzeñ wykonawcom (dostawcom),
bez sprawdzania jakoci wykonanych zamówieñ, a tak¿e kolejne niekorzystne zjawisko  niestosowania kar umownych za
opónienia w realizacji zamówieñ na dostawy, roboty i us³ugi.
Znacz¹cy udzia³ w tej grupie mia³a równie¿ korespondencja sygnalizuj¹ca wystêpowanie nadu¿yæ i niegospodarnoci w placówkach s³u¿by zdrowia i pomocy spo³ecznej  ³¹cznie 222 skargi (w 2003 r.  352, spadek o 37%). Informowano
o niegospodarnym wykorzystaniu dotacji, licznych konfliktach miêdzy interesem publicznym i prywatnym, przedstawiano
zarzuty ³apownictwa i korupcji wród pracowników wskazanych jednostek.
W 195 skargach i listach ich autorzy poinformowali o nadu¿yciach w zak³adach przemys³owych (w 2003 r.  305, spadek
o 36%). Tak jak i w latach poprzednich krytyce poddawano nadmiern¹ dba³oæ kierownictwa zak³adów o w³asne interesy,
wyprzeda¿ przez przedsiêbiorstwa pañstwowe rodków trwa³ych i materia³ów po zani¿onych cenach, sygnalizowano nieprawid³owe i nierzetelne przeprowadzanie przetargów oraz wystêpowanie konfliktu miêdzy interesem publicznym i prywatnym. Informowano te¿ o korupcji i nepotyzmie.
W 189 skargach informuj¹cych o nadu¿yciach i niegospodarnoci wystêpuj¹cych w jednostkach zwi¹zanych z rolnictwem, lenictwem i ochron¹ rodowiska (w 2003 r.  236, spadek o 20%) krytykowano g³ównie nierzetelne dzia³ania
kierownictw zak³adów zwi¹zanych z ochron¹ rodowiska. Wskazywano m.in. na nadu¿ycia przy budowie oczyszczalni
cieków, niegospodarne wydatkowanie publicznych rodków finansowych, korupcjê przy udzielaniu kredytów preferencyjnych z udzia³em dop³at ze Skarbu Pañstwa. Niejednokrotnie podnoszono, i¿ przy wydatkowaniu funduszy nie jest brana
pod uwagê korzyæ spo³eczna, za jedynym wyznacznikiem s¹ interesy wybranych osób.
Autorzy 150 skarg i listów informowali te¿ o nadu¿yciach wystêpuj¹cych w placówkach naukowo-kulturalnych i owiatowych (w 2003 r.  239, spadek o 37%). Krytykowano g³ównie niegospodarne dysponowanie rodkami finansowymi,
w tym nieprawid³owe wykorzystanie dotacji bud¿etowych.
Na wystêpowanie nadu¿yæ w placówkach i zak³adach zwi¹zanych z gospodark¹ komunaln¹ i przestrzenn¹ wskazali
autorzy 146 pism (w 2003 r.  246, spadek o 41%). Zarzuty niegospodarnoci i nadu¿yæ kierowano pod adresem osób
nale¿¹cych do cis³ego kierownictwa wskazanych w skargach firm i zak³adów. Zarzucano im g³ównie korupcjê  osi¹ganie
nienale¿nych korzyci maj¹tkowych podczas zbywania mienia komunalnego, m.in. przez ³¹czenie funkcji kierowniczych
w placówkach publicznych i prywatnych.
Opisane w 106 skargach sygna³y o nadu¿yciach wystêpuj¹cych w instytucjach celnych i finansowych (w 2003 r.  211,
spadek o 50%) dotyczy³y zazwyczaj spraw podatkowych oraz zwi¹zanych z przyznawaniem ró¿nego rodzaju koncesji,
pozwoleñ i zezwoleñ.
3) Problemy wynikaj¹ce z niew³aciwej gospodarki lokalami wskazano w 442 skargach (w 2003 r.  678, spadek o 35%).
Przedmiotem krytyki by³a zarówno polityka mieszkaniowa i wysokoæ pobieranych op³at, jak równie¿ zaniedbania w gospodarce lokalami o ró¿nym typie w³asnoci. Podnoszono b³êdy w administrowaniu nieruchomociami, przy czym krytyczne uwagi
odnosi³y siê w szczególnoci do rozliczeñ za media. Du¿a grupa skarg dotyczy³a wysokoci op³at za energiê ciepln¹, naliczanych wed³ug wskazañ urz¹dzeñ pomiarowych, tzw. podzielników ciep³a. W skargach dotycz¹cych dzia³alnoci wspólnot mieszkaniowych zwracano uwagê na nieumiejêtnoæ korzystania z ustawowych mo¿liwoci ich kontrolowania przez w³acicieli lokali.
Z³o¿ono 139 za¿aleñ dotycz¹cych spó³dzielni mieszkaniowych (w 2003 r.  162, spadek o 14%), w których wskazywano
na brak kontroli dzia³alnoci zarz¹dów spó³dzielni przewidzianej przepisami Prawa spó³dzielczego. Spó³dzielcy podkrelali
niewykorzystywanie przez rady nadzorcze uprawnieñ kontrolnych wobec dzia³añ zarz¹dów, ma³¹ skutecznoæ postêpowañ
lustracyjnych prowadzonych przez zwi¹zki rewizyjne spó³dzielczoci oraz trudnoci w dochodzeniu swoich roszczeñ wobec spó³dzielni w postêpowaniu przed s¹dami powszechnymi.
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Gospodarowanie lokalami komunalnymi skrytykowano w 99 skargach (w 2003 r.  126, spadek o 21%). Podobnie jak
w roku poprzednim podnoszono zarówno kwestie zwi¹zane z polityk¹ gospodarowania zasobami komunalnymi prowadzon¹ przez zarz¹dy gmin, jak i sposobem sprawowania zarz¹du nieruchomociami przez podleg³e gminom jednostki organizacyjne. Kwestionowano m.in. wysokoæ kosztów administrowania nieruchomociami, sygnalizowano trudnoci w weryfikowaniu kosztów zarz¹du i wskazywano na nieuregulowanie od strony prawnej kwestii finansowania zaleg³ych remontów.
Zarzucano tak¿e brak nale¿ytej kontroli kosztów remontów, które w opinii skar¿¹cych niejednokrotnie rozliczane s¹ nieuczciwie, bez dba³oci o lokatorów pozostaj¹cych czêsto w trudnej sytuacji finansowej.
W 18 skargach dotycz¹cych sfery gospodarowania lokalami zak³adowymi (w 2003 r.  49, spadek o 63%) podniesiono
sprawy zwi¹zane z wyzbywaniem siê tego typu lokali na rzecz nowych w³acicieli. Skar¿ono siê na zbyt wysokie koszty
eksploatacji mieszkañ, nieuzasadnione stosowanie preferencyjnych stawek przy wykupie tego typu lokali, podnoszono
tak¿e trudnoci w uzyskaniu preferencji przy wykupie lokali przez dotychczasowych lokatorów.
Przedmiotem 53 skarg dotycz¹cych gospodarki lokalami pozostaj¹cymi w administracji specjalnej (w 2003 r.  63,
spadek o 16%) by³a  podobnie jak w roku poprzednim  g³ównie krytyka postêpowania Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.
Powtarza³y siê zarzuty dotycz¹ce nieprawid³owego rozliczania przy zwalnianiu lokali, zaniechania przegl¹dów technicznych budynków, niezapewnienia rodków na remonty, nieprawid³owoci zwi¹zanych z wyp³at¹ ekwiwalentu pieniê¿nego
¿o³nierzom za rezygnacjê z kwatery sta³ej.
4) Nieprawid³owoci w funkcjonowaniu systemu emerytalno-rentowego, ochronie zdrowia i opiece spo³ecznej zasygnalizowano w 334 skargach (w 2003 r.  404, spadek o 17%). Zarzuty kierowano pod adresem konkretnych jednostek
s³u¿by zdrowia, placówek opieki spo³ecznej i organów emerytalno-rentowych. Krytykowano te¿ sam system wiadczeñ
emerytalnych i rentowych, uznaj¹c go za niestabilny, nierzetelny, niegospodarny i nie uwzglêdniaj¹cy interesu ubezpieczonego.
W 280 skargach i listach odnosz¹cych siê do funkcjonowania systemu ochrony zdrowia (w 2003 r.  335, spadek
o 16%) niezadowolenie budzi³a przede wszystkim jakoæ us³ug medycznych wiadczonych przez placówki s³u¿by zdrowia
i ograniczony dostêp do tych us³ug. Krytyce poddawano funkcjonowanie Narodowego Funduszu Zdrowia, jako instytucji
odpowiedzialnej za zabezpieczenie wiadczeñ zdrowotnych dla osób ubezpieczonych. Zdaniem skar¿¹cych, Fundusz nie
wywi¹zuje siê w pe³ni z obowi¹zku finansowania wiadczeñ zdrowotnych oraz zapewnienia refundacji leków w ramach
posiadanych rodków finansowych. W skargach tej grupy wskazywano ponadto na niegospodarnoæ w publicznych zak³adach opieki zdrowotnej, nieprzemylany zakup kosztownego sprzêtu, który czêsto nie jest wykorzystywany i pozostawiany
w magazynach, rosn¹ce zad³u¿enia publicznych zak³adów opieki zdrowotnej, przy równoczesnym nadmiernym i nieuzasadnionym zró¿nicowaniu wynagrodzeñ miêdzy kierownictwami zak³adów a personelem lekarskim. W skargach poruszano te¿ problem us³ug medycznych wiadczonych przez placówki prywatne zlokalizowane przy, a czasami nawet w jednostkach publicznych, w których badania specjalistyczne wykonywane s¹ niejednokrotnie na aparaturze nale¿¹cej do szpitala,
a dzia³alnoæ placówek prywatnych opiera siê, w znacz¹cym stopniu, na strukturach i potencjale gospodarczym jednostek
publicznych. Nieprawid³owociom tym sprzyja nierzetelne postêpowanie osób ze rodowisk medycznych, partycypuj¹cych
w zyskach p³yn¹cych z takiej dzia³alnoci oraz brak skutecznego nadzoru ze strony kierownictw jednostek publicznych.
Skargi nawi¹zuj¹ce do wiadczeñ udzielanych przez Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych i Kasê Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego (149) utrzymywa³y siê na poziomie zbli¿onym do odnotowanego w roku poprzednim (w 2003 r. 
146, wzrost o 2%)). Najczêciej sygnalizowano opónienia w przekazywaniu sk³adek na ubezpieczenia emerytalne do
otwartych funduszy emerytalnych, b³êdne ustalenie wymiaru emerytur i rent, dowolnoæ w orzekaniu o inwalidztwie przez
lekarzy orzeczników ZUS, a tak¿e powa¿ne trudnoci w uzyskaniu podwy¿szonej grupy inwalidztwa.
W 118 skargach zwi¹zanych problemowo z szeroko rozumian¹ opiek¹ spo³eczn¹ (w 2003 r.  102, wzrost o 16%)
najczêciej pojawia³y siê sygna³y o zbyt ma³ej, w stosunku do potrzeb, pomocy dla osób zwracaj¹cych siê o jej udzielenie.
Informowano ponadto o z³ym gospodarowaniu przez zarz¹dy gmin funduszami na ten cel, zaniedbaniach w pracy miejskich i gminnych orodków pomocy spo³ecznej, przydzielaniu okresowych zasi³ków po znajomoci, przy równoczesnym
odmawianiu pomocy osobom potrzebuj¹cym.
5) Sprawy wynikaj¹ce ze stosunku pracy to przedmiot 279 skarg i listów skierowanych do NIK (w 2003 r.  304, spadek
o 8%). G³ównymi zarzutami wobec pracodawców by³o ³amanie praw pracowniczych  nierespektowanie przepisów Kodeksu pracy, prawomocnych orzeczeñ s¹dowych, przepisów dotycz¹cych odpraw pieniê¿nych nale¿nych w zwi¹zku z rozwi¹-
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zaniem umowy o pracê, przepisów normuj¹cych bezpieczeñstwo i higienê pracy, a ponadto trudnoci w uzyskaniu wiadczeñ z tytu³u wypadków przy pracy i nabytych chorób zawodowych. Sygnalizowano tak¿e niemo¿noæ odzyskania wierzytelnoci z tytu³u wynagrodzenia od syndyka masy upad³ociowej. W wielu skargach podnoszono problem niewyp³acania
w terminie nale¿nego wynagrodzenia, czêste przypadki zani¿ania wysokoci sk³adek odprowadzanych do ZUS, g³ównie
przez prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹ na w³asny rachunek. Skar¿¹cy niejednokrotnie podkrelali, i¿ sytuacja ta
powodowana jest ci¹g³ym wzrostem bezrobocia, przez co pracodawcy naruszaj¹ przys³uguj¹ce pracownikom prawa. Pracownicy natomiast toleruj¹ wszelkiego rodzaju nieprawid³owoci, w obawie przed utrat¹ miejsca pracy, b¹d skar¿¹ siê
anonimowo. Wskazywano tak¿e na niezadowalaj¹c¹ skutecznoæ kontroli przeprowadzanych przez Pañstwow¹ Inspekcjê
Pracy. Ustalenia tych kontroli s¹ bagatelizowane przez w³acicieli zak³adów pracy, a kierowane po kontrolach zalecenia
stosowane s¹ krótkoterminowo.
6) Nieprawid³owoci w transporcie i ³¹cznoci zasygnalizowano w 308 skargach (w 2003 r.  275, wzrost o 12%). W korespondencji skargowej zakwalifikowanej do grupy ³¹cznoæ  242 sprawy (w 2003 r.  209, wzrost o 16%) skar¿ono siê
g³ównie na wysokoæ op³at za wiadczone us³ugi, trudnoci w dochodzeniu roszczeñ abonentów, a tak¿e nierzetelne  zdaniem skar¿¹cych  rozpatrywanie wnoszonych skarg i reklamacji. Wskazywano niejednokrotnie, i¿ powodem takiej sytuacji jest
nadal brak równoprawnej i efektywnej konkurencji w wiadczeniu us³ug telekomunikacyjnych. Wskazywano na potrzebê liberalizacji us³ug telekomunikacyjnych  krajowych i miêdzynarodowych oraz zmian wymagañ dotycz¹cych warunków technicznych
niezbêdnych dla zapewnienia abonentom dostêpu do us³ug miêdzynarodowych wiadczonych przez innych operatorów. Podobnie jak w roku poprzednim, znaczna czêæ skarg odnosi³a siê do, niezgodnego z oczekiwaniami abonentów, funkcjonowania najwiêkszego krajowego operatora  Telekomunikacji Polskiej SA.
W skargach poruszaj¹cych kwestie transportu  ³¹cznie 65 spraw (w 2003 r.  66, spadek o 2%) informowano, podobnie
jak w roku poprzednim, o nieprawid³owym funkcjonowaniu PKP SA, w tym o z³ej jakoci wiadczonych przez to przedsiêbiorstwo us³ug transportowych, braku dba³oci o stan sanitarny wagonów, arogancji pracowników w stosunku do podró¿nych. W tej
grupie skarg podnoszono tak¿e sprawy przydzielania koncesji na przewozy towarowo-osobowe. Kwestionowano równie¿ prawid³owoæ procedur stosowanych przy wyborze firm spedycyjnych.
7) Sprawy zwi¹zane z gospodarowaniem gruntami by³y przedmiotem 208 skarg (w 2003 r.  222, spadek o 6%). Dotyczy³y g³ównie dzia³alnoci Agencji Nieruchomoci Rolnych i sygnalizowa³y nieprawid³owoci w zagospodarowaniu mienia pozostaj¹cego w Zasobie W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa. Mia³y m.in. zwi¹zek z gospodarowaniem nieruchomociami przekazanymi w dzier¿awê  skar¿¹cy podnosili kwestiê braku kontroli wywi¹zywania siê dzier¿awców z warunków umów. Sygnalizowali tak¿e, niezgodne z warunkami umów, wykorzystanie dzier¿awionych nieruchomoci, co skutkowa³o z jednej strony dekapitalizacj¹ i niszczeniem nieruchomoci wchodz¹cych w sk³ad dzier¿awionych gospodarstw, a z drugiej  ograniczeniem wysokoci wp³ywaj¹cych do agencji op³at i kar umownych z tego tytu³u. Ponadto, jak informowali zainteresowani, agencja prowadzi³a dzia³ania zmierzaj¹ce do zmiany przeznaczenia wydzier¿awionych gruntów, np. pod dzia³alnoæ handlowo-us³ugow¹, co
skutkowa³o pogorszeniem sytuacji prawnej i finansowej dzier¿awców.
8) Problemy wynikaj¹ce z funkcjonowania systemu finansowego, w tym zw³aszcza kredytowego, by³y przedmiotem
217 skarg (w 2003 r.  212, wzrost o 2%). Skar¿ono siê g³ównie na negatywne skutki kontaktów konsumentów z tzw. parabankowymi instytucjami finansowymi. Klienci tych instytucji informowali o niejasnych zasadach udzielania po¿yczek oraz
trudnociach w dochodzeniu swoich racji. Kwestionowano tak¿e wysokoæ wykazywanego przez te instytucje zad³u¿enia,
zw³aszcza w wypadkach nierealizowania harmonogramu sp³at po¿yczek. Skar¿¹cy wielokrotnie wspominali, i¿ nie byli wiadomi tego, ¿e dzia³alnoci tych instytucji nie reguluj¹ przepisy dotycz¹ce dzia³alnoci bankowej. Do tej kategorii skarg
zakwalifikowano równie¿ sygna³y podnosz¹ce potrzebê badania wiarygodnoci podmiotów udzielaj¹cych po¿yczek poza
systemem bankowym. Kwestionowano ponadto prawid³owoæ dzia³añ podejmowanych przez firmy porednicz¹ce w systemach finansowania wzajemnego.
W 76 skargach dotycz¹cych bankowoci (w 2003 r. tak¿e 76) kwestionowano, podobnie jak w roku poprzednim, prawid³owoæ naliczania odsetek od kredytów bankowych i wysokoæ oprocentowania z³o¿onych depozytów. Nap³ywa³y tak¿e informacje o trudnociach inwestorów w uzyskaniu kredytów inwestycyjnych, co ma niekorzystny wp³yw na rozwój ma³ych i rednich
przedsiêbiorstw.
9) Problematyka przekszta³ceñ w³asnociowych podniesiona zosta³a w 272 skargach (w 2003 r.  126, wzrost o 116%).
Wskazywano na zani¿anie wartoci przedsiêbiorstw w wycenach przedprywatyzacyjnych. Dyrektorom i zarz¹dcom przed-
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siêbiorstw zarzucano podejmowanie dzia³añ niegospodarnych, w celu doprowadzenia do obni¿enia wartoci przedsiêbiorstwa przed jego prywatyzacj¹, a likwidatorom  sprzeda¿ maj¹tku po zani¿onej cenie. Ponadto wskazywano na niekorzystn¹ dla interesów Skarbu Pañstwa restrukturyzacjê przedsiêbiorstw, równoleg³e pe³nienie funkcji kierowniczych w przedsiêbiorstwie pañstwowym i spó³ce przejmuj¹cej maj¹tek zak³adu oraz niecelowe wdra¿anie programów naprawczych, nieskutecznoæ programów restrukturyzacyjnych, naruszanie przepisów prawa normuj¹cych procedury prywatyzacyjne przedsiêbiorstw pañstwowych, jak równie¿ informowano o niedotrzymywaniu, przez w³adze nowo powsta³ych spó³ek, umów w zakresie warunków pracy i p³acy. Dodaæ nale¿y, ¿e autorami skarg dotycz¹cych sfery przekszta³ceñ w³asnociowych  w odró¿nieniu od pozosta³ych  by³y g³ównie grupy pracowników prywatyzowanych przedsiêbiorstw, organy samorz¹du pracowniczego i organizacje zwi¹zkowe.

W 2004 r. NIK stosowa³a zró¿nicowane formy rozpatrywania i za³atwiania skarg  w zale¿noci od ich charakteru i treci.
W toku kontroli i w czasie podjêtych postêpowañ wyjaniaj¹cych, Izba zbada³a zasadnoæ 250 skarg, w tym w wyniku kontroli
211 skarg, natomiast kolejne 170 spraw zakwalifikowano do zbadania w póniejszym terminie12/.
Efektem tych dzia³añ by³o m.in. ujawnienie nieprawid³owoci finansowych na kwotê 492,2 mln z³13/ (w 2003 r.  298,5 mln z³,
wzrost o 65%). Z³o¿y³y siê na ni¹ uszczuplenia w dochodach, kwoty wydatkowane z naruszeniem przepisów prawa oraz wymierne finansowo nieprawid³owoci o innym charakterze. Ponadto w wyniku przeprowadzonych kontroli, bêd¹cych nastêpstwem badania zasadnoci zarzutów postawionych w skargach, skierowano do organów cigania zawiadomienia w 10 sprawach. Podstaw¹ ich skierowania by³o stwierdzenie faktów nosz¹cych znamiona przestêpstw ciganych z urzêdu.
Skargi, co do których brak by³o mo¿liwoci zbadania zasadnoci postawionych w nich zarzutów, jak równie¿ dotycz¹ce sfer
podlegaj¹cych kontroli innych organów, przekazywane by³y, w celu w³aciwego, merytorycznego ich za³atwienia, do urzêdów
kontroli skarbowej, Inspekcji Handlowej, Pañstwowej Inspekcji Pracy, regionalnych izb obrachunkowych, spó³dzielczych zwi¹zków rewizyjnych, rzeczników praw (konsumenckich, pacjenta, obywatelskich itp.), urzêdów nadzoru i kontroli ubezpieczeñ
spo³ecznych i zdrowotnych, urzêdów nadzoru bankowego. W ten sposób w 2004 r. za³atwiono 614 skarg i listów (tj. 8% ogólnej
ich liczby). Gdy NIK nie otrzyma³a informacji o ostatecznym sposobie za³atwienia przekazanych skarg, wystêpowa³a z pismami
monituj¹cymi do jednostek, którym skargi zosta³y przekazane do zbadania. W 2004 r. NIK wystosowa³a 51 takich monitów
(8%  w relacji do liczby przekazanych skarg).
W sytuacji, gdy charakter zarzutów zawartych w skargach nie kwalifikowa³ ich do przekazania organom w³aciwym lub
zbadania w ramach przys³uguj¹cych NIK uprawnieñ, udzielano skar¿¹cym wyjanieñ, które mog³y byæ pomocne przy za³atwianiu przedstawianych przez nich spraw (wskazywano kierunek dzia³añ w danej sprawie, informowano o organach w³aciwych
do rozpatrzenia przedstawianych problemów). W ten sposób w 2004 r. za³atwiono 2.598 skarg (34% ogólnej ich liczby). Ponadto 16 skarg przekazano organom cigania uznaj¹c, ¿e opisane w nich fakty wskazuj¹ na du¿e prawdopodobieñstwo zaistnienia
przestêpstwa.
Skargi s¹ w miarê wiarygodnym ród³em informacji. W latach 2003-2004 zmniejszy³a siê nieco (z 49% do 46%) potwierdzalnoæ zarzutów sygnalizowanych w skargach, co jednoczenie oznacza, ¿e proporcjonalnie wzrós³ (z 51% do 54%) odsetek skarg, w odniesieniu do których przeprowadzone badania nie potwierdzi³y stawianych w nich zarzutów. Fakt ten ilustruj¹
dane zamieszczone w tabeli Nr 16.

12/ W zwi¹zku z wp³ywaj¹cymi skargami NIK podejmowa³a g³ównie kontrole dorane  por. za³. Nr 4 do Sprawozdania.
13/ Do kwoty tej zaliczono 217,3 mln z³, uznane za rodki wydatkowane z naruszeniem przepisów prawa przy realizacji inwestycji pn. Budowa Trasy i Mostu wiêtokrzyskiego
oraz tunelu Wis³ostrady.
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Sposób postêpowania z korespondencj¹ skargow¹ i zasadnoæ skarg

Tabela 16.
Zasadnoæ zarzutów zawartych w skargach, które zosta³y zbadane w toku kontroli i postêpowañ
przeprowadzonych przez NIK i inne organy kontroli w latach 2003-2004
2003 r.

2004 r.

Lp.
1

Wyszczególnienie
2

3

Wskanik
struktury
w procentach
4

5

Wskanik
struktury
w procentach
6

1.

Skargi zbadane przez NIK i inne organy kontroli,
którym pisma skargowe zosta³y przekazane

550

2.

Skargi zbadane, w przypadku których postawione zarzuty
znalaz³y potwierdzenie w czêci lub ca³oci

100,0

465

100,0

3.

Skargi zbadane, w przypadku których postawione zarzuty
nie znalaz³y potwierdzenia

268

48,7

214

46,0

282

51,3

251

54,0

Liczba

Liczba
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Wnioski wynikaj¹ce z bie¿¹cej analizy skarg, listów i wniosków docieraj¹cych do Izby s¹ cennym ród³em informacji, wykorzystywanym  w szerokim zakresie  przy planowaniu tematyki nastêpnych kontroli oraz w procesie przygotowywania programów kontroli.
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Za³atwianie
wniosków
o udostêpnienie
informacji
publicznej
6.

Ogólna
charakterystyka
wniosków
Sposób
za³atwienia
wniosków

!
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Zgodnie z rozwi¹zaniami przyjêtymi w ustawie o dostêpie do informacji publicznej,
ka¿demu przys³uguje – z ograniczeniami wynikaj¹cymi z niektórych innych przepisów – prawo dostêpu do informacji publicznej, zaœ od osoby wykonuj¹cej to prawo nie wolno ¿¹daæ wykazania interesu prawnego lub faktycznego. Wejœcie ustawy w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. umo¿liwi³o wiêc skonkretyzowanie zapisanego w Konstytucji RP prawa obywatela do informacji na temat dzia³alnoœci organów
w³adzy publicznej oraz osób pe³ni¹cych funkcje publiczne.

Prawo do informacji publicznej zosta³o zdefiniowane jako
uprawnienie do uzyskania informacji publicznej, w tym równie¿ przetworzonej przez podmiot jej udzielaj¹cy w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego, wgl¹du do dokumentów urzêdowych, dostêpu do posiedzeñ kolegialnych organów w³adzy.
Ustawa przewiduje trzy tryby udostêpniania informacji
publicznej (cie¿ki dostêpu do informacji publicznej). Podstawowy  to publikacja dokumentów urzêdowych w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej. Drug¹ cie¿kê stanowi udostêpnienie informacji na wniosek zainteresowanej osoby. Te dwie cie¿ki s¹ najbardziej powszechn¹ form¹ udostêpniania tego typu informacji w NIK. Trzecia cie¿ka  to
prawo wstêpu na posiedzenia organów w³adzy publicznej, lecz
tylko pochodz¹cych z powszechnych wyborów.
Diagram Nr 9 przedstawia liczbê wniosków, jaka w okresie trzech lat obowi¹zywania ustawy o dostêpie do informacji
publicznej, wp³ynê³a do NIK.

RP, dziennikarzy, a tak¿e kierowników jednostek kontrolowanych przez NIK i kierowników jednostek nadrzêdnych nad kontrolowanymi.

Ogólna charakterystyka wniosków
W 2004 r. do NIK wp³ynê³y 283 wnioski o udostêpnienie
informacji publicznej. W porównaniu z 2003 r., w którym zarejestrowano 219 tego rodzaju wniosków, oznacza to wzrost
o 29%.
Wród wnioskodawców wyodrêbniæ mo¿na zarówno osoby fizyczne, które skierowa³y do NIK 81 wniosków (28% ogólnej ich liczby), jak te¿ przedstawicieli urzêdów, zak³adów pracy, organizacji spo³ecznych, zwi¹zkowych i samorz¹dowych,
stowarzyszeñ i grup zawodowych (49, tj. 17%). W trybie przepisów ustawy o dostêpie do informacji publicznej, do NIK zwracali siê tak¿e dziennikarze, którzy w 2004 r. z³o¿yli 105 wniosków (37%) oraz parlamentarzyci, którzy skierowali w trybie
przepisów tej ustawy, 48 wniosków (16% ogólnej ich liczby).

Diagram 9.
Liczba wniosków o udostêpnienie informacji publicznej, które wp³ynê³y do NIK w latach 2002-2004

Wród zwracaj¹cych siê do NIK z wnioskami o udostêpnienie informacji publicznej, w trybie okrelonym przepisami
ustawy o dostêpie do informacji publicznej, wyró¿niæ mo¿na
dwie grupy. Pierwsz¹ stanowi¹ osoby fizyczne, którym przepisy ustawy zagwarantowa³y dostêp do informacji publicznej,
natomiast drug¹ wnioskodawcy, którzy prawo do tego typu
informacji  nie wnikaj¹c szerzej w jego zakres  maj¹ z mocy przepisów innych ustaw, co dotyczy np. pos³ów na Sejm
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Wyniki analizy wniosków o udostêpnienie informacji publicznej, które wp³ynê³y w okresie sprawozdawczym wskazuj¹, ¿e najwiêksze zainteresowanie budzi³y materia³y
z przeprowadzonych przez NIK kontroli w urzêdach administracji samorz¹dowej (65 wniosków, tj. 23%). Interesowano siê w szczególnoci wynikami i wnioskami kontroli
przeprowadzonych w samorz¹dach województw: mazowieckiego (40% wniosków w tej grupie), dolnol¹skiego

niem NIK, w tym obowi¹zuj¹cymi w Izbie zasadami polityki
kadrowej oraz wspó³prac¹ z zagranicznymi instytucjami kontrolnymi. Z wnioskami o udzielenie tego typu informacji zwróci³o siê ponad 3% wszystkich wnioskodawców.

Sposób za³atwienia wniosków
Ze wspomnianych 283 wniosków, 256 (90%) za³atwiono
pozytywnie. Wnioskodawcom udostêpniono interesuj¹ce ich
informacje i materia³y, w formie, jaka wskazana zosta³a we
wniosku. Odmownie za³atwiono 26 wniosków (9%), w tym
wydano 3 decyzje o odmowie udostêpnienia informacji publicznej. W pozosta³ych 23 przypadkach, wnioskodawcy skierowali proby o udostêpnienie informacji bêd¹cych jeszcze
w fazie opracowywania, materia³ów z kontroli, które nie zosta³y jeszcze zakoñczone, dokumentacji, która nie wystêpowa³a w zasobach Izby, jak równie¿ materia³ów objêtych tajemnic¹ ustawowo chronion¹.
Dodaæ nale¿y, ¿e jeden wniosek zosta³ ostatecznie przez
wnioskodawcê wycofany.
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(20%), ³ódzkiego (10%), lubuskiego (9%) i wielkopolskiego (7%).
Du¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê tak¿e, bêd¹ce
w posiadaniu Izby, materia³y z kontroli dotycz¹cych dzia³alnoci ró¿nego rodzaju spó³ek prawa handlowego (64 wnioski, tj. 22% ogólnej ich liczby). Najwiêksze zainteresowanie
wzbudza³a dzia³alnoæ tego rodzaju spó³ek funkcjonuj¹cych
w województwie ³ódzkim (31% w tej grupie). Równie¿ wyró¿niaj¹c¹ siê grup¹ wniosków (13% ogó³u) by³y proby
o udostêpnienie materia³ów z kontroli przeprowadzonych
w urzêdach administracji rz¹dowej, a zainteresowanie budzi³y g³ównie ustalenia i wnioski kontroli wykonania bud¿etu pañstwa.
Wnioskodawcy interesowali siê równie¿ materia³ami
z kontroli dotycz¹cych dzia³alnoci placówek naukowo-kulturalnych i owiatowych (19 wniosków, tj. ponad 6% ogólnej
ich liczby), publicznych zak³adów opieki zdrowotnej, w tym
g³ównie szpitali (17, tj. 6%). Wyra¿ali tak¿e zainteresowanie
informacjami maj¹cymi zwi¹zek z organizacj¹ i funkcjonowa-
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Unowoczenianie kontroli pañstwowej

Ocena ogólna

Zakres wykonanych przedsiêwziêæ, zwi¹zanych z praktyczn¹ realizacj¹ idei i zasad okrelonych w Strategii NIK, upowa¿nia do stwierdzenia, ¿e Izba osi¹gnê³a cele wytyczone
w tym dokumencie  odpowiednie dzia³ania podjêto we
wszystkich opisanych obszarach. Zdecydowana wiêkszoæ
zadañ zosta³a ju¿ wykonana albo jest realizowana jako przedsiêwziêcia d³ugofalowe. NIK jest wiêc nale¿ycie przygotowana do wype³niania, wed³ug standardów europejskich, obowi¹zków i wymogów wynikaj¹cych z przynale¿nego jej statusu
najwy¿szego organu kontroli. Dotyczy to zarówno miêdzynarodowych standardów w zakresie statusu prawnego, jak i 
co jest niemniej wa¿ne  metodyki kontroli.
1/
2/

Izba zrealizowa³a tak¿e uchwa³ê Sejmu w sprawie wzmocnienia kontroli pañstwowej. Zgodnie z wyra¿on¹ w uchwale
wol¹ Sejmu RP, przygotowa³a i przyjê³a swój dokument programowy  Strategiê NIK. Kontynuuj¹c prace nad metodyk¹
kontroli opracowa³a ponadto w³asne standardy kontroli i wytyczne ich stosowania, które nastêpnie w³¹czono do Podrêcznika kontrolera. Standardy kontroli, wytyczne i instrukcje postêpowania okrelaj¹  na co Sejm RP zwróci³ szczególn¹
uwagê  zasady i kryteria doboru tematów przewidzianych
do kontroli oraz zasady polityki kadrowej.
W przedk³adanych corocznie sprawozdaniach NIK informowa³a Sejm RP o postêpie prac s³u¿¹cych unowoczenieniu kontroli pañstwowej. I tak, w Sprawozdaniach z dzia³al-

Uchwa³a Sejmu RP z 20 stycznia 2000 r. w sprawie wzmocnienia kontroli pañstwowej prowadzonej przez Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli (M. P. Nr 2, poz. 10).
Prace nad przygotowaniem Strategii NIK i Standardów kontroli podjête zosta³y w okresie poprzedzaj¹cym przyjêcie przez Sejm RP uchwa³y z 20 stycznia 2000 r.
Potwierdza to celowoæ zainicjowanych wówczas dzia³añ unowoczeniaj¹cych metodykê kontroli przez dostosowanie jej do standardów miêdzynarodowych.

3/

Por. tak¿e rozdzia³ III.2 Sprawozdania pn. Dzia³alnoæ kontrolna NIK (Wspó³praca z Sejmem, uczestnictwo w procesie legislacyjnym).
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Unowoczenianie kontroli pañstwowej

W ostatnich latach NIK prowadzi intensywne prace ukierunkowane na unowoczeœnienie
kontroli pañstwowej, przez okreœlenie podstaw i rozwijanie nowoczesnej metodyki kontroli. Ich kwintesencjê stanowi przyjêty przez Kolegium NIK dokument Strategia NIK – misja i wizja. Dodatkowym bodŸcem przyspieszaj¹cym prace sta³a siê uchwa³a Sejmu RP
w sprawie wzmocnienia kontroli pañstwowej prowadzonej przez NIK.1/ Opowiadaj¹c siê
za ide¹ unowoczeœnienia kontroli, Sejm RP uzna³, ¿e podstawowym zadaniem NIK powinno byæ ustalanie przyczyn nieprawid³owoœci w funkcjonowaniu pañstwa, zaœ raporty powinny zawieraæ pog³êbion¹ diagnozê stanu pañstwa i prezentowaæ mechanizmy nieprawid³owoœci wystêpuj¹cych w administracji publicznej. Tym samym dzia³alnoœæ Izby –
zdaniem Sejmu RP – powinna koncentrowaæ siê na sprawach o strategicznym znaczeniu
dla pañstwa, takich jak: stan przygotowania i realizacji reform ustrojowych i gospodarczych, stan przygotowañ instytucji i urzêdów odpowiedzialnych za integracjê z Uni¹ Europejsk¹, efektywnoœæ dzia³ania jednostek kieruj¹cych policj¹ pañstwow¹, skutecznoœæ
ustawodawstwa antykorupcyjnego, a tak¿e identyfikowaæ negatywne zjawiska zwi¹zane z rozbudow¹, poza kontrol¹ pañstwa, funduszy i instytucji finansowych.
Sejm RP zwróci³ tak¿e uwagê na potrzebê przyjêcia ca³oœciowej strategii dzia³ania Izby,2/
okreœlenia czytelnych kryteriów podejmowania decyzji o wyborze tematów kontroli, w tym
kontroli doraŸnych, zaœ za warunek unowoczeœnienia kontroli pañstwowej uzna³ przyjêcie
zasad polityki kadrowej i organizacji, reguluj¹cych m.in. zatrudnianie pracowników na
stanowiskach kontrolerskich oraz ich wynagradzanie i awansowanie.
W 2004 r. Najwy¿sza Izba Kontroli podda³a analizie i oceni³a wdro¿enie za³o¿eñ przyjêtych w Strategii NIK oraz stan realizacji uchwa³y Sejmu RP. Wyniki oceny przedstawiono
w dokumentach pn. Realizacja strategii NIK oraz Realizacja uchwa³y Sejmu RP z 20 stycznia 2000 r. w sprawie wzmocnienia kontroli pañstwowej prowadzonej przez NIK, które nastêpnie zosta³y przed³o¿one Sejmowi RP i rozpatrzone na posiedzeniu Komisji ds. Kontroli
Pañstwowej w dniu 18 marca ub.r.3/

Unowoczenianie kontroli pañstwowej

noci NIK w latach 2001-2002 zamieszczono relacje o realizacji w tym okresie kolejnych etapów przedsiêwziêæ dostosowuj¹cych dzia³alnoæ NIK do wymogów Unii Europejskiej, za
w Sprawozdaniu za 2003 r. przedstawiono efekty prac zwi¹zanych z przygotowaniem Podrêcznika kontrolera. Informowa³a tak¿e o nowych procedurach doboru obszarów kontroli
i konkretnych tematów, których zastosowanie w konstruowaniu planów pracy zapewnia koncentrowanie siê na zagadnieniach o podstawowym znaczeniu dla funkcjonowania pañstwa.
Prezentowa³a tak¿e nowe standardy polityki kadrowej, w tym
m.in. oparte o zasadê konkursu kryteria naboru do kadry kontrolerskiej.
Wskazane przez Sejm obszary funkcjonowania pañstwa,
które  zgodnie z uchwa³¹ w sprawie wzmocnienia kontroli
pañstwowej  powinny byæ polem szczególnego zainteresowania Izby, uznawane by³y przez Kolegium NIK w kolejnych
latach za priorytetowe kierunki kontroli (ostatnio w uchwale
wytyczaj¹cej te priorytety na lata 2003-2005), jak równie¿
uwzglêdniane by³y w ustalanych corocznie g³ównych obszarach badañ kontrolnych.
Izba zrealizowa³a równie¿ kolejne zalecenie Sejmu,
wskazuj¹ce na potrzebê pog³êbionego diagnozowania stanu pañstwa i mechanizmów nieprawid³owoci wystêpuj¹cych
w administracji publicznej. Pocz¹wszy od 2001 r., w kolejnych sprawozdaniach ze swojej dzia³alnoci NIK prezentuje rokrocznie oceny dzia³alnoci pañstwa w wybranych obszarach. S¹ one dokonywane z wykorzystaniem ustaleñ
kontroli programowanych i przeprowadzanych wed³ug nowych zasad, koncentruj¹cych siê na priorytetowych kierunkach kontroli i obejmuj¹cych wyznaczone, g³ówne obszary
badañ kontrolnych, w tym na realizacji reform ustrojowych
i gospodarczych, szeroko rozumianym przygotowaniu administracji publicznej do integracji z Uni¹ Europejsk¹, deficycie bud¿etowym, d³ugu publicznym i negatywnych zjawiskach w sferze finansów publicznych, bezpieczeñstwie zewnêtrznym i wewnêtrznym, w tym równie¿ na realizacji usta-

Strategia NIK
 zarys metodyczny

Strategia NIK jest wieloletnim programem rozwoju,
okrelaj¹cym nadrzêdny cel i kierunki dzia³ania Izby, docelowe efekty, a tak¿e narzêdzia s³u¿¹ce realizacji postawionych celów. G³ównym przes³aniem Strategii w realizacji celów i zadañ kierunkowych jest doprowadzenie do
unowoczenienia kontroli pañstwowej, z wykorzystaniem
standardów i dowiadczeñ w³asnych, jak i innych pañstw,
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wowych zadañ przez policjê, a tak¿e na innym, niezmiernie
istotnym zagadnieniu, jakim jest identyfikowanie obszarów
i mechanizmów korupcji, z uwzglêdnieniem oceny skutecznoci ustawodawstwa antykorupcyjnego.
Finalizuj¹c prace nad Strategi¹ NIK, Standardami kontroli, Podrêcznikiem kontrolera i wdra¿aj¹c okrelone w nich
zasady, zakoñczono najwa¿niejszy etap procesu unowoczeniania kontroli pañstwowej  NIK przygotowa³a metodykê
prowadzenia kontroli dostosowan¹ do wymogów wynikaj¹cych z cz³onkostwa w Unii Europejskiej. Dokonania Izby w tej
sferze, wielokrotnie prezentowane na forum miêdzynarodowym i weryfikowane przez ekspertów zewnêtrznych, zosta³y
pozytywnie ocenione przez Komisjê Europejsk¹. W listopadzie 2003 r., w raporcie monitoruj¹cym w sprawie przygotowania Polski do cz³onkostwa w UE, Komisja stwierdzi³a m.in.,
¿e Najwy¿sza Izba Kontroli jest niezale¿n¹ i profesjonaln¹
instytucj¹, a zakres przeprowadzanych przez ni¹ kontroli zadowalaj¹co obejmuje wszystkie fundusze publiczne i unijne.
Aby w sposób uporz¹dkowany przedstawiæ dokonania
Izby w sferze unowoczeniania kontroli pañstwowej, scharakteryzowania wymaga g³ówne przes³anie, jakie zawiera Strategia NIK,4/ okrelaj¹ca cele, kierunki i program dzia³ania
w wype³nianiu przez NIK  wed³ug standardów europejskich
 konstytucyjnych zadañ naczelnego organu kontroli pañstwowej. Omówienia wymagaj¹ te¿ Standardy kontroli NIK, bêd¹ce zwieñczeniem prac o charakterze metodycznym, a tak¿e
Podrêcznik kontrolera, przek³adaj¹cy idee, wartoci i zasady
opisane w Strategii na jêzyk praktyki kontrolerskiej. Zwa¿ywszy na fakt, i¿ Sejm RP w uchwale w sprawie wzmocnienia
kontroli pañstwowej zobowi¹za³ Izbê do systematycznej oceny skutecznoci ustawodawstwa antykorupcyjnego, przedstawiæ nale¿y tak¿e dokonania Izby w sferze metodyki kontroli
identyfikowania obszarów korupcji i mechanizmów korupcjogennych, a tak¿e  wynikaj¹c¹ z przeprowadzonych w ostatnich latach kontroli  ocenê skutecznoci ustawodawstwa antykorupcyjnego.

w tym dowiadczeñ najwy¿szych organów kontroli pañstw
Unii Europejskiej. Zawarty w dokumencie program rozwoju NIK stanowi tak¿e realizacjê zobowi¹zañ Izby wobec
Sejmu RP.
4/

Dokument pn. Strategia NIK  misja i wizja zosta³ zatwierdzony przez Prezesa
NIK 7 lipca 2002 r.

warunków indywidualnego rozwoju i zadowolenia z pracy. Zatrudnienie w NIK jest swoist¹ nobilitacj¹, wywo³uj¹c¹ u pracowników potrzebê sta³ej poprawy jakoci wiadczonej pracy. Sprzyja temu identyfikacja z celami Izby, wskazywanie perspektyw
pe³nej i samodzielnej realizacji zadañ, promowanie klimatu kreatywnoci i wymiany dowiadczeñ, postaw odpowiedzialnoci
i gotowoci do poprawy jakoci pracy, rozwijanie i wykorzystywanie indywidualnych umiejêtnoci i zaanga¿owania pracowników, kumulowanie dowiadczeñ, uzupe³nianie i rozwijanie
wiedzy, ci¹g³e doskonalenie sposobów przeprowadzania kontroli, tworzenie klimatu zaufania i wzajemnego szacunku, rozwijanie pasji zawodowej i poczucia zadowolenia z wykonywanej pracy. Efektywnie i oszczêdnie zorganizowana Izba powinna optymalnie korzystaæ z potencja³u intelektualnego pracowników i gospodarnie wykorzystywaæ rodki finansowe  stosownie do za³o¿onych celów i realizowanych zadañ. Powinna byæ
tak¿e miejscem pracy umo¿liwiaj¹cym rozwój pracownikom
wysoko wykwalifikowanym, umotywowanym, wydajnym i maj¹cym wymagane predyspozycje.
4) Wa¿nym celem Strategii NIK jest tak¿e aktywne oddzia³ywanie Izby na instytucje publiczne, m.in. przez: propagowanie poszanowania prawa oraz piêtnowanie jego naruszania i lekcewa¿enia, w tym zjawisk korupcji, wspó³dzia³anie i udzielanie pomocy innym organom kontroli, wspieranie
idei sprawnie funkcjonuj¹cych i wiarygodnych systemów audytu i kontroli wewnêtrznej w urzêdach administracji publicznej, otwartoæ w publicznym informowaniu o dzia³alnoci organów w³adzy i podmiotów korzystaj¹cych ze rodków publicznych, a przede wszystkim  sta³e rozwijanie wspó³pracy
z Sejmem RP i rz¹dem.
Podstawowymi narzêdziami realizacji Strategii s¹ programy, standardy kontroli i zasady postêpowania.

Programy realizacyjne Strategii NIK
Informatyzacja Izby
W NIK dzia³a Rada ds. Informatyzacji, jako organ opiniodawczo-doradczy Prezesa NIK. Do zadañ Rady, której przewodniczy Dyrektor Generalny NIK, nale¿y opiniowanie projektów strategicznych decyzji dotycz¹cych rozwoju i reorganizacji systemów informatycznych oraz zastosowania metod
informatycznych, a tak¿e zatwierdzanie planów wydatków inwestycyjnych na informatyzacjê i sprawozdañ z ich wykonania. Rada przedstawia równie¿ swoj¹ opiniê w sprawie sposobu funkcjonowania systemów informatycznych w NIK.
W grudniu 2004 r. zakoñczono prace nad Strategi¹ Informatyzacji NIK. Uwzglêdnia ona tendencje technologicz-

!'

Unowoczenianie kontroli pañstwowej

Za swój nadrzêdny cel  swoj¹ misjê  Izba przyjê³a wyzwanie: dba³oæ o gospodarnoæ i skutecznoæ w s³u¿bie publicznej dla Rzeczypospolitej Polskiej.
1) NIK powinna spe³niaæ najwy¿sze standardy jakoci.
Kontrolerzy  w s³u¿bie spo³eczeñstwu i pañstwu  powinni
kierowaæ siê zasadami etyki i wartociami, takimi jak: obiektywizm i bezstronnoæ, otwartoæ i sta³oæ ocen, perfekcja
zawodowa. NIK powinna wiêc stale d¹¿yæ do osi¹gania wiêkszej skutecznoci ocen, uwag i wniosków. Wskazuj¹c na nieprawid³owoci i zagro¿enia, w tym na zjawiska korupcji, Izba
przyczynia siê do udzielania organom w³adzy rzetelnych
i obiektywnych informacji. Przez rzetelne informowanie o tym,
jak wykonywane s¹ ustawy oraz w jaki sposób wykorzystywany jest maj¹tek publiczny i pieni¹dze podatników, Izba
wspiera organy pañstwa w stanowieniu prawa i wyborze dróg
umo¿liwiaj¹cych trwa³y i zrównowa¿ony rozwój, a tak¿e mobilizuj¹co wp³ywa na w³adze publiczne, w usuwaniu zagro¿eñ i likwidacji nieprawid³owoci w ich dzia³aniach. NIK tym
samym pozytywnie wp³ywa na dzia³alnoæ organów pañstwa,
wskazuj¹c nieprawid³owoci, piêtnuj¹c nierzetelnoæ, ale te¿
propaguj¹c dba³oæ o porz¹dek prawny, odpowiedzialnoæ
i najlepsze praktyki zarz¹dzania maj¹tkiem pañstwowym
i rodkami z danin publicznych.
2) Wizj¹ NIK jest ciesz¹cy siê autorytetem organ kontroli
pañstwowej, którego raporty s¹ oczekiwanym i poszukiwanym ród³em informacji dla organów w³adzy i spo³eczeñstwa.
St¹d te¿ jednym z celów Strategii jest d¹¿enie do systematycznego polepszania jakoci i przydatnoci informacji o wynikach kontroli  jakoæ prowadzonych kontroli nie powinna
budziæ jakichkolwiek w¹tpliwoci, za ich skutecznoæ powinna byæ oceniana m.in. przez pryzmat wykorzystania postulowanych ocen, uwag i wniosków. Realizacja tego celu wymaga promowania profesjonalizmu osi¹ganego przez doskonalenie wiedzy i perfekcjonizmu zawodowego, dba³oci o obiektywizm, czyli bezstronne ustalanie i uczciwe prezentowanie
faktów, oceniania przy u¿yciu zdefiniowanych kryteriów, prezentowania stanowiska i wniosków jedynie na podstawie weryfikowalnych dowodów, zgodnie z najlepsz¹ wiedz¹ i dowiadczeniem, a tak¿e z uwzglêdnieniem w tych dzia³aniach
zasady kolegialnoci. Niezmiernie wa¿nym elementem kszta³towania autorytetu NIK jest niezale¿noæ od organów w³adzy. Osi¹ganiu tych celów sprzyja stosowanie nowoczesnych
metod planowania, programowania i przeprowadzania kontroli, opartych na jednolitych standardach i metodyce, z udzia³em technik informatycznych, a tak¿e sta³e doskonalenie metodycznych podstaw kontroli.
3) Kolejnym, podstawowym celem Strategii jest kszta³towanie etosu s³u¿by publicznej oraz zapewnianie pracownikom
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ne i warunki rynku informatycznego, kierunki rozwoju systemów informatycznych w najwy¿szych organach kontroli
innych pañstw, dowiadczenia w dotychczasowym wdra¿aniu i u¿ytkowaniu narzêdzi informatycznych, a tak¿e obowi¹zuj¹ce unormowania prawne  g³ównie przepisy ustaw
o NIK, dostêpie do informacji publicznej, ochronie danych
osobowych.
Strategia informatyzacji okrela cele, zasady, priorytety
oraz kierunki rozwoju Systemu informatycznego NIK. Za priorytet uznano rozwój Systemu  sprawne jego funkcjonowanie
i powszechne wykorzystanie wspiera bowiem dzia³alnoæ Izby,
zw³aszcza realizacjê zadañ kontrolnych. D¹¿eniem Izby jest
optymalne wykorzystanie zasobów informatycznych. Rozwijane s¹ narzêdzia wspierania prac kontrolnych, za doradztwo i szkolenie umo¿liwia pracownikom doskonalenie umiejêtnoci stosowania tych narzêdzi w codziennej pracy.
Akcent po³o¿ono tak¿e na wspieraniu, w stopniu adekwatnym do mo¿liwoci Izby, rozwoju tzw. Administracji elektronicznej5/. Realizacji tego zadania s³u¿yæ ma podejmowanie
dzia³añ na rzecz wykorzystania narzêdzi informatycznych,
w celu umo¿liwienia instytucjom publicznych podwy¿szania
jakociowych standardów pracy i przejrzystoci funkcjonowania, a tym samym zapewnienia wiêkszej ich przydatnoci dla
obywateli.
Opracowanie Strategii informatyzacji poprzedzi³a analiza istniej¹cych ju¿ zasobów skoncentrowana na: bezpieczeñstwie, sprzêcie, oprogramowaniu (systemy operacyjne, bazy
danych i aplikacje u¿ytkowe) oraz obs³udze Systemu. Jej
wyniki wykorzystano do ustalenia dalszych kierunków rozwoju informatyzacji. Do najwa¿niejszych z nich nale¿¹:
1) Optymalizacja funkcjonalnoci i powszechnoci wykorzystania Systemu oraz jego rozwój wynikaj¹cy z potrzeb
i umiejêtnoci u¿ytkowników. Poniewa¿ potrzeby u¿ytkowników znajd¹ odzwierciedlenie w Wymogach systemu informatycznego NIK, dopasowanie konstrukcji Systemu cile do
potrzeb Izby umo¿liwi im dysponowanie niezbêdnymi w bie¿¹cej pracy narzêdziami informatycznymi, przy czym narzêdzia te cechowaæ bêdzie prostota i przejrzystoæ.
2) Pog³êbianie wiedzy i doskonalenie umiejêtnoci efektywnego wykorzystywania narzêdzi informatycznych przez
pracowników. W codziennej pracy pomoc i doradztwo wiadczyæ ma tzw. pierwsza linia wsparcia informatycznego, z³o¿ona z pracowników wiod¹cych pod wzglêdem umiejêtnoci
Ang.: e-government. Zgodnie z podejciem zalecanym przez EUROSAI i
INTOSAI, NIK wystêpuje w tej dziedzinie zarówno w roli jednej z instytucji
dzia³aj¹cych dla dobra publicznego, jak i w roli naczelnego organu kontroli
pañstwowej, który ocenia rozwój Administracji elektronicznej w swoim kraju.
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obs³ugi poszczególnych aplikacji w departamentach i delegaturach, a nastêpnie druga liniê wsparcia, czyli pracownicy
Wydzia³u Informatyki. Skutecznemu osi¹ganiu tego celu s³u¿yæ ma tak¿e organizowanie szkoleñ doskonal¹cych dla u¿ytkowników poszczególnych aplikacji.
3) Bezpieczeñstwo i niezawodnoæ Systemu informatycznego, zw³aszcza bezpieczeñstwo informacji chronionych oraz
innych, istotnych dla dzia³alnoci NIK. Izba stale zwiêksza
poziom bezpieczeñstwa i niezawodnoæ Systemu konsekwentnie wdra¿aj¹c Politykê bezpieczeñstwa systemu informatycznego w odniesieniu do najwa¿niejszych obszarów jej
funkcjonowania i posiadanych zasobów, a tak¿e integruj¹c
i standaryzuj¹c sprzêt (oprogramowanie) oraz odnawiaj¹c
cenne zasoby informatyczne.
4) Rozwój tzw. oprogramowania kontrolerskiego, w tym
aplikacji do pozyskiwania i analizy danych z jednostek kontrolowanych. Konsekwentna realizacja tego celu nastêpuje
przez rozwój i upowszechnienie oprogramowania kontrolerskiego jNIK, Pomocnika kontrolera, a tak¿e wypracowanie
w³asnych metod wykorzystania standardowych narzêdzi (m.in.
edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego i oprogramowania
analitycznego ACL).
5) Centralizacja zasobów informatycznych (relacyjna baza
danych), z równoczesnym rozwojem komunikacji mobilnej,
przez wyposa¿enie kontrolerów w przenone komputery
z mo¿liwoci¹ nawi¹zania, niezale¿nej od jednostek kontrolowanych, ³¹cznoci z Systemem informatycznym centrali NIK
w oparciu o telefoniê komórkow¹.
Realizacja Strategii informatyzacji NIK podlega bie¿¹cemu monitorowaniu, ocenie i weryfikacji.

Polityka kadrowa
Unowoczenianiu kontroli pañstwowej s³u¿y przyjêta polityka kadrowa. Reguluje ona zasady naboru kandydatów do
pracy w Izbie, okrela zasady wynagradzania, awansowania,
szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników, kryteria
oceny ich przydatnoci oraz regu³y odpowiedzialnoci dyscyplinarnej.
Wed³ug Strategii NIK celem Izby jest: profesjonalizm
w dzia³alnoci, wysoka jakoæ i przydatnoæ informacji o wynikach kontroli, efektywna i oszczêdna organizacja, kszta³towanie etosu s³u¿by publicznej i zapewnienie warunków indywidualnego rozwoju i zadowolenia z pracy. Cel ten mo¿e zostaæ zrealizowany jedynie w warunkach posiadania kadry
kontrolerskiej z niezbêdnymi kwalifikacjami i dowiadczeniem,
skutecznie motywowanej do efektywnej realizacji postawionych przed Izb¹ zadañ.

Nabór do pracy i etatyzacja
Procedurê postêpowania przy naborze okrela zarz¹dzenie Prezesa NIK w sprawie zasad i trybu naboru kandydatów
do pracy na niektórych stanowiskach w NIK. Reguluje ono
proces rekrutacji na stanowiska zwi¹zane z wykonywaniem
i nadzorowaniem czynnoci kontrolnych. Zarz¹dzenie Prezesa
NIK w sprawie powo³ania zespo³u opiniuj¹cego kandydatów
do pracy w NIK ustala natomiast tryb naboru pracowników na
stanowiska administracyjne.
Ogólne wymogi kwalifikacyjne kandydatów do pracy (rodzaj wykszta³cenia i minimalny okres sta¿u pracy wymagany
na poszczególnych stanowiskach) okrelaj¹ art. 67 ustawy
o NIK i zarz¹dzenie Marsza³ka Sejmu w sprawie wynagradzania pracowników NIK. Przy rekrutacji kandydatów na kontrolerów wymagane kwalifikacje okrelane s¹ te¿ w tzw. opisie stanowiska. Jest on przygotowywany przed zamieszczeniem og³oszenia i zebraniem ofert kandydatów do pracy, co
ma zapewniæ przejrzystoæ procesu rekrutacji i sprawdzalnoæ
jego wyników.
Realizuj¹c standardy polityki kadrowej, w 2003 r. wprowadzono nowe zasady naboru do pracy na stanowiska kontrolerskie. Maj¹ one na celu zapewnienie dop³ywu kadry posiadaj¹cej kwalifikacje zawodowe i po¿¹dane cechy osobowociowe. Nabór prowadzony jest na podstawie publicznego
og³oszenia w drodze otwartego postêpowania kwalifikacyjnego. Postêpowanie maj¹ce na celu sprawdzenie wiedzy, kwalifikacji i predyspozycji kandydatów prowadzi Komisja ds. Naboru, a ostateczn¹ decyzjê w sprawie zatrudnienia podejmuje Prezes NIK.
Kieruj¹c siê potrzeb¹ efektywnego wykorzystania zasobów kadrowych, a tak¿e w celu stworzenia pracownikom
mo¿liwoci dalszego rozwoju zawodowego, wdro¿one zosta-

³y zasady tzw. rekrutacji wewnêtrznej oraz zasady i tryb konkursu na stanowiska dyrektorów i wicedyrektorów jednostek
organizacyjnych Izby.7/
Wykorzystuj¹c mierniki okrelaj¹ce charakter kontrolowanej dzia³alnoci i aktywnoæ kontroln¹ poszczególnych departamentów kontrolnych i delegatur, podjêto intensywne prace
nad podzia³em etatów. Ich wyniki wykorzystane zosta³y w zarz¹dzeniu Prezesa NIK w sprawie etatyzacji w jednostkach
organizacyjnych NIK (dalsze przedsiêwziêcia w tej sferze bêd¹
kontynuowane w 2005 r.).8/
Zasady wynagradzania i premiowania pracowników
Zasady te w wypadku osób zajmuj¹cych stanowiska Prezesa, wiceprezesów i dyrektora generalnego NIK okrelaj¹
przepisy ustawy o wynagrodzeniu osób zajmuj¹cych kierownicze stanowiska pañstwowe. Zasady wynagradzania pozosta³ych pracowników Izby, na podstawie upowa¿nienia zawartego w ustawie o NIK, okrela natomiast Marsza³ek Sejmu na wniosek Prezesa NIK. Realizuj¹c tê delegacjê, Marsza³ek Sejmu wyda³ zarz¹dzenie w sprawie wynagradzania
pracowników NIK, okrelaj¹c zasady wynagradzania, ustalaj¹c tabelê stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania oraz
tabele miesiêcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego
i dodatku funkcyjnego. Na podstawie przepisów wspomnianego zarz¹dzenia Marsza³ka Sejmu RP, Prezes NIK wyda³
zarz¹dzenie w sprawie og³oszenia maksymalnych miesiêcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników
NIK.
Do wynagrodzenia zasadniczego przys³uguj¹ pracownikom tak¿e dodatki, których rodzaj i wysokoæ zale¿¹ od przynale¿noci do poszczególnych grup pracowniczych i konkretnego stanowiska.
Zgodnie z przepisami ustawy o NIK tworzony jest fundusz
nagród. Jego wysokoæ, w podziale na jednostki organizacyjne, okrela Prezes NIK w uzgodnieniu ze Zwi¹zkiem Zawodowym Pracowników NIK. Propozycje dotycz¹ce wysokoci nagród przedstawia dyrektor jednostki organizacyjnej. Decyzjê
o wyp³acie nagrody podejmuje Prezes NIK. Przyznanie nagrody pracownikowi jest uzale¿nione od oceny jego pracy. Zgodnie z przepisami zarz¹dzenia Marsza³ka Sejmu RP w sprawie
wynagradzania pracowników NIK tworzony jest tak¿e, pozostaj¹cy w dyspozycji Prezesa NIK, fundusz nagród za szczególne osi¹gniêcia w pracy zawodowej. Zasady premiowania
7/

6/

w rozdzia³ach pn. Polityka kadrowa  szkolenie i doskonalenie zawodowe
pracowników, okresowa ocena pracowników mianowanych.

Szerzej na ten temat w rozdziale I.4 Sprawozdania pn. Ogólne informacje o
NIK  pracownicy.

Standardy polityki kadrowej uszczegó³owiono w Podrêczniku kontrolera
8/

Por. tak¿e rozdzia³ I.3 Sprawozdania pn. Ogólne informacje o NIK  organizacja
wewnêtrzna.
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Ramy polityki kadrowej wyznacza ustawa o NIK, wydane
na jej podstawie akty wykonawcze, a tak¿e  wskazane
w ustawie  przepisy o pracownikach urzêdów pañstwowych.
Polityce kadrowej powiêcono odrêbn¹ grupê Standardów
kontroli okrelaj¹cych zasady: rekrutacji nowych pracowników i wymagania stawiane kandydatom, przygotowania do
zawodu kontrolera i rozwoju zawodowego, dokonywania okresowych ocen przydatnoci do pracy w Izbie.6/ Wdra¿aj¹c przyjête rozwi¹zania Prezes NIK wyda³ zarz¹dzenia ustalaj¹ce
szczegó³owe zasady postêpowania w sprawach z zakresu
polityki kadrowej.

pracowników obs³ugi okrela zarz¹dzenie Prezesa NIK w sprawie regulaminu premiowania pracowników obs³ugi w NIK.
Odpowiedzialnoæ dyscyplinarna pracowników
Mianowani pracownicy NIK ponosz¹ odpowiedzialnoæ
dyscyplinarn¹ za naruszenie obowi¹zków s³u¿bowych lub
uchybienie godnoci stanowiska. Zasady tego postêpowania
okrela, wydane na podstawie upowa¿nienia zawartego
w ustawie o NIK, zarz¹dzenie Marsza³ka Sejmu w sprawie
postêpowania dyscyplinarnego w NIK. Karami dyscyplinarnymi s¹: upomnienie, nagana, nagana z pozbawieniem mo¿liwoci awansowania przez okres do 3 lat do wy¿szej grupy
wynagrodzenia, przeniesienie na ni¿sze stanowisko s³u¿bowe z jednoczesnym obni¿eniem wynagrodzenia o jedn¹ kategoriê, wydalenie z pracy. W sprawach tych orzekaj¹  na
zasadzie niezawis³oci  Komisja Dyscyplinarna i Odwo³awcza Komisja Dyscyplinarna przy Prezesie NIK.
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Szkolenie i doskonalenie zawodowe pracowników
Gwarancj¹ wysokiego poziomu pracy jest sta³e rozwijanie zawodowej bieg³oci kontrolerów drog¹ edukacji i szkolenia. Dzia³alnoæ szkoleniowa prowadzona jest w dwóch g³ównych formach  aplikacji kontrolerskiej i doskonalenia zawodowego. Szczegó³owe zasady postêpowania w tych sprawach
okrelaj¹ zarz¹dzenia Prezesa NIK w sprawie aplikacji kontrolerskiej oraz w sprawie zasad kierowania oraz dofinansowania kszta³cenia, dokszta³cania i doskonalenia zawodowego w formach pozaszkolnych pracowników NIK.
Aplikacja, obejmuj¹ca szkolenie teoretyczne, zadania
praktyczne i samokszta³cenie oraz koñcz¹ca siê egzaminem,
s³u¿y teoretycznemu i praktycznemu przygotowaniu pracowników do wykonywania i nadzorowania czynnoci kontrolnych.
W czasie odbywania aplikacji kandydaci na kontrolerów znajduj¹ siê pod opiek¹ dowiadczonych pracowników (opiekunów). Doskonalenie zawodowe pracowników obejmuje korzystanie z ró¿nych form szkolenia: sta³ych (np. studia podyplomowe) i doranych (np. seminaria, konferencje, kursy).9/
Okresowa ocena pracowników mianowanych
Wed³ug przepisów ustawy o NIK pracownik mianowany
podlega okresowym ocenom kwalifikacyjnym, nie rzadziej ni¿
raz na 3 lata (wed³ug Standardów kontroli ocena dokonywana jest corocznie). Zasady dokonywania wspomnianych ocen
okreli³ Prezes NIK w zarz¹dzeniu w sprawie okresowych ocen
kwalifikacyjnych pracowników mianowanych NIK. Ich celem
9/

Szerzej na ten temat w rozdziale I.4 Sprawozdania pn. Ogólne informacje
o NIK  pracownicy.
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jest wszechstronna ocena przydatnoci pracownika. Przedmiotem oceny jest jakoæ i efektywnoæ pracy, sposób wykonywania powierzonych obowi¹zków, a tak¿e postawa w s³u¿bie i poza s³u¿b¹. Oceny dokonuje prze³o¿ony pracownika
powiadamiaj¹c go o jej treci. Pracownik mo¿e odwo³aæ siê
od oceny do Prezesa NIK w ci¹gu 14 dni od powiadomienia
go o jej treci. Treæ oceny brana jest pod uwagê przy opiniowaniu, wyró¿nianiu i awansowaniu pracownika, a tak¿e przy
podejmowaniu innych decyzji dotycz¹cych stosunku pracy.

Standardy kontroli NIK
Równolegle z przygotowywaniem Strategii, w Izbie trwa³y prace nad okreleniem standardów kontroli. Wraz z dokumentem wytyczaj¹cym Strategiê NIK, 7 lipca 2002 r. Prezes
NIK zatwierdzi³ Standardy kontroli NIK. W 2003 r. zosta³y one
zweryfikowane i udoskonalone, przez wykorzystanie dowiadczeñ praktycznych. Standardy sta³y siê zaczynem do przygotowania wytycznych metodycznych  instrukcji pomocnych
przy przeprowadzaniu postêpowania kontrolnego. Udoskonalone Standardy, wraz z wytycznymi metodycznymi, tworz¹
Podrêcznik kontrolera.
G³ówn¹ przes³ank¹ opracowania Podrêcznika by³o zebranie  w jednym dokumencie  standardów i opisu procedur
od strony metodycznej, aby zapewniæ jednolit¹ praktykê ich
stosowania przez kontrolerów. Zawarte w Podrêczniku treci,
przek³adaj¹ce idee, wartoci i zasady opisane w Strategii na
jêzyk praktyki kontrolerskiej, s¹ wykorzystywane w procesie
szkolenia kandydatów na kontrolerów oraz w czasie przygotowywania i realizacji kontroli. U³atwiaj¹ dobór optymalnych
metod i technik wykonywania zadañ kontrolnych, jak równie¿
praktyczne rozwi¹zywanie problemów i w¹tpliwoci natury
proceduralnej.
Podrêcznik jest równie¿ narzêdziem pomocnym we wdro¿eniu systemu odpowiedniej jakoci pracy  wymagania w nim
okrelone stanowi¹ p³aszczyznê odniesienia do oceny jakoci prac zwi¹zanych z przygotowywaniem, przeprowadzaniem
i realizacj¹ wyników kontroli.
Pierwszym etapem prac nad Podrêcznikiem by³o zebranie i usystematyzowanie  istniej¹cych ju¿ w formie pisemnej  materia³ów maj¹cych zwi¹zek z metodyk¹ kontroli, jak
równie¿ opracowanie ca³kowicie nowych dokumentów
w dziedzinie metodycznego wsparcia kontroli, zbieraj¹cych
stosowane w praktyce, przez dowiadczonych kontrolerów,
niepisane zasady i regu³y postêpowania, uzupe³niaj¹cych
normy prawne zakrelone w ustawie o NIK i zarz¹dzeniu
Prezesa NIK w sprawie postêpowania kontrolnego. Niezale¿nie od w³asnego dorobku w sferze metodyki kontroli,

Planowanie i przygotowanie kontroli
Podstawowym warunkiem koncentrowania dzia³alnoci
kontrolnej na najwa¿niejszych problemach w funkcjonowaniu
10/ SIGMA  Support for Improvement in Governance and Management in Central
and Eastern European Countries. Program jest wspóln¹ inicjatyw¹ Organizacji
Wspó³pracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i Wspólnot Europejskich,
zawi¹zan¹ w marcu 1992 r. dla wsparcia dzia³añ krajów Europy rodkowej
i Wschodniej w reformie administracji publicznej.
11/ Przedmiotem programu twinning light (wspó³pracy bliniaczej) zrealizowanego
w 2003 r. przez NIK i Narodowy Urz¹d Kontroli Wielkiej Brytanii by³o
doskonalenie metodyki kontroli finansów publicznych, ze szczególnym
uwzglêdnieniem kontroli wykonania bud¿etu pañstwa.

pañstwa, przy jednoczesnym optymalnym wykorzystaniu potencja³u kontrolnego, jest zapewnienie  w procesie planowania  skorelowanego z nimi wyboru tematów kontroli. Wymóg oszczêdnego, wydajnego i skutecznego wykorzystania
dostêpnych zasobów Izba realizuje przez okrelenie nak³adu
pracy i rodków niezbêdnych do terminowego wykonania okrelonych zadañ, zgodnie ze standardami jakociowymi, Dobre planowanie umo¿liwia równomierne zaanga¿owanie potencja³u kontrolnego, zapobiega wypadkom nadmiernego
nak³adania siê, w tym samym czasie, kontroli w okrelonych
grupach podmiotów oraz pozwala na skoordynowanie dzia³alnoci kontrolnej departamentów i delegatur. St¹d te¿ w Podrêczniku kontrolera zamieszczono m.in. wytyczne i wskazówki
odnosz¹ce siê do kryteriów w³¹czania tematów kontroli do
planów pracy oraz okrelono procedury planowania rocznego i d³ugookresowego.
Na podstawie wyników analizy sytuacji spo³eczno-gospodarczej pañstwa w d³u¿szym czasie realizowane jest planowanie d³ugookresowe  okrelane s¹ priorytetowe kierunki
kontroli oraz priorytety metodyczne przyjmowane na okresy
trzyletnie. Corocznie dokonywany jest wybór g³ównych obszarów badañ kontrolnych w ramach priorytetowych kierunków kontroli. Umo¿liwia to skoncentrowanie dzia³alnoci na
wybranych dziedzinach i dokonywanie ustaleñ wed³ug jednolitych kryteriów.
Podrêcznik uwzglêdnia te¿ inne, istotne zagadnienie 
szacowanie pracoch³onnoci i kosztów kontroli. Pracoch³onnoæ jest okrelana z uwzglêdnieniem kolejnych faz procesu
kontrolnego. Dane z tego zakresu s¹ analizowane w kontekcie optymalnego, czyli wydajnego, skutecznego i oszczêdnego zaprogramowania procesu kontrolnego. Ma to istotne
znaczenie zw³aszcza w kontrolach koordynowanych, wykonywanych wed³ug jednolitego programu przez wiele jednostek organizacyjnych NIK.
Wzory dokumentów
Wprowadzenie wzorów dokumentów ma istotne znaczenie nie tylko dla optymalizacji procesu kontrolnego, ale tak¿e
dla ujednolicenia zakresu i podejcia do prezentacji zawartych
w nich treci. Prace w tej dziedzinie polega³y g³ównie na aktualizacji wykorzystywanych ju¿ wczeniej wzorców, w celu dostosowania ich do wymogów okrelonych w Standardach kontroli NIK, a ponadto na zamieszczeniu komentarzy u³atwiaj¹cych ich praktyczne stosowanie. W Podrêczniku zamieszczono wiêc schematy (szablony, wzory) podstawowych dokumentów tworzonych w procesie kontrolnym. Podkrelenia wymaga
 z punktu widzenia zewnêtrznego odbiorcy  wprowadzenie
elektronicznego szablonu informacji o wynikach kontroli. Ujed-
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w Podrêczniku wykorzystano tak¿e dowiadczenia innych
organów kontroli, m.in. Europejskiego Trybuna³u Obrachunkowego oraz najwy¿szych organów kontroli Wielkiej Brytanii, Szwecji, Kanady i USA. Korzystano tak¿e bezporednio
z pomocy zewnêtrznej: projekt Strategii NIK zaopiniowa³a
SIGMA10/, za projekt Standardów kontroli NIK oraz czêæ
wytycznych metodycznych  Narodowy Urz¹d Kontroli Wielkiej Brytanii, g³ównie w ramach programu wspó³pracy twinning light.11/
Przyjêto, ¿e Podrêcznik kontrolera podlegaæ bêdzie
okresowej aktualizacji, wynikaj¹cej z bie¿¹cych dowiadczeñ
Izby i najnowszych osi¹gniêæ wiatowych w sferze metodyki kontroli. Podrêcznik ma wiêc formê dokumentu otwartego, stale uzupe³nianego i doskonalonego. Wyodrêbniono
w nim dwie zasadnicze czêci. W pierwszej zamieszczono
dokumenty okrelaj¹ce generalia prawne i metodyczne odnosz¹ce siê do wszystkich kontroli. S¹ to: Strategia NIK,
Standardy kontroli, Kodeks etyki kontrolera NIK, S³owniczek
(u¿ywanych pojêæ i terminów) oraz 17 rozdzia³ów  wytycznych do stosowania poszczególnych grup standardów kontroli. Na czêæ drug¹ Podrêcznika sk³adaj¹ siê wytyczne
metodyczne pomocne przy okrelaniu tematyki i metodyki
kontroli w wa¿niejszych obszarach bêd¹cych przedmiotem
kontroli NIK. S¹ to: wskazówki metodyczne do kontroli wykonania bud¿etu pañstwa, ramowe za³o¿enia przydatne przy
opracowywaniu tematyki kontroli prywatyzacji bezporedniej, zasady i metodyka przeprowadzania kontroli inwestycji informatycznych oraz za³o¿enia metodyczne u³atwiaj¹ce
przygotowanie i realizacjê kontroli, których przedmiotem jest
identyfikowanie obszarów korupcji.
Sporód najwa¿niejszych  wdro¿onych ju¿  opracowañ
metodycznych przek³adaj¹cych na jêzyk praktyki treci zawarte w Standardach kontroli NIK, nale¿y pokrótce scharakteryzowaæ instrukcje i wytyczne odnosz¹ce siê do nastêpuj¹cych obszarów dzia³alnoci Izby.

nolica on formê i zakres prezentacji tego dokumentu (opracowywanego przez ró¿ne jednostki organizacyjne Izby).
Dobór próby do kontroli
Metodyka doboru próby do kontroli, umo¿liwiaj¹ca stosowanie statystycznych metod doboru, pozwala na uogólnianie wniosków wynikaj¹cych z badania próby  na ca³y obszar
objêty kontrol¹. Zakres podmiotowy i przedmiotowy kontroli
NIK uzasadnia wykorzystywanie zarówno statystycznych, jak
i niestatystycznych metod doboru próby. W wytycznych omówiono wiêc metody i techniki doboru, a tak¿e sposoby interpretacji wyników badañ. Zamieszczono równie¿ przyk³ady ilustruj¹ce zastosowanie wspomnianych metod i technik.
Znacz¹cym postêpem w zastosowaniu statystycznych
metod doboru próby by³o wykorzystanie narzêdzia informatycznego w kontroli wykonania bud¿etu pañstwa. Opracowana
w Izbie aplikacja umo¿liwia m.in. dokonanie wyboru próby dowodów ksiêgowych do kontroli, udokumentowanie wyników
badania tej próby oraz ekstrapolacjê wyników z zastosowaniem
metod statystycznych. Program wykorzystano po raz pierwszy
podczas kontroli wykonania bud¿etu pañstwa w 2002 r. Obecnie u¿ytkowana jest jego udoskonalona wersja.
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Istotnoæ i ocena ryzyka kontroli
Kontrolowana dzia³alnoæ bardzo rzadko jest ca³kowicie
wolna od nieprawid³owoci, jednak nie ka¿da stwierdzona
nieprawid³owoæ uzasadnia dokonanie negatywnej oceny.
Pojêcie istotnoci okrela poziom tolerancji kontrolera dla
stwierdzonych nieprawid³owoci. W wytycznych omówiono
m.in. pojêcie istotnoci i jej rodzaje oraz zale¿noæ pomiêdzy
istotnoci¹ a ryzykiem kontroli. Przedstawiono równie¿ wskazówki dotycz¹ce dokumentowania ustaleñ kontroli  w aspekcie istotnoci, a tak¿e sposoby ustalania progów istotnoci
na ka¿dym etapie postêpowania, zw³aszcza na etapie przygotowania kontroli. Maj¹ one zapewniæ: przygotowanie kontroli w sposób, który umo¿liwi uzyskanie pewnoci, ¿e wszystkie istotne nieprawid³owoci zostan¹ wykryte oraz ustalenie
progu (progów) istotnoci w aspekcie dokonywania oceny
kontrolowanej dzia³alnoci. Opisane procedury umo¿liwiaj¹
ujednolicenie i obiektywizacjê ocen formu³owanych przez ró¿ne ekipy kontrolne oraz chroni¹ Izbê przed ewentualnymi
zarzutami subiektywnego dopasowywania ocen po kontroli.
Odrêbne wytyczne metodyczne dotycz¹ pojêcia ryzyka
kontroli, tj. ryzyka wyci¹gniêcia przez kontrolera mylnych
wniosków dotycz¹cych kontrolowanej dzia³alnoci, oraz pojêcia poziomu ufnoci wyra¿aj¹cego pewnoæ, z jak¹ sformu³owane przez kontrolera oceny, uwagi i wnioski bêd¹ prawid³owe. Definiuj¹ one i opisuj¹ elementy ryzyka kontroli.
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Analiza ryzyka zwi¹zanego z kontrolowan¹ dzia³alnoci¹
lub jednostk¹ obejmuje: zrozumienie tej dzia³alnoci, jej elementów i systemów, ocenê ewentualnych nieprawid³owoci,
okrelenie kluczowych zagro¿eñ z punktu widzenia celów
kontroli i ocenê ryzyka ich wyst¹pienia, zaprojektowanie badañ w sposób umo¿liwiaj¹cy nadanie priorytetu obszarom
nara¿onym na szczególne ryzyko, weryfikacjê zak³adanych
pocz¹tkowo elementów ryzyka w czasie kontroli.
Ponadto przedstawiono wp³yw elementów ryzyka kontroli na liczbê koniecznych do przeprowadzenia badañ oraz zasady weryfikacji wstêpnej oceny ryzyka. Wed³ug Standardów
kontroli, w kontrolach NIK poziom ryzyka nie powinien byæ
wy¿szy ni¿ 5%. W kontrolach wykonania zadañ, w których nie
jest mo¿liwe okrelenie procentowej wartoci ryzyka, nale¿y
d¹¿yæ do zapewnienia odpowiednio niskiego jego poziomu,
przez w³aciwe przygotowanie i zaprojektowanie badañ oraz
dba³oæ o jakoæ kontroli.
Badanie i ocena systemu kontroli wewnêtrznej
Dobre funkcjonowanie systemów kontroli wewnêtrznej
umo¿liwia zmniejszenie liczby badañ przeprowadzanych przez
organ kontroli zewnêtrznej. Kontrola trwa wiêc krócej i jest
mniej uci¹¿liwa. Do Podrêcznika w³¹czono wiêc grupê standardów i wytycznych okrelaj¹cych metodykê badania i oceny tych systemów. Obejmuje ona analizê dokumentacji dotycz¹cej ich funkcjonowania, identyfikacjê kluczowych elementów i ocenê organizacji, przeprowadzenie testów, których celem jest sprawdzenie, czy skutecznie funkcjonuje w praktyce
i wypracowanie wniosków, a nastêpnie sprawdzenie realizacji wniosków oraz ich wp³yw na funkcjonowanie systemu w poszczególnych obszarach. Do wytycznych w³¹czono tak¿e,
przydatn¹ w praktyce kontrolnej, listê pytañ do badania systemów kontroli wewnêtrznej.
Wspó³dzia³anie z innymi organami kontroli
Standardy i wytyczne w tym zakresie prezentuj¹ interpretacjê przepisów prawa reguluj¹cych pozycjê NIK i jej uprawnienia wobec innych organów kontroli funkcjonuj¹cych w Polsce, a tak¿e omawiaj¹ praktyczne aspekty podejmowanej
wspó³pracy. Okrelaj¹ równie¿ zasady prowadzenia kontroli
wspólnych z najwy¿szymi organami kontroli innych pañstw.
Zawieraj¹ ponadto wskazówki dotycz¹ce sposobu i zakresu
wykorzystywania ustaleñ wspólnych kontroli, zasad dokumentowania takiej wspó³pracy itp.
Korzystanie z pomocy bieg³ych i specjalistów
W toku kontroli mo¿e wyst¹piæ potrzeba badania zjawisk
wymagaj¹cych wiedzy specjalistycznej, której nie maj¹ kon-

Nadzór i zapewnienie jakoci kontroli
Znaczenia nadzoru w procesie kontroli nie mo¿na przeceniæ. Tote¿ w Standardach i Podrêczniku kontrolera uwzglêdnione zosta³y zagadnienia dotycz¹ce zalecanych technik i metod s³u¿¹cych zapewnieniu efektywnego nadzoru, a tym samym s³u¿¹cych zapewnieniu jakoci kontroli. Za³o¿enia systemu dba³oci o jakoæ kontroli opracowano wykorzystuj¹c
rozwi¹zania zawarte w normach ISO 9000  Systemy zarz¹dzania jakoci¹,12/ których celem jest wspomaganie organizacji we wdra¿aniu i skutecznym dzia³aniu systemów zarz¹dzania jakoci¹.
Punktem wyjcia opracowania standardów i wytycznych
by³ jeden z celów zapisanych w Strategii, tj. wysoka jakoæ
i przydatnoæ informacji o wynikach kontroli. Aby ten finalny
produkt by³ najwy¿szej jakoci, konieczne jest przestrzeganie wymagañ dotycz¹cych dba³oci o jakoæ na wszystkich
etapach kontroli. Osi¹gniêcie wyznaczonego celu wymaga
wiêc stworzenia systemu kompleksowego zarz¹dzania jakoci¹. W odró¿nieniu od tradycyjnego pojmowania kontroli jakoci, system ten nie koncentruje siê na wyszukiwaniu i poprawianiu zaistnia³ych ju¿ b³êdów. Kompleksowe zarz¹dzanie jakoci¹ pojmowane jest jako dzia³anie wymagaj¹ce wspó³dzia³ania wszystkich pracowników, prowadz¹ce do wykonania pracy dobrze, ju¿ za pierwszym razem.
Wytyczne wzbogacono dokumentami, które po wype³nieniu s¹ swoist¹ histori¹ kontroli, tworz¹c cie¿kê umo¿liwiaj¹c¹ przeledzenie procesu postêpowania kontrolnego i identyfikacjê pope³nionych b³êdów. System ten umo¿liwia przy tym

wyszukiwanie, a nastêpnie propagowanie dobrych praktyk
w dzia³alnoci kontrolnej.
Badanie potencjalnych zjawisk korupcji
Badanie obszarów zagro¿onych korupcj¹ i mechanizmów
korupcjogennych stanowi jeden z priorytetów kontroli NIK ju¿
od 2000 r. Izba systematycznie analizuje ustalenia kontroli
pod k¹tem wystêpowania i skali tego zjawiska, co umo¿liwia
pog³êbianie wiedzy i doskonalenie metodyki tych badañ. Zalecenia metodyczne odnosz¹ce siê do kontroli obszarów zagro¿onych korupcj¹ zosta³y w³¹czone do Podrêcznika kontrolera. Okrelono m.in. mechanizmy korupcjogenne wraz
z zestawem podstawowych pytañ, wytyczaj¹cych g³ówne kierunki badañ. Wskazano te¿ istotne obszary zagro¿enia korupcj¹ w funkcjonowaniu instytucji publicznych. Przy ustalaniu ich listy kierowano siê wystêpowaniem systemowych zagro¿eñ stwierdzonych podczas kontroli NIK13/.
Kodeks etyki kontrolerskiej
W Kodeksie etyki kontrolera NIK, który zosta³ w³¹czony
do Podrêcznika,14/ zawarto najwy¿sze wymagane standardy, jakie powinni spe³niaæ kontrolerzy. Stanowi on zbiór wartoci, zasad postêpowania, norm i zachowañ, którymi powinny kierowaæ siê osoby wykonuj¹ce zawód kontrolera pañstwowego. Podstawowymi zasadami s¹: rzetelnoæ i uczciwoæ,
niezale¿noæ, obiektywizm i bezstronnoæ, kompetencja i starannoæ, przestrzeganie tajemnicy kontrolerskiej i profesjonalne zachowanie. Kontrolerzy s¹ zobowi¹zani do zachowania szczególnej starannoci, rozwagi i odpowiedzialnoci
wobec obywateli, organów i podmiotów korzystaj¹cych z rezultatów pracy Izby. Daje temu wyraz treæ lubowania sk³adanego przez kontrolera NIK przy jego mianowaniu.15/ Postawa taka umo¿liwia uzyskanie i ugruntowanie zaufania spo³ecznego, co jest mo¿liwe jedynie przy zachowaniu profesjonalizmu, a wraz z nim wysokiego poziomu etyki zawodowej.
Kontrolerzy powinni mieæ wiadomoæ, ¿e ich postawa w czasie wykonywania obowi¹zków w jednostce kontrolowanej uto¿samiana jest niejednokrotnie z postaw¹ wszystkich pracowników najwy¿szego organu kontroli, a przez ten pryzmat oce-

13/ Por. tak¿e rozdzia³ V.6 Sprawozdania pn. Wa¿niejsze nieprawid³owoci
w wybranych obszarach dzia³alnoci pañstwa  dzia³ania antykorupcyjne.
14/ Przy opracowaniu Kodeksu uwzglêdniono postanowienia Kodeksu Etyki

12/ ISO (ang. International Organization for Standardization). Miêdzynarodowa
Organizacja Normalizacyjna jest ogólnowiatow¹ federacj¹ krajowych

INTOSAI, przyjêtego przez Komitet Zarz¹dzaj¹cy INTOSAI w dniu 24 czerwca
1996 r.

jednostek normalizacyjnych (organizacji cz³onkowskich ISO). Norma ISO 9000

15/ lubujê s³u¿yæ Pañstwu Polskiemu, przestrzegaæ porz¹dku prawnego,

od wrzenia 2001 r., tj. od czasu jej publikacji przez Polski Komitet

wykonywaæ obowi¹zki pracownika Najwy¿szej Izby Kontroli sumiennie,

Normalizacyjny, ma status normy krajowej (Nr PN-EN ISO 9000).

bezstronnie, zgodnie z najlepsz¹ wiedz¹ i wol¹  por. art. 70 ustawy o NIK.
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trolerzy NIK. W takiej sytuacji du¿e znaczenie dla jakoci kontroli ma niew¹tpliwie mo¿liwoæ przeprowadzenia dowodu na
podstawie opinii bieg³ego lub powo³anie specjalisty. Wytyczne metodyczne okrelaj¹ podstawê, potrzeby, zakres i sposób korzystania w procesie kontroli z pomocy bieg³ych i specjalistów. Umo¿liwiaj¹ skorzystanie z praktycznych rad dotycz¹cych wspó³pracy z powo³ywanymi ekspertami, takimi jak
uzyskanie pewnoci co do ich wiedzy i kompetencji zawodowych, a tak¿e niezale¿noci i obiektywizmu. Aby praca bieg³ego lub specjalisty mog³a s³u¿yæ jako dowód w postêpowaniu kontrolnym, konieczna jest równie¿ krytyczna ocena jej
jakoci przez kontrolera. Wiele wskazówek sformu³owano
równie¿ na ten temat.

niana jest praca ca³ej Izby. W wypadku prawid³owej postawy
 umacnia siê jej autorytet i wiarygodnoæ, a w konsekwencji
budowany jest wizerunek pañstwa pojmowanego jako dobro
wspólne wszystkich obywateli.
Standardy audytu wewnêtrznego
NIK, tak jak ka¿da inna jednostka wykorzystuj¹ca rodki
publiczne, powinna mieæ zorganizowany i sprawnie funkcjonuj¹cy system audytu wewnêtrznego. W 2003 r. opracowano
i wdro¿ono do praktyki Standardy audytu wewnêtrznego
w NIK. Audyt obejmuje w Izbie m.in. badanie, ocenê i monitorowanie skutecznoci systemów kontroli wewnêtrznej i systemów ksiêgowych. Standardy audytu okrelaj¹ zasady postêpowania audytora, metodykê oceny jakoci i efektywnoci
jego pracy, a tak¿e procedury wykonywania audytu: poprawnoæ jego planowania i przeprowadzania, z uwzglêdnieniem
metodyki oceny obszarów ryzyka i przygotowania programu
zadania audytowego, dokumentowanie wyników oraz sporz¹dzanie sprawozdañ, które powinny odpowiadaæ standardom
jakociowym. W planowaniu dzia³alnoci komórki audytu wewnêtrznego uwzglêdnia siê te¿ potrzeby w zakresie rozwoju
zawodowego audytorów, w tym szkoleniowe. Powsta³ tak¿e
program zapewnienia jakoci i sta³ego doskonalenia. Audytor w NIK jest niezale¿ny organizacyjnie  podlega bezporednio Prezesowi NIK.
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Zasady postêpowania
Przyjête w Strategii NIK zasady postêpowania s¹ konsekwentnie realizowane. Maj¹ one charakter ró¿nego rodzaju
przedsiêwziêæ, najczêciej d³ugofalowych lub permanentnych,
których efekty s¹ roz³o¿one w czasie. Poni¿ej przedstawiono
podjête ju¿ lub kontynuowane dzia³ania, ukierunkowane na
realizacjê za³o¿onych celów.
1) Doskonalenie organizacji, zmierzaj¹ce do zapewnienia realizacji celów i zadañ oraz wspó³dzia³ania jednostek organizacyjnych Izby, w tym okrelenia roli koordynatorów kontroli oraz departamentów kontrolnych
i funkcjonalnych, a tak¿e delegatur NIK
W okresie poprzedzaj¹cym przyjêcie Strategii NIK Izbie
nadany zosta³ nowy Statut16/ stwarzaj¹c sprzyjaj¹ce warunki
dla realizacji konstytucyjnej roli naczelnego organu kontroli
pañstwowej i umo¿liwiaj¹c dostosowanie do europejskich
i wiatowych standardów kontroli. Zmniejszono liczbê depar16/ Por. zarz¹dzenie Nr 3 Marsza³ka Sejmu z dnia 12 wrzenia 2001 r. w sprawie
nadania statutu NIK.
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tamentów (z 21 do 14) oraz sprecyzowano nowe zakresy ich
kompetencji, co przyczyni³o siê to do efektywniejszego wykorzystania potencja³u kontrolnego, a co za tym idzie  skoncentrowania badañ na najwa¿niejszych problemach funkcjonowania pañstwa. Zapewniono te¿ lepsz¹ organizacjê dzia³alnoci kontrolnej delegatur.
Szczególny nacisk po³o¿ono na wspó³pracê departamentów i delegatur realizowan¹ w formie konsultacji (g³ównie projektów programów kontroli i informacji o wynikach kontroli).
Odbywa siê ona zarówno w toku kontroli koordynowanych,
jak i przez udzielanie pomocy przez departamenty wspomagaj¹ce postêpowanie kontrolne. Jest ona wiadczona w sytuacji, gdy pracownikom wykonuj¹cym i nadzoruj¹cym czynnoci kontrolne potrzebna jest dodatkowa wiedza z zakresu
metodyki kontroli, prawa, informacji niejawnych. Nale¿y podkreliæ, ¿e wspó³praca ta jest jednym z instrumentów systemowej dba³oci o jakoæ kontroli.
Doprecyzowano rolê koordynatora kontroli  pracownika
wyznaczonego do kierowania przebiegiem postêpowania
podczas kontroli koordynowanej. Do jego zadañ w³¹czono
m.in. obowi¹zek monitorowania realizacji wniosków pokontrolnych.
Zmieniono równie¿ podejcie do kontroli doranych. Obecnie s¹ one przeprowadzane przez wszystkie departamenty
kontrolne i delegatury, zgodnie z ich w³aciwoci¹. Tym samym w przejrzysty sposób dokonywany jest wybór tematów
kontroli i objêtych nimi jednostek.
2) Zwiêkszenie u¿ytecznoci wyników kontroli NIK
w procesach decyzyjnych w sektorze publicznym, zarówno na szczeblu centralnym, jak i na szczeblu samorz¹dowym, m.in. przez wypracowanie zasad wspó³pracy NIK
z Sejmem RP i rz¹dem
Celowi temu s³u¿y w³aciwa jakoæ procesu planowania
i przygotowania kontroli, w tym skuteczne identyfikowanie
obszarów objêtych przysz³¹ kontrol¹, prawid³owe okrelenie
jej celów, a tak¿e profesjonalne przygotowanie tematyki kontroli i wskazówek metodycznych, przy zapewnieniu wysokiej
jakoci kontroli. W realizacji tego celu istotn¹ rolê odgrywa
wspó³praca z Sejmem RP.
Wed³ug Standardów kontroli NIK, podstaw¹ planowania
rocznego, w ramach g³ównych obszarów badañ kontrolnych,
s¹ w³asne propozycje tematów do kontroli, z wykorzystaniem
wniosków i sugestii nades³anych przez Marsza³ków Sejmu RP
i Senatu RP, Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów oraz
inne organy Pañstwa i instytucje publiczne. Propozycje te s¹
rozwa¿ane w kontekcie wprowadzenia ich do planu pracy
NIK, niezale¿nie od tematów kontroli planowych realizowa-

3) Wzmocnienie oddzia³ywania NIK na system kontroli w Polsce, w ramach ustrojowej pozycji Izby jako
naczelnego organu kontroli pañstwowej
NIK aktywnie korzysta z ustawowych uprawnieñ w sferze wspó³pracy z organami kontroli, rewizji i inspekcji, dzia³aj¹cymi w administracji rz¹dowej i samorz¹dzie terytorialnym,
które  zgodnie z przepisami ustawy o NIK  zobowi¹zane
s¹ do udostêpniania Izbie, na jej wniosek, wyników w³asnych
kontroli, przeprowadzania kontroli doranych na zlecenie NIK,
a tak¿e prowadzenia kontroli pod kierownictwem Izby. Zakres
tego wspó³dzia³ania, mierzony m.in. liczb¹ kontroli wspólnych
i przeprowadzonych na zlecenie Izby, stale rozszerza siê.
Poza zdynamizowaniem dzia³alnoci kontrolnej (mo¿liwoæ

zbadania wielu specjalistycznych zagadnieñ w relatywnie krótszym czasie), sprzyja to wymianie dowiadczeñ i doskonaleniu metod pracy. Przynosi tak¿e wymierne efekty finansowe.
W ostatnich latach rozszerzy³ siê zw³aszcza zakres
wspó³dzia³ania NIK z regionalnymi izbami obrachunkowymi. W 2001 r. przedstawiciele NIK i regionalnych izb obrachunkowych wspólnie uczestniczyli w obradach IV Kongresu Europejskiej Organizacji Regionalnych Organów Zewnêtrznej Kontroli Finansów Publicznych  EURORAI
w Graz, powiêconych problematyce kontroli jednostek
samorz¹du terytorialnego.
Zacienianiu wspó³pracy s³u¿y³o zawarcie w 2002 r., miêdzy NIK a Krajow¹ Rad¹ Regionalnych Izb Obrachunkowych,
porozumienia okrelaj¹cego zasady wspó³dzia³ania obu instytucji, m.in. podejmowanie  w oparciu o wspólnie opracowan¹ tematykê  kontroli problemowych, a tak¿e umo¿liwiaj¹cego konsultowanie metodyki kontroli. Na szczeblu delegatur NIK i regionalnych izb obrachunkowych objê³o ono wymianê informacji o wynikach kontroli dotycz¹cych jednostek
samorz¹du terytorialnego.
Istotn¹ form¹ realizacji porozumienia by³o przeprowadzenie przez NIK i regionalne izby obrachunkowe wspólnej kontroli zad³u¿enia jednostek samorz¹du terytorialnego. Ponadto NIK zrealizowa³a, przy udziale regionalnych izb obrachunkowych, kontrolê funkcjonowania gospodarstw pomocniczych
jednostek sektora finansów publicznych. NIK przewiduje dalsze wzmacnianie wspó³pracy z izbami, m.in. przez podejmowanie kolejnych, wspólnych kontroli.
Izba czynnie uczestniczy³a w pracach legislacyjnych nad
nowelizacj¹ ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych,
zwa¿ywszy na fakt, i¿ dotyczy³a ona m.in. postêpowania kontrolnego, które NIK kszta³tuje od lat przez propagowanie miêdzynarodowych standardów kontroli. Wspó³dzia³a tak¿e z regionalnymi izbami obrachunkowymi w zakresie dzia³alnoci szkoleniowej pracowników jednostek samorz¹du terytorialnego.
NIK podejmowa³a równie¿ wspó³pracê z Pañstwow¹ Inspekcj¹ Pracy, jako realizacjê porozumienia z maja 1995 r.,
zawartego miêdzy Prezesem NIK a G³ównym Inspektorem
Pracy. Wspó³dzia³a³a tak¿e z komórkami organizacyjnymi
i pracownikami kontroli wewnêtrznej w jednostkach administracji rz¹dowej i samorz¹dowej.
Na mocy porozumienia miêdzy Prezesem NIK a Ministrem
Finansów zapocz¹tkowano wspó³pracê na rzecz harmonizowania dzia³añ wewnêtrznej kontroli finansowej, audytu wewnêtrznego i kontroli zewnêtrznej jednostek sektora finansów
publicznych. Obejmuje ona m.in. konsultacje w procesie
przygotowania standardów zgodnych w tym zakresie z uznanymi standardami miêdzynarodowymi i ich upowszechnianie.
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nych na zlecenie Sejmu i jego organów, a tak¿e podejmowanych na wniosek Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów.
W NIK ustalono zasady wspó³dzia³ania z komisjami sejmowymi. Za realizacjê tego zadania odpowiedzialni s¹ dyrektorzy departamentów, we wspó³pracy z doradcami Prezesa NIK stale uczestnicz¹cymi w posiedzeniach komisji sejmowych. Przedstawiciele Izby uczestnicz¹ równie¿ w pracach
legislacyjnych prowadzonych w komisjach, zg³aszaj¹c ewentualne uwagi i przedstawiaj¹c stanowisko Izby, zarówno
w sprawach poselskich inicjatyw ustawodawczych, jak i wniesionych do Sejmu RP projektów rz¹dowych, zw³aszcza tych,
do których Izba przedk³ada³a uwagi podczas wczeniejszych
faz procesu legislacyjnego. NIK bie¿¹co wspó³pracuje tak¿e
z Komisj¹ ds. Kontroli Pañstwowej.
Izba podjê³a te¿ inne dzia³ania s³u¿¹ce zwiêkszeniu u¿ytecznoci wyników kontroli. Bez w¹tpienia nale¿y do nich systemowy sposób monitorowania realizacji wniosków pokontrolnych. Ocena sposobu wykonania wniosków z poprzednich
kontroli ma wp³yw na koñcow¹ ocenê odnosz¹c¹ siê do wykonania bud¿etu pañstwa przez kontrolowanego po raz kolejny dysponenta rodków bud¿etowych. NIK przeprowadza
tak¿e kontrole dorane sprawdzaj¹ce, zw³aszcza w tych podmiotach, co do których posiada wiedzê b¹d uzasadnione
podejrzenia, ¿e kieruj¹ce nimi osoby nie zapewni³y pe³nej realizacji wniosków pokontrolnych.
Opracowano tak¿e standardy okrelaj¹ce sposób sporz¹dzania informacji o wynikach kontroli  podstawowego
dokumentu przedk³adanego przez NIK Sejmowi RP i przekazywanego naczelnych organom administracji rz¹dowej. Informacja ma nie tylko wskazywaæ nieprawid³owoci i ich przyczyny, ale tak¿e przedstawiaæ propozycje dzia³añ koryguj¹cych lub zapobiegaj¹cych wystêpowaniu ich w przysz³oci
i propagowaæ dba³oæ o porz¹dek prawny, odpowiedzialnoæ
oraz najlepsze praktyki zarz¹dzania w sektorze publicznym.
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W tym celu powo³ano grupê robocz¹ z³o¿on¹ z przedstawicieli NIK i Ministerstwa Finansów.
NIK oddzia³uje tak¿e na system kontroli w Polsce, udzielaj¹c innym instytucjom pomocy w przygotowaniu pracowników do zawodu kontrolera. W organizowanej przez NIK aplikacji kontrolerskiej uczestniczyli m.in. kontrolerzy z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Biura Kontroli Wewnêtrznej
i Audytu Urzêdu m. st. Warszawy. Pracownicy NIK prowadzili
te¿ szkolenia z dziedziny metodyki kontroli, m.in. dla kontrolerów z PFRON i Komendy G³ównej Stra¿y Po¿arnej.
4) Korzystanie z zaplecza naukowego, m.in. dla badania zasad przeprowadzania kontroli dotycz¹cych wszelkich procesów zachodz¹cych w gospodarowaniu rodkami publicznymi
W ostatnich latach ugruntowa³a siê formu³a seminaryjnych posiedzeñ Kolegium NIK, organizowanych dla przedyskutowania istotnych zagadnieñ zwi¹zanych z funkcjonowaniem pañstwa i dzia³alnoci¹ Izby. Oprócz cz³onków Kolegium
NIK do udzia³u w nich zapraszani s¹ tak¿e przedstawiciele
wiata nauki oraz osoby z ¿ycia publicznego.
W latach 2002-2004 odby³y siê seminaria powiêcone
m.in.: statusowi prawnemu NIK w wietle Konstytucji RP i standardów Unii Europejskiej, sytuacji prawnej podmiotów podlegaj¹cych kontroli NIK, kryteriom kontroli NIK w wietle Konstytucji RP i ustawy o NIK, systemowym rozwi¹zaniom zapobiegaj¹cym korupcji, przeciwdzia³aniu zjawisku prania pieniêdzy, problematyce racjonalizacji wydatków publicznych. Cz³onkowie Kolegium NIK uczestniczyli tak¿e w seminarium, na
którym poddano analizie wyniki przegl¹du partnerskiego dokonanego przez SIGMA, z udzia³em szefów i ekspertów tego
projektu (wnioski wynikaj¹ce z przegl¹du s¹ w Izbie wdra¿ane  na zaleceniach przegl¹du oparty zosta³ statut Izby, w ich
duchu skorygowano te¿ procedury kontrolne).
NIK korzysta równie¿ z zaplecza naukowego na potrzeby dzia³alnoci szkoleniowej. W aplikacji kontrolerskiej i szkoleniach, m.in. z dziedziny nauk ekonomicznych i prawnych,
uczestnicz¹ w charakterze wyk³adowców pracownicy naukowi wy¿szych uczelni: Szko³y G³ównej Handlowej i Uniwersytetu Warszawskiego.
5) Opracowanie i wdro¿enie standardów audytu wewnêtrznego w NIK
Pe³nej realizacji Strategii NIK s³u¿y³o opracowanie i wdro¿enie Standardów audytu wewnêtrznego NIK, uwzglêdniaj¹cych specyfikê dzia³alnoci Izby i obejmuj¹cych normy, jakimi powinni kierowaæ siê audytorzy. Dokument ten zawiera
standardy oceny jakoci i efektywnoci pracy audytora we-
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wnêtrznego oraz standardy realizacji audytu (zasady i tryb
jego planowania, przeprowadzania, dokumentowania wyników, sporz¹dzania sprawozdania).
6) Rozwój wspó³pracy miêdzynarodowej w zakresie
doskonalenia metodyki kontroli, w ramach procesów
integracyjnych z UE
Wed³ug Standardów kontroli, g³ównym jej celem jest dostosowywanie polskich metod i procedur kontrolnych do najnowoczeniejszych wiatowych tendencji w rozwoju kontroli
zewnêtrznej, wzbogacanie w³asnych dowiadczeñ o dorobek
miêdzynarodowych organizacji zrzeszaj¹cych najwy¿sze organy kontroli, a tak¿e upowszechnianie osi¹gniêæ Izby.
Rozwojowi tej wspó³pracy sprzyja uczestnictwo w pracach
Komitetu Kontaktowego prezesów najwy¿szych organów kontroli UE, EUROSAI, INTOSAI, ETO, Miêdzynarodowej Rady
Audytorów NATO, tematycznych grup roboczych tworzonych
przez te organizacje, a tak¿e stowarzyszeñ i porozumieñ. Bior¹ oni tak¿e udzia³ w szkoleniach, wizytach studialnych, sta¿ach organizowanych przez inne organy kontroli i seminariach
miêdzynarodowych, spotkaniach ekspertów, kontrolach równoleg³ych itp. NIK wspó³dzia³a te¿ aktywnie z najwy¿szymi
organami kontroli innych pañstw w ramach kontaktów bilateralnych.
Jednym z wa¿niejszych zadañ w sferze wspó³pracy miêdzynarodowej by³ program twinning light (wspó³pracy bliniaczej) z Narodowym Urzêdem Kontroli Wielkiej Brytanii. Podstawowym celem programu, realizowanego w 2003 r., by³o
doskonalenie metodyki kontroli finansów publicznych oraz przep³yw wiedzy eksperckiej i dowiadczeñ miêdzy NIK i NAO. Korzystaj¹c z rozwi¹zañ stosowanych przez partnera brytyjskiego, weryfikacji poddano Standardy kontroli NIK. Zaznajomiono
siê tak¿e z obowi¹zuj¹c¹ w NAO metodyk¹ kontroli wykorzystania rodków wspólnotowych i metodyk¹ kontroli wykonania
zadañ. Wspomniany udzia³ w programie umo¿liwi³ poznanie
nowoczesnych rozwi¹zañ i narzêdzi kontrolnych u¿ywanych
w NAO oraz pozwoli³ na wykorzystanie w NIK brytyjskich rozwi¹zañ w sferze metodyki kontroli i organizacji pracy.
7) Polityka informacyjna niezagra¿aj¹ca niezale¿noci NIK, w tym tak¿e okrelenie regu³ efektywnej wspó³pracy z mediami
Polityka informacyjna jest zespo³em dzia³añ ukierunkowanych na budowanie presti¿u Izby jako instytucji kompetentnej, stosuj¹cej metodykê kontroli opart¹ o standardy przyjête w Unii Europejskiej, a równoczenie niezale¿nej i apolitycznej, rzetelnie informuj¹cej obywateli o ustaleniach i wnioskach kontroli. NIK, dziêki aktywnej polityce

Prezes NIK uregulowa³ wewnêtrzne zasady udzielania
informacji mediom, prokuraturze, innym organom i osobom
przez kierownictwo Izby, rzecznika prasowego i pracowników.
Niezale¿nie od organizowanych konferencji, Prezes NIK, wiceprezesi oraz dyrektorzy departamentów i delegatur udzielaj¹ wywiadów i wypowiedzi dla mediów.
Zgodnie z przepisami ustawy o dostêpie do informacji
publicznej, NIK  w odpowiedzi na wniosek  udziela informacji o swojej dzia³alnoci (planach pracy, aktualnie prowadzonych kontrolach, kryteriach zatrudniania pracowników itp.).
Zasady wewnêtrznej polityki informacyjnej wytycza Prezes NIK. Rzecznik Prasowy pe³ni funkcjê jej realizatora i koordynatora. Biuro Prasowe i Informacji przygotowuje natomiast
przegl¹dy prasy (centralnej i terenowej) oraz programów telewizyjnych. Ich skróty s¹ umieszczane codziennie na stronach internetowych, a pe³ne teksty publikacji i audycje telewizyjne  w wewnêtrznej sieci informatycznej NIK.
Na stronie internetowej, obok analizy wykonania bud¿etu
pañstwa i za³o¿eñ polityki pieniê¿nej oraz sprawozdania
z dzia³alnoci Izby, zamieszczone s¹ teksty upublicznionych
informacji o wynikach kontroli i inne dokumenty przygotowywane w NIK. Witryna internetowa pe³ni te¿ funkcjê edukacyjn¹. Zawiera informacje o podstawach prawnych dzia³ania Izby, jej strukturze organizacyjnej, metodyce kontroli,
wydawnictwach, kontaktach miêdzynarodowych, historii.
W witrynie umieszczane s¹ komunikaty i owiadczenia
rzecznika prasowego, wywiady z Prezesem i wiceprezesami NIK, dyrektorami departamentów oraz przegl¹dy artyku³ów prasowych i audycji telewizyjnych powiêconych ró¿norodnym aspektom dzia³alnoci NIK.
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informacyjnej, pe³ni tak¿e rolê edukacyjn¹ w zakresie obowi¹zuj¹cego prawa, zw³aszcza w wypadku przepisów dotycz¹cych kontroli oraz okrelaj¹cych funkcjonowanie organów pañstwa.
Zasady polityki informacyjnej w znacznej mierze kszta³towane s¹ przez obowi¹zuj¹ce ustawodawstwo: Konstytucjê
RP, ustawê o NIK, Prawo prasowe, ustawê o dostêpie do informacji publicznej oraz wydane w zwi¹zku z ni¹ pismo okólne Prezesa NIK w sprawie trybu udostêpniania informacji
publicznej, a tak¿e inne regulacje, takie jak ustawy o ochronie danych osobowych i ochronie informacji niejawnych.
Z przepisów tych wynika, ¿e NIK jest instytucj¹, która ma
wobec spo³eczeñstwa tzw. obowi¹zek informacyjny. Obowi¹zek ten okrelony zosta³ w art. 10 ustawy o NIK. Zgodnie z nim
Prezes NIK podaje do wiadomoci publicznej, po przed³o¿eniu Sejmowi RP, analizê wykonania bud¿etu pañstwa i za³o¿eñ polityki pieniê¿nej, a tak¿e inne dokumenty i zawarte
w nich ustalenia.
Realizuj¹c powy¿sze zasady, Prezes NIK przedstawia
na konferencji prasowej sprawozdanie z dzia³alnoci Izby
w roku minionym oraz analizê wykonania bud¿etu pañstwa
i za³o¿eñ polityki pieniê¿nej. W okresie poprzedzaj¹cym tê
konferencjê dziennikarzom udostêpniane s¹ informacje
o wykonaniu bud¿etu pañstwa przez poszczególne ministerstwa i instytucje centralne. Organizowane s¹ tak¿e liczne
konferencje i briefingi prasowe, na których prezentowane
s¹ informacje o wynikach kontroli. Po zakoñczeniu konferencji, na stronie internetowej Izby zamieszczany jest tekst
informacji i skrót prasowy, a w godzinach wieczornych 
relacja filmowo-dwiêkowa z konferencji.
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Uwagi ogólne
W 2004 r. dzia³alnoœæ Izby koncentrowa³a siê na piêciu priorytetowych dziedzinach w funkcjonowaniu pañstwa, do których Kolegium NIK zaliczy³o: finanse publiczne, restrukturyzacjê gospodarki i gospodarowanie mieniem Skarbu Pañstwa, zaspokajanie potrzeb w sferze socjalnej wraz z ochron¹ zdrowia, szeroko pojête bezpieczeñstwo narodowe, integracjê z Uni¹ Europejsk¹. Badania w tych obszarach by³y planow¹ kontynuacj¹ wczeœniejszych prac Izby.
Umo¿liwia to podjêcie – w szerszej perspektywie, ni¿ zakreœla to roczny plan pracy – próby
zdiagnozowania stanu pañstwa i dokonania oceny wywi¹zywania siê administracji publicznej ró¿nych szczebli z jej zadañ i powinnoœci.
Uwagi i wnioski nie nastrajaj¹ optymistycznie, gdy¿ s¹ analogiczne do tych, które Izba formu³owa³a rok wczeœniej. Spostrze¿enie to jest o tyle istotne, ¿e Izba przeprowadza³a w 2004 r.
kontrole wed³ug identycznych priorytetów, jak w roku poprzednim.
Ubieg³y rok nie sta³ siê punktem zwrotnym w pozyskiwaniu dochodów bud¿etu pañstwa. Oprócz
nieprawid³owoœci w pracy aparatu skarbowego, Izba ujawni³a te¿ b³êdy systemowe. Ich skutkiem by³o np., oszacowane na ponad 1 mld z³, zmniejszenie wp³ywów do bud¿etu w wyniku
nieskutecznego przeciwdzia³ania – przez zbyt póŸne wprowadzenie regulacji zapobiegaj¹cych unikaniu p³acenia podatków i nieobjêcie monitoringiem sprzeda¿y paliw – nieprawid³owoœciom w produkcji, imporcie i obrocie paliwami p³ynnymi. Rozwojowi szarej strefy sprzyja³o ró¿nicowanie stawek akcyzy dla paliw o podobnym sk³adzie chemicznym, przy wystêpowaniu na tym rynku nieobci¹¿onych akcyz¹ komponentów, mog¹cych s³u¿yæ do wytwarzania paliw silnikowych w drodze mieszania produktów naftowych.
Ustalenia kontroli nadal dostarczaj¹ przyk³adów naruszania zasad gospodarowania œrodkami
bud¿etowymi i maj¹tkiem publicznym przez ich dysponentów. Straty przedsiêbiorstw pañstwowych, agencji, funduszów i spó³ek z udzia³em œrodków publicznych czêsto nie dadz¹ siê wyt³umaczyæ wahaniami koniunktury, czy te¿ ryzykiem gospodarczym. S¹ raczej rezultatem z³ej organizacji, braku przewidywania, a niekiedy tak¿e nieuczciwoœci. O tym, ¿e poprawa nie nastêpuje œwiadczy skala wykrytych przez NIK nieprawid³owoœci w ich wymiarze finansowym. W 2004 r.
wynios³y one 4,7 mld z³ osi¹gaj¹c poziom niemal identyczny, jak w roku poprzednim 1/.
Zak³ócenia w dzia³alnoœci pañstwa osi¹gaj¹ najwiêksze natê¿enie w dwóch sferach: restrukturyzacji gospodarki i zamówieñ publicznych. W pierwszej z nich daje znaæ o sobie m.in. nieprzeprowadzenie do koñca zapocz¹tkowanych procesów, a tak¿e doœæ szeroki margines dzia³añ
mog¹cych kryæ zawoalowan¹ chêæ realizacji prywatnych interesów. Kiedy dzia³ania restrukturyzacyjne przeci¹gaj¹ siê, stawia to niejednokrotnie w trudnej sytuacji restrukturyzowane przedsiêbiorstwa: trac¹ kontrahentów i dotychczasow¹ pozycjê na rynku, maleje ich wartoœæ i zamiast uzdrowienia sytuacji dochodzi do upad³oœci lub likwidacji. Kontrole gospodarowania
maj¹tkiem publicznym po raz kolejny pozwalaj¹ stwierdziæ, i¿ brakuje wystarczaj¹cej troski o mienie Skarbu Pañstwa, starannoœci i rzetelnoœci w dzia³aniach. Nieprawid³owoœci maj¹ miejsce
przy biernej postawie przedstawicieli administracji, organów za³o¿ycielskich i rad pracowniczych.
Odpowiedzialnoœæ za przejawy niegospodarnoœci w tej sferze ponosz¹ te¿ organy pañstwa. Nie
wywi¹zuj¹ siê w sposób nale¿yty ze swoich nadzorczych i kontrolnych obowi¹zków, nie przeciwdzia³aj¹ skutecznie naruszeniom prawa i regu³ gospodarowania.
W gospodarce obserwuje siê równie¿ zjawisko realizowania interesów grupowych i indywidualnych kosztem publicznego maj¹tku. Dzieje siê to czêsto w formalnej zgodzie z przepisami,
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jednak powstanie i dzia³alnoœæ niektórych podmiotów ma znamiona bliskie patologii. Np. trudno
jest uzasadniæ, nie tylko wzglêdami ekonomicznymi, ale i merytorycznymi, celowoœæ powo³ania spó³ki TON „AGRO”. Sprzeda¿ nieruchomoœci z Zasobu W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa
mog¹ prowadziæ oddzia³y terenowe Agencji Nieruchomoœci Rolnych, z pominiêciem kosztownego poœrednictwa tej spó³ki i spó³ek od niej zale¿nych, które z tego tytu³u osi¹ga³y wysokie, nieadekwatne do poniesionych kosztów, wynagrodzenia prowizyjne.
Realizowanie interesów grupowych kosztem publicznego maj¹tku widoczne by³o te¿ w wypadku rozdysponowania, przy biernej postawie administracji rz¹dowej, mienia FWP, które Ogólnopolskie Porozumienie Zwi¹zków Zawodowych, nie bêd¹ce jego w³aœcicielem, najpierw wnios³o jako aport do utworzonej przez siebie spó³ki, a nastêpnie, w 2001 r., wszystkie posiadane
w niej udzia³y przekaza³o nieodp³atnie, utworzonej równie¿ przez OPZZ, Fundacji Porozumienie. Darowizna by³a pozbawiona legalnych podstaw. Przepisy, które pos³u¿y³y do przejêcia
maj¹tku FWP przez tylko jedn¹ organizacjê zwi¹zkow¹, Trybuna³ Konstytucyjny uzna³ za niezgodne z ustaw¹ zasadnicz¹.
Równie¿ w sferze zamówieñ publicznych nie nast¹pi³a zmiana na lepsze. Ich udzielanie jest
obszarem, w którym prawo jest lekcewa¿one szczególnie czêsto. Œwiadczy o tym charakter
i skala nieprawid³owoœci, a tak¿e brak skutecznego przeciwdzia³ania ³amaniu prawa. Np.
naruszaj¹c wielokrotnie ustawê o zamówieniach publicznych, Pañstwowa Stra¿ Po¿arna udzieli³a zamówieñ na kwotê 47 mln z³. Bez spe³nienia ustawowych przes³anek stosowano tryb inny
ni¿ przetarg nieograniczony, dzielono zamówienia na czêœci, okreœlano ich przedmiot u¿ywaj¹c nazw w³asnych, nierzetelnie dokumentowano przebieg postêpowañ i informowano o ich
wynikach, dopuszczono do rozpatrzenia ofert, które nale¿a³o odrzuciæ itd. Przyk³ad ten nie
jest bynajmniej odosobniony.
Dziedzin¹ wa¿n¹ dla prawid³owego funkcjonowania pañstwa, w której negatywne skutki mog¹
siê ujawniæ dopiero w d³u¿szym horyzoncie czasu, jest sposób stanowienia prawa. Izba zwraca uwagê na niedoci¹gniêcia w systemie legislacyjnym. Nale¿y do nich zaliczyæ luki prawne,
w tym brak przepisów wykonawczych do ustaw, a tak¿e – bêd¹ce przejawem b³êdów w procesie legislacyjnym – istnienie przepisów niejasnych, sprzecznych wewnêtrznie, Ÿle skonstruowanych, stwarzaj¹cych czêsto sprzyjaj¹ce pod³o¿e do korupcji i nadu¿yæ.
Kieruj¹c siê przekonaniem, ¿e niewydawanie aktów wykonawczych, tolerowanie luk, niejasnoœæ i sprzecznoœæ przepisów, maj¹ szczególnie niekorzystny wp³yw na funkcjonowanie pañstwa i podwa¿aj¹ zaufanie obywateli do jego organów, NIK sugerowa³a wielokrotnie we wnioskach de lege ferenda – czêsto jednak bez wiêkszych efektów – potrzebê pilnego uzupe³nienia luk i zmiany przepisów wywo³uj¹cych niekorzystne skutki. Np. o wydanie przez w³aœciwego ministra rozporz¹dzenia okreœlaj¹cego szczegó³owe zasady prowadzenia gospodarki finansowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego Izba wnosi pocz¹wszy od 1999 r. Przyk³ad ten nie oznacza, ¿e wnioski NIK nie s¹ wykorzystywane w procesie stanowienia i poprawiania prawa. Realizuj¹c m.in. postulaty Izby zlikwidowano w resorcie finansów œrodki specjalne tworzone w organach skarbowych na usprawnienie ich funkcjonowania oraz premie
pracowników. Wykorzystano tak¿e wniosek zmierzaj¹cy do nowelizacji Ordynacji podatkowej, którego celem by³o wyeliminowanie ró¿nic w interpretacji prawa podatkowego, powoduj¹cych zró¿nicowanie sytuacji podatnika ze wzglêdu na miejsce zamieszkania. Ale te¿ wœród
wniosków niewykorzystanych wymieniæ mo¿na, wpisuj¹cy siê w antykorupcyjne dzia³ania Izby,
postulat znowelizowania ustawy o pracownikach samorz¹dowych, przez wprowadzenie przepisu, zobowi¹zuj¹cego kierowników urzêdów administracji samorz¹dowej do analizy – w udokumentowanej formie – oœwiadczeñ pracowników samorz¹dowych o prowadzeniu dzia³alnoœci gospodarczej, a tak¿e przepisu obliguj¹cego do sk³adania i analizowania oœwiadczeñ o wykonywaniu dodatkowych zajêæ w ramach umów cywilnoprawnych i podejmowaniu dodat-
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kowego zatrudnienia. Nie podjêto te¿ wnioskowanej zmiany systemu finansowania inwestycji
budowlanych z bud¿etu pañstwa, m.in. w kierunku wzmocnienia nadzoru i kontroli nad œrodkami publicznymi 2/.
Niezadowalaj¹ca Izbê reakcja na czêœæ uwag i wniosków, szczególnie tych ogólniejszej natury, nie mo¿e byæ przeszkod¹ w konsekwentnym zwracaniu uwagi na zasadnicze dla funkcjonowania pañstwa problemy. Kieruj¹c siê podstawowym przes³aniem, jakim jest dba³oœæ
o gospodarnoœæ i skutecznoœæ w s³u¿bie dla Rzeczypospolitej oraz dysponuj¹c kontroln¹ wiedz¹ o niedoskona³oœciach systemów decyzyjnych, wp³ywaj¹cych na przebieg najwa¿niejszych procesów w pañstwie, Izba wystêpuje o podjêcie przedsiêwziêæ racjonalizuj¹cych wydatki i usprawniaj¹cych procesy legislacyjne, a tak¿e o poprawê prawa wszêdzie tam, gdzie
jest to niezbêdne. Wskazuje te¿ na potrzebê dalekowzrocznego planowania i rozwa¿nego
dzia³ania, w celu przeciwdzia³ania niebezpiecznym dla pañstwa procesom, licz¹c ¿e wnioski
zostan¹ zrealizowane przez w³aœciwe organy w³adzy lub administracji publicznej.
Ujawniane nieprawid³owoœci i b³êdy maj¹ ró¿ny ciê¿ar gatunkowy. Nawet jeœli znaczna ich czêœæ
to jedynie uchybienia formalne, pozornie o niewielkim znaczeniu i nie maj¹ce wiêkszego wp³ywu na ocenê kontrolowanej jednostki, to pope³niane nagminnie prowadz¹ jednak do coraz
szerszego nierespektowania norm prawnych. Nasuwa siê wiêc pytanie o przyczyny takiego stanu. Podstawow¹ jest niew¹tpliwie nieegzekwowanie odpowiedzialnoœci za decyzje i ich skutki,
tak finansowe, jak i spo³eczne, podejmowane z racji pe³nienia s³u¿by publicznej, czy te¿ uczestniczenia w gremiach decyzyjnych. Sprzyja to dzia³aniom niegospodarnym, sprzecznym z prawem, a zatem stwarza przyzwolenie na lekcewa¿enie prawa i publicznego interesu.
Ustalenia kontrolne, w ich warstwie przyczynowo-skutkowej, daj¹ podstawê do refleksji o stanie zorganizowania i jakoœci pracy administracji publicznej jako ca³oœci, a tak¿e jej poszczególnych organów i urzêdów. Wiele nieprawid³owoœci, uchybieñ, zaniechañ w pracy funkcjonariuszy publicznych ró¿nych szczebli, jeœli tylko nie s¹ wynikiem z³ej woli, wydaje siê mieæ
wspóln¹ przyczynê – lekcewa¿enie na³o¿onych obowi¹zków. Jest to niestety doœæ czêsto spotykane zjawisko. Potêguje je nieegzekwowanie rzetelnoœci, gospodarnoœci i oszczêdnoœci
w dzia³aniach urzêdników przez ich prze³o¿onych. Konsekwencj¹ tego stanu mo¿e byæ poczucie bezkarnoœci, prowadz¹ce – w skrajnych przypadkach – do zachowañ wskazuj¹cych
na przedk³adanie w³asnych interesów nad interes publiczny, a nawet zaistnienie korupcji.
Niewywi¹zywanie siê funkcjonariuszy publicznych, nieraz nawet z podstawowych obowi¹zków, ujawniane jest na wszystkich szczeblach urzêdniczej hierarchii. Przejawia siê w nieprzygotowywaniu na czas aktów prawnych, niedope³nianiu obowi¹zków wynikaj¹cych z rz¹dowych programów, opiesza³ym podejmowaniu decyzji, mimo ¿e ich brak niekorzystnie wp³ywa
na funkcjonowanie pañstwa, obchodzeniu lub lekcewa¿eniu przepisów prawa, a tak¿e uchybieniach w rachunkowoœci, sprawozdawczoœci, ewidencji itp.
£amaniu przepisów sprzyjaj¹ niedomagania systemu kontroli i nieskuteczny nadzór. Ju¿ sam
fakt nagminnego wystêpowania nieprawid³owoœci wskazuje na s³aboœæ tych mechanizmów.
Znaczna czêœæ spoœród wskazanych przez Izbê zaniedbañ w pozyskiwaniu dochodów i wydatkowaniu œrodków, gospodarowaniu maj¹tkiem, restrukturyzacji gospodarki, udzielaniu zamówieñ – mog³a zaistnieæ z powodu os³abienia funkcji kontrolnych. Niewystarczaj¹ca reakcja na te negatywne zjawiska ze strony w³aœciwych organów administracji publicznej, prze³o¿onych w hierarchii s³u¿bowej oraz komórek kontroli, sk³ada siê na przeciwieñstwo systemu
nadzoru i kontroli – na swoisty system nieodpowiedzialnoœci. St¹d te¿ oczywisty powinien byæ
brak tolerancji dla dzia³añ bezprawnych i lekcewa¿enia przyjêtych na siebie obowi¹zków,
a tak¿e brak akceptacji dla postawy przyzwolenia na taki stan.
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Por. rozdzia³ III.2 Sprawozdania pn. Wspó³praca z Sejmem RP, uczestnictwo w procesie legislacyjnym.
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Na jakoœæ pracy administracji publicznej niew¹tpliwy wp³yw ma niezrealizowanie, mimo up³ywu
5 lat obowi¹zywania ustawy o s³u¿bie cywilnej, której funkcjonariuszy zalicza siê do urzêdniczej elity, g³ównego celu jej ustanowienia – zapewnienia bezstronnego, apolitycznego i kompetentnego wykonywania zadañ pañstwa, bez wzglêdu na zmiany personalne zachodz¹ce
na stanowiskach politycznych w administracji rz¹dowej. W wyniku przeprowadzonej ostatnio
kontroli organizacji i funkcjonowania s³u¿by cywilnej w administracji rz¹dowej 3/, Izba negatywnie oceni³a sposób realizacji przez kolejnych prezesów Rady Ministrów, ministrów i wojewodów, obowi¹zków zwi¹zanych z obsadzaniem wy¿szych stanowisk w s³u¿bie cywilnej.
W wiêkszoœci nie podejmowali oni z w³asnej inicjatywy dzia³añ w celu ich obsadzania w drodze konkursu. Równie¿ propozycje Szefa S³u¿by Cywilnej, dotycz¹ce uzgodnienia wymagañ
stawianych kandydatom, pozostawa³y czêsto bez odpowiedzi. Brak uzgodnieñ utrudnia³ przeprowadzenie konkursów i przyczynia³ siê do utrzymywania siê stanu tymczasowoœci w tej wa¿nej
dla funkcjonowania administracji sferze, tote¿ z pocz¹tkiem 2002 r. nast¹pi³ spadek liczby konkursów. Zaczêto stosowaæ inne, pozamerytoryczne kryteria wyboru kandydatów. Praktyk¹ sta³o
siê powierzanie pe³nienia obowi¹zków na d³ugie okresy czasu. Ponadto du¿¹ liczbê stanowisk obsadzono na podstawie obowi¹zuj¹cego od stycznia 2002 r. przepisu umo¿liwiaj¹cego,
na czas nie przekraczaj¹cy 6 miesiêcy, doraŸn¹ obsadê wy¿szych stanowisk przez osoby spoza korpusu s³u¿by cywilnej, bez postêpowania konkursowego. Trybuna³ Konstytucyjny w grudniu 2002 r. orzek³ o niezgodnoœci tego przepisu z Konstytucj¹ RP. Mimo to osoby, którym na
jego podstawie powierzono pe³nienie obowi¹zków, niejednokrotnie pe³ni³y te obowi¹zki równie¿ po orzeczeniu Trybuna³u. W latach 2003-2004 odnotowano postêp w obsadzaniu stanowisk w drodze konkursu. Ale i tak na koniec czerwca 2004 r. 65% liczby wy¿szych stanowisk,
których obsadzenie wymaga³o przeprowadzenia konkursu by³o obsadzonych w trybie powierzenia pe³nienia obowi¹zków.
Oceny, uwagi i wnioski p³yn¹ce z zakoñczonych w 2004 r. kontroli sk³aniaj¹ do jeszcze jednej
refleksji. Rok wczeœniej Izba zwraca³a uwagê, ¿e na wizerunek administracji publicznej niekorzystnie wp³ywa podatnoœæ na korupcjê oraz nieetyczne zachowania jej przedstawicieli. Prowadzone analizy obszarów zagro¿onych korupcj¹ i mechanizmów jej sprzyjaj¹cych ujawni³y
nasilenie wystêpowania zjawiska konfliktu interesów. Powstaje on, gdy urzêdnik uczestnicz¹cy
w rozstrzygniêciu sprawy ma, lub mo¿e mieæ, osobisty interes w sposobie jej za³atwienia i to
nie tylko wtedy, gdy dzia³a w osobistym interesie, ale tak¿e wówczas, gdy istnieje choæby
teoretyczna mo¿liwoœæ, ¿e interes prywatny przewa¿y nad trosk¹ o dobro publiczne. Do konfliktu interesów dochodzi te¿ czêsto wskutek braku dobrych praktyk sprawdzania ewentualnych powi¹zañ osobistych czy rodzinnych funkcjonariuszy publicznych z osobami, których
dotycz¹ ich decyzje. Problem ten wzrasta, gdy dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w nadzorowanym
obszarze prowadz¹ przedstawiciele s³u¿b inspekcyjnych. Niepokoj¹cym przyk³adem jest wiêc
stworzenie pracownikom Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej, w wyniku nowelizacji w 2002 r. przepisów prawa, mo¿liwoœci ³¹czenia przez nich wa¿nej funkcji publicznej z prywatn¹ dzia³alnoœci¹ us³ugow¹. Sytuacja, gdy funkcja publiczna u³atwia prowadzenie prywatnej dzia³alnoœci
gospodarczej, nie s³u¿y dobru publicznemu, nie sprzyja obiektywnemu i bezstronnemu rozstrzyganiu spraw przez urzêdników uwik³anych w takie zale¿noœci. Dobrze siê zatem sta³o, ¿e
w znowelizowanej ostatnio ustawie o Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej, Sejm RP uwzglêdni³ wniosek NIK, zmierzaj¹cy do wyeliminowania owego konfliktu interesów.
Byæ mo¿e i te konstatacje, które odnosz¹ siê do wizerunku administracji publicznej, stanowi¹
– w jakiejœ mierze – odpowiedŸ na pytanie o przyczyny krytycznie ocenianego stanu spraw
publicznych i pañstwa.
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Por. informacjê o wynikach kontroli organizacji i funkcjonowania s³u¿by cywilnej, NIK, czerwiec 2005 r., str. 5-6.
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Wprowadzenie

Stan finansów publicznych stanowi³ w 2004 r. jeden z g³ównych tematów dociekañ NIK. Dzia³alnoæ kontrolna
koncentrowa³a siê przede wszystkim na badaniach wykonania bud¿etu pañstwa, którymi objêto dysponentów czêci bud¿etowych wraz z wybranymi jednostkami podleg³ymi, pañstwowe fundusze celowe i agencje, pañstwowe
zak³ady bud¿etowe i gospodarstwa pomocnicze, jednostki samorz¹du terytorialnego oraz niektóre jednostki spoza
sektora finansów publicznych korzystaj¹ce z dotacji bud¿etowych. Kontrole wykonania bud¿etu przez dysponentów
i wykorzystania rodków publicznych przez beneficjentów mia³y na celu wydanie powiadczenia rozliczenia bud¿etowego tych jednostek oraz powiadczenie rozliczenia organów pañstwa jako ca³oci. Zawiera³o ocenê przestrzegania przepisów, zasad i procedur realizacji dochodów i wydatków, w tym dyscypliny finansów publicznych, prawid³owoci i rzetelnoci dokumentacji finansowo-ksiêgowej, udzia³u systemu kontroli wewnêtrznej w zapewnieniu
wykonania bud¿etu. Kompleksowe kontrole NIK umo¿liwi³y m.in. finansowe rozliczenie jednostek, ³¹cznie ze zbadaniem i ocen¹ ksi¹g rachunkowych i wyra¿eniem opinii o sprawozdaniach bud¿etowych, a tak¿e ocenê finansowego
rozliczenia wykonania bud¿etu pañstwa w poszczególnych jego czêciach i bud¿etu pañstwa jako ca³oci.
Ustalenia kontroli wykonania bud¿etu, wraz wynikami kontroli dodatkowych, zwanych oko³obud¿etowymi, których
celem by³o pog³êbienie badañ dotycz¹cych gospodarowania rodkami publicznymi, wykorzystano w sporz¹dzonej przez
Izbê Analizie wykonania bud¿etu pañstwa i za³o¿eñ polityki pieniê¿nej w 2004 r. Przedstawiono w niej finansowe rozliczenie wykonania bud¿etu wraz z opini¹ NIK o rzetelnoci i prawid³owoci sprawozdañ bud¿etowych, zgodnoci jego
realizacji z ustaw¹ bud¿etow¹, wykonanie za³o¿eñ makroekonomicznych i realizacjê celów bud¿etowych w zakresie
dochodów, wydatków, deficytu i zad³u¿enia, a tak¿e wykonanie planów finansowych zak³adów bud¿etowych, gospodarstw pomocniczych i rodków specjalnych. Analiza obejmuje te¿ problematykê rozliczenia rodków bezzwrotnych
z zagranicy i kierunków prywatyzacji, realizacji za³o¿eñ polityki pieniê¿nej i wp³ywu bud¿etu na sektor finansów publicznych. NIK sporz¹dzi³a ponadto odrêbne informacje o wynikach kontroli w poszczególnych czêciach bud¿etu, realizacji planów finansowych przez pañstwowe fundusze celowe oraz o wykonaniu bud¿etów przez jednostki samorz¹du terytorialnego z uwzglêdnieniem powi¹zañ tych jednostek z bud¿etem pañstwa, a tak¿e powiêcone stanowi realizacji inwestycji wieloletnich.
Kontrola wykonania bud¿etu pañstwa w 2004 r. wykaza³a, ¿e jego realizacja w minionym roku przebiega³a w sprzyjaj¹cych warunkach. Realna stopa wzrostu PKB wynios³a 5,3%, a rednioroczna inflacja - 3,5%. Oba te wskaniki
ukszta³towa³y siê na poziomie wy¿szym ni¿ zak³adano w uzasadnieniu do ustawy bud¿etowej. G³ówn¹ si³¹ napêdow¹
wzrostu gospodarczego okaza³ siê - po raz kolejny - eksport. Oznacza to, ¿e polskie przedsiêbiorstwa by³y dobrze
przygotowane do konkurowania na rynku Unii Europejskiej. Nast¹pi³a dalsza poprawa bilansu obrotów bie¿¹cych z zagranic¹ oraz - po kilkuletnim regresie - zwiêkszy³ siê nap³yw inwestycji zagranicznych. W mniejszym ni¿ planowano
stopniu wzrost gospodarczy kreowany by³ popytem krajowym. Ponad dwukrotnie mniejszy ni¿ zak³adano by³ wzrost
nak³adów brutto na rodki trwa³e. W 2004 r. nast¹pi³a nieznaczna poprawa na rynku pracy, ale skala tych zmian by³a
zbyt ma³a, aby doprowadziæ do istotnego zmniejszenia stopy bezrobocia. Wynagrodzenia realne nie wzros³y znacz¹co,
poniewa¿ przyspieszaj¹ca w pierwszych trzech kwarta³ach inflacja zmniejszy³a efekt wzrostu p³ac nominalnych. Nast¹pi³o niewielkie obni¿enie ryzyka makroekonomicznego, zwi¹zanego z narastaj¹cym od wielu lat d³ugiem publicznym.
G³ównie dziêki dobrym wynikom prywatyzacji i korzystnym zmianom kursu z³otego do walut, w których nominowana
jest wiêkszoæ polskiego zad³u¿enia, zahamowany zosta³ w ub.r. proces wzrostu relacji d³ugu publicznego do PKB.
W 2004 r. mia³o miejsce kilka istotnych wydarzeñ wp³ywaj¹cych bezporednio na obecne i przysz³e wyniki finansowe bud¿etu pañstwa i ca³ego sektora finansów publicznych, ale i powoduj¹ce nowe obci¹¿enia bud¿etowe. Bud¿et
opracowano z uwzglêdnieniem zmian w warunkach funkcjonowania sektora finansów publicznych, wynikaj¹cych z przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej.
W ub.r., odmiennie ni¿ w latach poprzednich, plan dochodów bud¿etowych zosta³ przekroczony o 1,1%. W porównaniu z 2003 r. dochody te wzros³y jedynie o 2,7%, mimo wzrostu gospodarczego i wy¿szej ni¿ planowano inflacji.
Wzglêdnie niski wzrost dochodów bud¿etu pañstwa spowodowany zosta³ przede wszystkim zwiêkszeniem udzia³ów
samorz¹du terytorialnego we wp³ywach z podatków dochodowych. Na wielkoæ dochodów wp³ynê³y te¿ inne zmiany
w podatkach, a tak¿e obci¹¿enie dochodów bud¿etowych roku 2004 kwot¹ ponad 2 mld z³ zwrotów podatkowych
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i niepodatkowych nale¿noci bud¿etowych dokonanych w styczniu 2005 r. Niewielkie przekroczenie planu dochodów
wynika³o przede wszystkim z wysokiego stopnia realizacji dochodów niepodatkowych. Przyczyni³ siê do tego najwy¿szy wzrost wp³at z dywidend i zysku (o 158,6%). W celu poprawy p³ynnoci bud¿etowej, dochody bud¿etu pañstwa
zosta³y po raz pierwszy zasilone rodkami UE w wysokoci ok. 2,6 mld z³.
Zaleg³oci z tytu³u podatkowych i niepodatkowych nale¿noci bud¿etowych by³y w koñcu 2004 r. o 7,8% wy¿sze ni¿
rok wczeniej. Znaczny przyrost zaleg³oci, mimo czêciowego ich umorzenia w wyniku dzia³añ restrukturyzacyjnych,
wyst¹pi³ w dochodach z tytu³u dywidendy (o 129%), c³a (o 36,6%) i podatków porednich (o 22,6%). W 2004 r. nast¹pi³o
dalsze pogorszenie siê skutecznoci egzekucji zaleg³oci podatkowych. Podjête przez Ministra Finansów dzia³ania,
maj¹ce na celu zwiêkszenie skutecznoci poboru nale¿noci bud¿etowych, obni¿enie zaleg³oci i poprawê egzekucji,
nie przynios³y oczekiwanych rezultatów.
W 2004 r., podobnie jak w roku poprzednim, nie wykonano planowanych wydatków. W porównaniu z ustaw¹
bud¿etow¹ by³y one ni¿sze o 1,1%.
W 2004 r. zmieniono sposób ujêcia w bud¿ecie pañstwa dotacji dla Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych. rodków
refundowanych FUS z tytu³u przekazywania sk³adek do OFE nie wykazano w wydatkach bud¿etowych. rodki te sklasyfikowano w bud¿ecie pañstwa na 2004 r. jako rozchody, obni¿aj¹c w ten sposób o 10,6 mld z³ zarówno wydatki, jak
i deficyt bud¿etu pañstwa.
Wskaniki obrazuj¹ce wykonanie wydatków bud¿etu pañstwa by³yby jeszcze ni¿sze, gdyby Rada Ministrów nie
przenios³a do wykorzystania w 2005 r. rodków w wysokoci ponad 4,6 mld z³ - kwoty czterokrotnie wiêkszej ni¿ w 2003 r.
Tak znaczna skala przeniesieñ zniekszta³ca obraz wykonania bud¿etu pañstwa i jego przejrzystoæ.
Nie wykorzystano przy tym mo¿liwoci dokonania istotnych oszczêdnoci w wydatkach bud¿etowych, a w IV kwartale 2004 r. wydano proporcjonalnie wiêcej rodków, ni¿ czyniono to w latach poprzednich. Na ni¿sze od planu wykonanie wydatków decyduj¹cy wp³yw mia³y mniejsze, ni¿ przewidziano w ustawie bud¿etowej, koszty obs³ugi d³ugu publicznego, w tym koszty obs³ugi zad³u¿enia zagranicznego, dziêki znacznej aprecjacji z³otego w 2004 r. Mimo zaanga¿owania na inne cele bud¿etowe ok. 7% (1.883 mln z³) z planowanego limitu wydatków na obs³ugê d³ugu publicznego,
planowane wydatki by³y ni¿sze o 1,1%.
Deficyt bud¿etu pañstwa na koniec 2004 r. ukszta³towa³ siê na poziomie 41,4 mld z³, a wiêc wy¿szym ni¿ w roku
poprzednim. Jego wysokoæ nie jest jednak - z powodu zasygnalizowanej wczeniej zmiany sposobu prezentacji rozliczeñ z FUS - porównywalna z danymi z lat wczeniejszych. W rezultacie, w warunkach porównywalnych, deficyt
bud¿etowy w 2004 r. by³by wiêkszy o kwotê 10,6 mld z³. Niekorzystnie na przejrzystoæ finansów publicznych wp³ywa³o
niedostateczne finansowanie z bud¿etu Funduszu Pracy. Jego zobowi¹zania wzros³y o 1,2 mld z³, zmniejszaj¹c wielkoæ deficytu bud¿etowego.
Wskanik udzia³u deficytu do PKB wzrós³ z 4,5% w 2003 r. do 4,7% w 2004 r. - przy czym i te wskaniki nie s¹
porównywalne. Utrzymuj¹ca siê relacja deficytu bud¿etowego oraz deficytu sektora finansów publicznych do PKB na
poziomie przekraczaj¹cym 3% nie odpowiada warunkom przyst¹pienia do Unii Gospodarczej i Walutowej w ramach
Unii Europejskiej.
Nieznacznej poprawie uleg³a relacja pañstwowego d³ugu publicznego do PKB. Ograniczenie tempa jego wzrostu
nie by³o jednak skutkiem poprawy stanu finansów publicznych, lecz g³ównie wynikiem silnej aprecjacji z³otego i zwi¹zanego z tym obni¿enia wartoci zad³u¿enia zagranicznego o oko³o 20 mld z³. Osi¹gniête zosta³y równie¿ wy¿sze od
zak³adanych przychody z prywatyzacji, uzyskane dziêki sprzeda¿y akcji PKO BP SA. Dodatkowym czynnikiem by³a
opisana wczeniej zmiana sposobu prezentacji wydatków bud¿etowych. Czynniki, które spowodowa³y zmniejszenie
relacji d³ugu publicznego do PKB mia³y wiêc g³ównie charakter jednorazowy, nie podjêto natomiast na wiêksz¹ skalê
dzia³añ ograniczaj¹cych trwale skalê wydatków bud¿etowych.
Saldo bie¿¹cych rozliczeñ Polski z Uni¹ Europejsk¹ w 2004 r. by³o dodatnie. Do Polski nap³ynê³y rodki w
wysokoci 12,5 mld z³, podczas gdy sk³adka odprowadzona do bud¿etu ogólnego UE wynios³a 5,8 mld z³. W 2004 r.
po raz pierwszy realizowane by³y programy z udzia³em funduszy strukturalnych, w zwi¹zku z czym wykorzystano
tylko 48,4% przekazanych rodków. Do wykorzystania w 2005 r. pozosta³o ponad 5 mld z³. Tylko ma³a czêæ
pozyskanych z UE rodków wykorzystana zosta³a na bezporednie finansowanie projektów z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnoci.
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Ujemny wynik finansowy odnotowa³y na koniec 2004 r. pañstwowe fundusze celowe dotowane z bud¿etu pañstwa. Znacz¹cy wp³yw na ten wynik mia³y Fundusz Ubezpieczeñ Spo³ecznych i Fundusz Pracy. FUS, mimo zmniejszenia w stosunku do poprzedniego roku ujemnego wyniku finansowego, pozostawa³ nadal w trudnej sytuacji finansowej. Zarówno ten fundusz, jak i Fundusz Pracy, zaci¹ga³y kredyty bankowe na wyp³atê ustawowo gwarantowanych wiadczeñ. Zapewnienie realnych róde³ dofinansowania obu wymienionych funduszy wymaga podjêcia radykalnych dzia³añ.
Kontrola potwierdzi³a zasadnoæ likwidacji rodków specjalnych, o co NIK wnioskowa³a w latach ubieg³ych. By³ to
ostatni rok prowadzenia gospodarki finansowej w tej formie. Wp³aty do bud¿etu by³y piêciokrotnie wy¿sze ni¿ w 2003 r.
i przekracza³y kwotê planowan¹ w ustawie bud¿etowej.
W stosunku do 2003 r. nast¹pi³a poprawa w realizacji przychodów z prywatyzacji, które wykonane zosta³y w 105,3%.
W porównaniu z rokiem poprzednim by³y one ponad dwukrotnie wy¿sze. Planowanie tych przychodów by³o jednak
nieprecyzyjne pod wzglêdem rzeczowym. Miêdzy dokumentami planistycznymi Ministerstwa Skarbu Pañstwa a Kierunkami prywatyzacji wystêpowa³y istotne ró¿nice4/.
Badania wykonania bud¿etu pañstwa uzupe³niaj¹ kontrole powiêcone zagadnieniom zwi¹zanym z funkcjonowaniem sfery finansów publicznych, takim jak deficyt bud¿etowy, d³ug publiczny, pozyskiwanie dochodów bud¿etu
pañstwa i dochodów w jednostkach samorz¹du terytorialnego, gospodarowanie rodkami publicznymi przez podmioty sektora finansów publicznych. NIK szczególnie wnikliwie bada te obszary, w których naj³atwiej o dzia³ania
niezgodne z prawem, marnotrawstwo, konflikt interesów czy korupcjê. Do takich wra¿liwych dziedzin nale¿y m.in.
przyznawanie, wykorzystywanie i rozliczanie dotacji, egzekucja nale¿noci, udzielanie ulg i zwolnieñ, funkcjonowanie funduszy celowych i rodków specjalnych, wymierzanie i ci¹ganie nale¿noci celnych oraz ca³a sfera zamówieñ publicznych.
Sprawne funkcjonowanie systemu finansów publicznych wymaga zarówno skutecznoci w pozyskiwaniu dochodów niezbêdnych do wykonywania przez pañstwo rozlicznych funkcji, jak i dokonywania wydatków w sposób
celowy, uporz¹dkowany, oszczêdny i efektywny. Kontrole podejmuj¹ zatem, z jednej strony problematykê pozyskiwania rodków dla bud¿etu, z drugiej za  gospodarowania nimi i prawid³owoæ ich wydatkowania. Jeli chodzi o gromadzenie dochodów, kontrole wykaza³y niewystarczaj¹c¹ sprawnoæ organów pañstwa w tej dziedzinie.
Fakt ten NIK sygnalizowa³a wielokrotnie. Nieustannie modyfikowany system podatkowy, jawi siê ci¹gle jako niestabilny, nieprzewidywalny, niespójny wewnêtrznie. Nak³adaj¹ siê na to b³êdy w stosowaniu prawa podatkowego
i nieprawid³owoci w funkcjonowaniu aparatu skarbowego. Nic wiêc dziwnego, ¿e praca organów skarbowych
nie jest najlepsza, o czym wiadczy choæby wzrost liczby uchylanych decyzji, zarówno w pierwszej, jak i w drugiej instancji. Inne konsekwencje takiego stanu, to wzrost zaleg³oci podatkowych, dopuszczenie do rozkwitu
szarej strefy na rynku paliw p³ynnych, czy te¿ istnienie w resorcie finansów rodków specjalnych na usprawnienie funkcjonowania organów skarbowych i premie dla pracowników, pozyskiwanych przynajmniej w czêci
z uszczerbkiem dla bud¿etu.
Równie czêsto jak na brak starannoci i uchybienia w pozyskiwaniu dochodów, NIK zwraca³a uwagê na nieprawid³owoci w finansowaniu ustawowych zadañ pañstwa, a przede wszystkim na naruszanie prawa w wydatkowaniu rodków publicznych na cele spo³eczne i przedsiêwziêcia gospodarcze. Powodowa³o to zazwyczaj marnotrawienie przynajmniej ich czêci, brak spodziewanych efektów, spowolnienie realizacji finansowanych przedsiêwziêæ, wzrost kosztów, wreszcie otwarcie pola nadu¿yciom.
Trudnoci z pozyskaniem rodków pozabud¿etowych mia³y niekorzystny wp³yw na finansowanie lub wspó³finansowanie ró¿nych przedsiêwziêæ, pocz¹wszy od infrastruktury, na projektach kulturalnych koñcz¹c. Odwrotn¹ stronê medalu stanowi³o nastawienie siê niektórych placówek publicznych na odp³atne wiadczenie us³ug, m.in. owiatowych,
przy czym wysokoæ pobieranych op³at niekoniecznie uzasadnia³a ponoszone koszty.
Nie zasz³y te¿ wiêksze zmiany w finansowaniu i prowadzeniu inwestycji. Projekty nie zawsze by³y odpowiednio
przygotowane, ich realizacja przebiega³a z opónieniami, mno¿y³y siê dzia³ania niegospodarne i naruszenia prawa.
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Przy przyznawaniu dotacji, o które ubiega³o siê wielu chêtnych, nie zawsze by³y respektowane zasady jawnoci postêpowania i równoci podmiotów. Brak precyzyjnych kryteriów pozwala³ na znaczn¹ uznaniowoæ w wyborze zadañ finansowych z bud¿etu. Umowy dysponentów z podmiotami spoza sektora finansów publicznych czêsto nie gwarantowa³y gospodarnego wykorzystania przyznanych rodków.
Nagminnie pope³niane by³y nieprawid³owoci przy udzielaniu zamówieñ publicznych. Ujawniano je zarówno w du¿ych, ogólnokrajowych projektach wartoci setek milionów z³otych, jak i w niewielkich przetargach na lokaln¹ skalê. Ich
wspóln¹ cechê stanowi³o unikanie stosowania trybów i procedur, obchodzenie przepisów, niedope³nianie wymogów,
decyduj¹cych o celowoci wszczynania tego rodzaju postêpowañ. Lekcewa¿enie przepisów o zamówieniach publicznych mo¿e przynosiæ stronom postêpowania korzyci, dlatego te¿ Izba zalicza tê sferê do szczególnie korupcjogennych. Naruszanie procedur odbywa siê niekiedy za wiedz¹ prze³o¿onych, jednostek wy¿szego szczebla. Nie przeciwdzia³aj¹ temu skutecznie tak¿e komórki powo³ane do nadzoru i kontroli. O tym, ¿e celem postêpowania o udzielenie
zamówienia publicznego czêsto nie jest wy³onienie najlepszego wykonawcy, lecz jedynie uczynienie zadoæ literze
prawa, wiadczy zatwierdzanie i wprowadzanie w ¿ycie w¹tpliwych rozstrzygniêæ oraz czêsto bezkarnoæ ³ami¹cych
przepisy ustawy. Zdaniem NIK, sytuacji takiej nie mo¿na dalej tolerowaæ.
Z wiêkszym po¿ytkiem dla obywateli wykorzystywano rodki przeznaczone na: cele spo³eczne, owiatê, kulturê,
wspieranie informatyzacji, szkolnictwa artystycznego, szkó³ mniejszoci narodowych i etnicznych, wychowanie przedszkolne itp. Niestety, tê ogólnie pozytywn¹ ocenê, obni¿aj¹ drobne zazwyczaj, lecz doæ nagminne niedoci¹gniêcia
i b³êdy pope³niane zarówno przez dysponentów bud¿etu, jak i beneficjantów w dzia³alnoci merytorycznej, organizacyjnej oraz przy wydatkowaniu rodków publicznych.
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Omówienie wyników
wa¿niejszych kontroli

1.

Powa¿ne niedomagania systemu podatkowego ujawni³a kontrola prowadzenia przez organy skarbowe postêpowañ podatkowych i kontrolnych [por. za³. Nr 3, str. 8].
W ocenie NIK, g³ównym powodem licznych nieprawid³owoci
by³a wewnêtrzna niespójnoæ, niepewnoæ i niestabilnoæ prawa podatkowego. £atw¹ do przewidzenia konsekwencjê takiego stanu stanowi³a nieprawid³owa jego interpretacja w postêpowaniach i kontrolach. Powsta³a sytuacja, zdaniem Izby,
wymaga dog³êbnej analizy funkcjonowania ca³ego systemu
podatkowego i zdecydowanych kroków zaradczych, nie za
tylko doranych dzia³añ dyscyplinuj¹cych i zaleceñ pokontrolnych Ministerstwa Finansów.
Badania poboru podatków dochodowych oraz od towarów i us³ug wykaza³y pogarszanie siê efektów pracy organów
skarbowych. wiadczy³ o tym m.in. wzrost liczby uchylonych
decyzji i rosn¹ce odsetki wyp³acane z powodu nieterminowych
zwrotów nadp³at, w wyniku uchylenia lub zmiany decyzji w postêpowaniu odwo³awczym. Wadliwe decyzje by³y spowodowane nie tylko z³o¿onoci¹ i niestabilnoci¹ prawa. Kontrola
ujawni³a liczne b³êdy i nieprawid³owoci w funkcjonowaniu
aparatu skarbowego: braki w postêpowaniu, niew³aciw¹ ocenê zgromadzonych dowodów, naruszanie procedur w postêpowaniach kontrolnych, podatkowych i skarbowych, a tak¿e
niewystarczaj¹cy nadzór izb nad urzêdami skarbowymi, przewlek³oæ postêpowañ odwo³awczych, spadek liczby i efektywnoci kontroli podatkowych.
Zbyt póne podjêcie przez Ministerstwo Finansów dzia³añ dla ujednolicenia stosowania prawa podatkowego spowodowa³o pojawienie siê lokalnych interpretacji i rozbie¿noci w jego stosowaniu. Brak skutecznych dzia³añ spowodowa³ równie¿ znaczny wzrost nienale¿nie pobranych dodatkowych wp³ywów bud¿etowych, wyp³aconych podatnikom odsetek i kosztów s¹dowych. Uwagê zwraca³ ponadto fakt, i¿
wskaniki stosowane przez Ministerstwo Finansów do oceny
aparatu skarbowego okrelaj¹ w g³ównej mierze jego skutecznoæ w pozyskiwaniu dochodów, brakuje natomiast wskaników obrazuj¹cych rzeczywiste koszty administracji podatkowej i sprawnoæ jej dzia³ania. Dopiero w 2003 r. wysuniêto
propozycjê zró¿nicowania wskanika premii dla pracowników
aparatu skarbowego w zale¿noci od kwoty zwrotów nienale¿nie pobranych, dodatkowych wp³ywów bud¿etowych.
NIK postuluje podjêcie prac, które doprowadz¹ do powstania przejrzystego i wewnêtrznie spójnego systemu podatkowego, chroni¹cego interesy nie tylko Skarbu Pañstwa,
ale i podatnika. Jakoæ prawa i sposób funkcjonowania orga-

$

nów skarbowych maj¹ wp³yw na sytuacjê podmiotów gospodarczych, poniewa¿ to g³ównie podatnik ponosi konsekwencje ich b³êdnych decyzji. Skomplikowana i czasoch³onna procedura odwo³awcza powoduje  przypomnia³a NIK  ¿e nawet przyznanie racji podatnikowi przez organy odwo³awcze
i kwoty otrzymane z bud¿etu pañstwa nie rekompensuj¹ poniesionych przez niego strat.

2.

Spadek udzia³u w dochodach bud¿etu pañstwa, któremu towarzyszy³ odczuwalny wzrost zaleg³oci podatkowych,
sta³ siê jedn¹ z przes³anek podjêcia kontroli rozliczania osób
fizycznych prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹ z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 20012002 [por. za³. Nr 3, str. 106]. W jej wyniku dzia³ania podejmowane przez Ministerstwo Finansów i urzêdy skarbowe
w celu zapewnienia przewidzianych w ustawach bud¿etowych
wp³ywów ze wspomnianego podatku oceniono jako nieskuteczne.
Niezadowalaj¹ca realizacja wp³ywów (na poziomie przekraczaj¹cym w niewielkim stopniu 90%), spowodowana zosta³a w znacznej mierze czynnikami makroekonomicznymi:
spadkiem poziomu zatrudnienia w gospodarce, ni¿szym
funduszem emerytur i rent, czy te¿ ujemnym saldem rocznych rozliczeñ podatników. Jednak dla poziomu wp³ywów
znaczenie mia³ równie¿ sposób funkcjonowania organów skarbowych. We wszystkich 15 badanych urzêdach skarbowych
kontrola ujawni³a w tej mierze liczne, powa¿ne nieprawid³owoci.
Na wysokoæ dochodów negatywnie wp³ywa³ wzrost zaleg³oci we wp³atach podatku. W 2001 r. zaleg³oci, w których
dominuj¹cy udzia³ mia³y nieuregulowane zobowi¹zania osób
fizycznych prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹, wzros³y
o ok. 11%, a w 2002 r. o kolejne 14%. Niska efektywnoæ
postêpowañ wynika³a z zaniedbañ organizacyjnych, m.in.
z opiesza³oci w podejmowaniu czynnoci egzekucyjnych.
Równie¿ liczba dokonywanych u podatników kontroli by³a niewystarczaj¹ca i mia³a tendencjê malej¹c¹. W niewielkim stopniu wykorzystano mo¿liwoæ zwiêkszenia poboru podatku
drog¹ opodatkowania przychodów ze róde³ nieujawnionych
 w 2002 r. w ca³ym kraju przeprowadzono 387 takich kontroli.
Postêpowania podatkowe nie zawsze by³y prowadzone
prawid³owo. W wyniku odwo³añ podatników, w latach 20012002 izby skarbowe uchyli³y prawie 39% decyzji wymiarowych
urzêdów skarbowych, g³ównie z powodu zaniedbañ i ró¿nego rodzaju nieprawid³owoci. W tym samym czasie trzykrotnie wzros³y kwoty odsetek wyp³aconych podatnikom za nieterminowe rozliczenia nale¿noci. Stwierdzono te¿, ¿e pra-

wie 40% skontrolowanych podatników ewidencjê finansow¹
prowadzi³o nierzetelnie, zani¿aj¹c dochód, lub zawy¿aj¹c straty. Powodowa³o to dalsze uszczuplenie wp³ywów.
W badanym okresie ustawa o podatku dochodowym od
osób fizycznych nowelizowana by³a 20 razy, za ustawa 
Ordynacja podatkowa  10 razy. Czêste zmiany w prawie
podatkowym powodowa³y jego deprecjacjê, przyczyni³y siê
te¿ do kszta³towania negatywnych postaw u podatników.
Maj¹c na uwadze fakt, i¿ nie w pe³ni zadowalaj¹ca realizacja
dochodów by³a czêciowo konsekwencj¹ braku spójnoci i stabilnoci przepisów, NIK uzna³a za celowe przeprowadzenie
reformy systemu podatkowego, obejmuj¹cej  poza samym
prawem podatkowym  równie¿ zasady opodatkowania, organizacji i kontroli wymiaru, poboru, a tak¿e egzekucji podatków.

3.

Ustawa o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych stanowi, ¿e ze wzglêdów gospodarczych lub innych zas³uguj¹cych
na uwzglêdnienie przyczyn, ZUS mo¿e odroczyæ termin p³atnoci nale¿noci z tytu³u sk³adek oraz roz³o¿yæ je na raty,
uwzglêdniaj¹c mo¿liwoci p³atnicze d³u¿nika i stan finansów
ubezpieczeñ spo³ecznych. St¹d te¿ decyzje odmowy lub przyznania ulg w pobieraniu nale¿nych sk³adek maj¹ niekiedy
znacz¹cy wp³yw na sytuacjê finansow¹ p³atników ubiegaj¹cych siê o te ulgi. W wyniku kontroli stosowania przez ZUS
ulg w pobieraniu sk³adek z tytu³u ubezpieczenia spo³ecznego [por. za³. Nr 3, str. 59] stwierdzono, ¿e na ogó³ respektowane by³y wspomniane zasady, mala³ natomiast zasiêg ich
udzielania.
W zwi¹zku z sytuacj¹ finansow¹ Funduszu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych zaostrzono zasady przyznawania ulg. Wprowadzone ograniczenia uniemo¿liwia³y p³atnikom traktowanie ich
jako formy kredytowania bie¿¹cej dzia³alnoci. Warunki wstêpne udzielenia ulg, m.in. obowi¹zkowa op³ata dodatkowa
i przedp³ata uzale¿niona od liczby rat i wysokoci zad³u¿enia, w po³¹czeniu z intensyfikacj¹ dzia³añ egzekucyjnych,
wstrzymaniem sp³aty czêci zaleg³ych sk³adek przez podmioty
objête rz¹dowymi programami restrukturyzacyjnymi, a tak¿e
ustawowe ograniczenia stosowania ulg wy³¹cznie do czêci
nale¿noci finansowanych przez p³atnika, spowodowa³y
zmniejszenie liczby przyznanych ulg  z 20,5 tys. uk³adów
ratalnych i prolongat na kwotê 990 mln z³ w 1999 r., do 10
tys. na kwotê nie przekraczaj¹c¹ 700 mln z³  w 2001 r. Tendencja ta utrzyma³a siê w 2002 r.
Pozytywn¹ ocenê przebiegu procesu udzielania ulg
umniejsza fakt, i¿ niektóre zasady przyjêto z naruszeniem
przepisów prawa. Np. zalecenie prezesa ZUS o niewydawaniu decyzji administracyjnej w sprawie sposobu rozstrzygniê-

cia wniosku o przyznanie ulgi mog³o p³atnikowi sk³adek utrudniæ drogê odwo³awcz¹. Stwierdzono te¿, ¿e rozpatruj¹c wnioski o przyznanie ulg p³atnikom odgrywaj¹cym znacz¹c¹ rolê
w gospodarce i na rynku pracy regionu, wiêkszoæ oddzia³ów
ZUS nie wspó³pracowa³a z w³aciwymi urzêdami pracy. Decyzje nie by³y te¿ konsultowane z urzêdami skarbowymi. Zdaniem Izby, decyzja o przyznaniu ulgi, b¹d jej odmowie  podjêta w oparciu o niepe³n¹ znajomoæ sprawy  mog³a jedynie
w niewielkim stopniu wp³yn¹æ na poprawê sytuacji ekonomiczno-finansowej p³atników. Ich trafnoci nie sprzyja³a ograniczona sprawnoæ systemów informatycznych. Nie pozwala³a
na bie¿¹ce i pe³ne monitorowanie procesu wykorzystania
udzielonych ulg. Zak³ad nie posiada³ wiedzy o ogólnym stanie rozliczeñ i zad³u¿eñ p³atników za okres od stycznia do
grudnia 1999 r., a ponadto nie zna³ rzeczywistego zad³u¿enia p³atników z tytu³u sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne,
Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych wiadczeñ Pracowniczych.

4. Pokane straty poniós³ bud¿et pañstwa w wyniku funk-

cjonowania szarej strefy oraz spiêtrzenia siê nieprawid³owoci w produkcji, imporcie i obrocie paliwami p³ynnymi. Kontrola opodatkowania paliw p³ynnych [por. za³. Nr 3, str. 11]
wykaza³a, ¿e w latach 2000-2003 Minister Finansów poniewczasie reagowa³ na sygna³y o nieprawid³owociach na rynku paliw p³ynnych. Zbyt d³ugo trwa³o przygotowywanie regulacji prawnych zapobiegaj¹cych unikaniu p³acenia podatków
od paliw oraz wprowadzanie systemu monitorowania i kontroli ich jakoci. NIK szacuje, ¿e brak wystarczaj¹co szybkiej
reakcji, tylko w wypadku importu biopaliw i olejów opa³owych,
brak ograniczenia iloci paliwa wwo¿onego w zbiornikach
pojazdów oraz zbyt póne opodatkowanie tzw. komponentów do produkcji paliw, mog³y spowodowaæ utratê przez bud¿et pañstwa dochodów przekraczaj¹cych 1 mld z³otych.
Kolejne kilkaset milionów straci³ on z powodu fa³szowania
paliw i zani¿ania ich jakoci.
Istotn¹ przyczyn¹ powstawania i utrzymywania siê nieprawid³owoci by³ brak precyzji w przepisach prawa i przeci¹ganie siê prac nad ich nowelizacj¹. wiadcz¹ o tym choæby losy opracowywanego przez dwa lata projektu rozporz¹dzenia w sprawie obligatoryjnych wymagañ dotycz¹cych jakoci paliw ciek³ych oraz sposobu kontroli owych wymagañ,
zarzuconego ju¿ po zakoñczeniu uzgodnieñ miêdzyresortowych. Powolne tempo prac nad projektem ustawy o systemie
monitorowania i kontrolowania jakoci paliw ciek³ych by³o z kolei przyczyn¹ niedotrzymania terminu jej wejcia w ¿ycie,
uzgodnionego z Komisj¹ Europejsk¹ i przyjêtego przez Radê
Ministrów.
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NIK krytycznie oceni³a rozdysponowanie przez Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej kontyngentu taryfowego na przywóz paliw dla jednostek p³ywaj¹cych. Zosta³ on
podzielony w sposób zwiêkszaj¹cy zagro¿enie korupcj¹ 
wed³ug kolejnoci zg³oszeñ. Ponadto pozwolenia na przywóz
paliw, obejmuj¹ce ca³y licz¹cy 200 tys. ton kontyngent, otrzyma³y dwie firmy, niezwi¹zane z zaopatrywaniem krajowej ¿eglugi w paliwa i nieposiadaj¹ce koncesji na obrót paliwami ciek³ymi. Spowodowa³o to zablokowanie kontyngentu i zak³ócenia w zaopatrzeniu ¿eglugi krajowej w paliwo, wskutek czego
gospodarka morska ponios³a straty trudne do oszacowania.
Urz¹d Regulacji Energetyki, zamiast prowadziæ z w³asnej
inicjatywy systematyczne kontrole, biernie oczekiwa³ na sygna³y o nieprawid³owociach i dopiero po ich otrzymaniu przystêpowa³ do czynnoci kontrolnych. Podobnie jednostki policji, w ci¹gu 9 miesiêcy od uzyskania uprawnieñ do kontroli
rodzaju u¿ywanego paliwa, przeprowadzi³y niespe³na 2 tys.
badañ, choæ pocz¹tkowo zak³adano wykonywanie prawie 3
tys. prób miesiêcznie. Wprawdzie pierwsze zestawy do kontroli paliwa policja otrzyma³a dopiero po 5 miesi¹cach posiadania wspomnianych uprawnieñ, trudno jednak usprawiedliwiæ fakt, i¿ o przypadkach u¿ywania oleju opa³owego do celów napêdowych powiadamia³a ona w³aciwy organ podatkowy niejednokrotnie po up³ywie miesi¹ca, a nawet 5 miesiêcy.
Pozytywnie natomiast NIK oceni³a dzia³ania kontrolne
prowadzone przez s³u¿by podleg³e Ministrowi Finansów, w celu ujawniania nadu¿yæ w produkcji i obrocie paliwami p³ynnymi, a tak¿e wspó³pracê tych s³u¿b z organami cigania. Jednak postêpowania podatkowe i karne skarbowe wszczynano
niekiedy opieszale, nie sprawdzano te¿ deklaracji podatników.

5. W wyniku kontroli prawid³owoci pozyskiwania w la-

tach 2001-2002 i w I pó³r. 2003 r. rodków specjalnych
tworzonych w organach skarbowych na usprawnienie
funkcjonowania tych organów oraz premie pracowników
[por. za³. Nr 3, str. 78], NIK zakwestionowa³a celowoæ istnienia w resorcie finansów takich rodków i negatywnie oceni³a
mechanizm ich pozyskiwania.
Pochodzi³y one czêsto z dzia³añ, które nie przyczyni³y siê
do pozyskania dodatkowych wp³ywów, natomiast powodowa³y
uszczuplenie dochodów. Urzêdy skarbowe do dodatkowych
wp³ywów, uprawniaj¹cych do odpisów na rodki specjalne,
zalicza³y bowiem m.in. podatki wp³acone terminowo, wp³aty
podatków po upomnieniach, wp³ywy z postêpowañ wszczêtych po wp³acie przez podatników zaleg³oci, b¹d po zwróceniu siê podatników o odroczenie terminów p³atnoci podatków lub roz³o¿enie zaleg³oci na raty, kwoty wynikaj¹ce z ko-
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rekt deklaracji dokonanych przez samych podatników, zaleg³oci uregulowane przez podatników z w³asnej inicjatywy,
a nawet kwoty z postêpowañ, w których decyzje wymiarowe
zosta³y uchylone przez organy odwo³awcze.
Równie¿ premiowanie pracowników ze rodków specjalnych nie by³o zwi¹zane z ich przyczynieniem siê do uzyskania dodatkowych wp³ywów, lecz mia³o charakter sta³ych wynagrodzeñ. W wietle zarz¹dzenia nr 4 Ministra Finansów,
ju¿ samo wykonywanie przez pracowników urzêdu skarbowego czynnoci zwi¹zanych z ewidencj¹, naliczeniem i windykacj¹ nale¿noci bud¿etu pañstwa, upowa¿nia³o do zakwalifikowania ich do dodatkowych wp³ywów, a w lad za tym do
zaliczenia 20% nale¿noci na przychody rodków specjalnych.
Przy takich zasadach kwalifikowania nale¿noci do dodatkowych wp³ywów  stwierdzi³a NIK  aktywnoæ aparatu skarbowego zosta³a ukierunkowana nie na przysporzenie bud¿etowi dodatkowych dochodów, ale przede wszystkim na poszukiwanie argumentów umo¿liwiaj¹cych odprowadzenie 20%
wp³ywów na rodki specjalne.
W ocenie NIK, likwidacja rodków specjalnych w resorcie finansów by³a konieczna. Problem ten by³ przez Izbê podnoszony wielokrotnie w ostatnich latach. Nieprawid³owoci
w funkcjonowaniu rodków specjalnych stwierdzane by³y bowiem powszechnie we wszystkich prawie skontrolowanych
jednostkach, które prowadzi³y tego typu formê gospodarowania rodkami publicznymi. Wspomniane kwestie by³y corocznie opisywane przez NIK w kolejnych analizach wykonania
bud¿etu pañstwa i za³o¿eñ polityki pieniê¿nej, za ich konkluzj¹ by³ ponawiany wniosek systemowy o likwidacjê rodków
specjalnych.
Moc¹ ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz zmianie niektórych ustaw,
rodki specjalne w resorcie finansów zosta³y zlikwidowane.
Jednoczenie rodki w wysokoci 20% dochodów uzyskanych
przez Skarb Pañstwa tytu³em przepadku rzeczy lub korzyci
maj¹tkowych pochodz¹cych z przestêpstw i wykroczeñ przeciwko mieniu oraz przestêpstw i wykroczeñ skarbowych, przeznaczono na fundusz motywacyjny na nagrody dla tych sporód pracowników aparatu skarbowego, którzy przyczynili siê
bezporednio do ich ujawnienia.

6.

NIK krytycznie oceni³a organizacjê likwidowania towarów 5/ zajêtych przez administracjê celn¹ i przekazanych na rzecz Skarbu Pañstwa [por. za³. Nr 3, str. 17], jak
5/

Termin likwidacja towarów obejmuje, w przypadku S³u¿by Celnej RP, sprzeda¿,
nieodp³atne przekazanie b¹d zniszczenie towarów zajêtych w wyniku
postêpowañ celnych oraz karnych skarbowych.

równie¿ osi¹gniête t¹ drog¹ efekty. Przes³ankami takiej oceny by³a niejasna i niejednolita interpretacja przepisów likwidacyjnych, wysokie koszty postêpowañ, nieuzasadnione odstêpowanie od likwidacji towarów, a tak¿e bierna postawa
Ministerstwa Finansów. Nie podjê³o ono  podobnie jak istniej¹cy do 30 kwietnia 2002 r. G³ówny Urz¹d Ce³  dzia³añ
zmierzaj¹cych do rozwi¹zania powsta³ych problemów.
Trudnoci przysparza³a likwidacja wyrobów tytoniowych.
Izby celne sygnalizowa³y ministerstwu problemy zwi¹zane
z likwidacj¹ papierosów nielegalnie wprowadzanych na polski obszar celny, ich statusem celnym, w¹tpliwoci dotycz¹ce
naliczania podatku akcyzowego i podatku od towarów i us³ug
oraz sprzeda¿y papierosów. W opinii NIK, sprzeda¿ likwidowanych wyrobów tytoniowych za granic¹ mo¿e byæ traktowana przez inne kraje jako swoisty reeksport przemytu i powodowaæ protesty. Na kryminogenny charakter tego mechanizmu zwróci³o uwagê równie¿ Centralne Biuro ledcze, wskazuj¹c na nieop³acalnoæ legalnego eksportu zajêtych przez
S³u¿bê Celn¹ papierosów ze wzglêdu na bariery i zabezpieczenia celne w pañstwach UE.
W praktyce nie by³o mo¿liwe okrelenie skutków finansowych prowadzonej przez organy celne likwidacji towarów.
S³u¿ba Celna nie prowadzi³a ewidencji pozwalaj¹cej na wyodrêbnienie z ogólnych kosztów kwot przypadaj¹cych na poszczególne grupy towarowe, wiadomo jednak, ¿e np. w Izbie
Celnej we Wroc³awiu koszty likwidacji samochodów by³y wy¿sze, ni¿ uzyskane z tego tytu³u przychody. Generalnie, likwidacja towarów poci¹ga³a za sob¹ koszty, przekraczaj¹ce
czwart¹ czêæ wp³ywów.
Ujawniono te¿ znaczn¹ zw³okê w wycenie zajêtych towarów. rednio od zajêcia do wyceny up³ywa³o 394 dni,
a w Izbie Celnej w Szczecinie  a¿ 1.251 dni. Ponadto zaistnia³y rozbie¿noci miêdzy pokwitowaniami zajêcia towarów a kwotami uzyskanymi z ich sprzeda¿y. Tak wiêc w Izbie
Celnej w Bia³ej Podlaskiej przychody z likwidacji stanowi³y
2% pocz¹tkowych szacunków, w Izbie Celnej w Bia³ymstoku  ok. 10%. W ponad po³owie wypadków przekroczono
dwumiesiêczny termin postêpowania likwidacyjnego (w niektórych jednostkach administracji celnej opónienie wynios³o kilka lat).
Nadzór Ministra Finansów nad postêpowaniami likwidacyjnymi by³ niezadowalaj¹cy  ogranicza³ siê do wskazywania organom celnym przepisów prawnych. Ministerstwo zaniecha³o kontroli wewnêtrznych likwidacji towarów, nie kontynuowa³o te¿ rozpoczêtych w GUC prac nad aktualizacj¹ Instrukcji likwidacyjnej z 1998 r. Mimo ¿e opisane w niej procedury nie by³y dostosowywane do wielokrotnie nowelizowanych przepisów, korzystano z nich nadal. Poszczególne or-

gany celne wydawa³y te¿ w³asne regulacje wewnêtrzne, co
potêgowa³o chaos.
Utrzymywanie siê niewydolnego systemu likwidowania
towarów dowodzi, ¿e wnioski z analogicznej kontroli NIK
z 1994 r. nie zosta³y zrealizowane.

7.

Trudno o generaln¹ ocenê sposobu finansowania nale¿¹cych do pañstwa ustawowych zadañ  doæ zró¿nicowane by³y zarówno same finansowane cele, jak i osi¹gane efekty. Zbyt czêsto jednak NIK przysz³o stwierdzaæ ³amanie przepisów, zaniedbania, opónienia, a tak¿e brak w³aciwej reakcji na nieprawid³owoci. W wyniku kontroli ochrony brzegów
morskich [por. za³. Nr 3, str. 31] stwierdzono, ¿e istotne zagro¿enie dla bezpieczeñstwa powodziowego terenów przybrze¿nych i ich przyrodniczego rodowiska, a tak¿e dla opartego na turystyce bytu mieszkañców miejscowoci nadmorskich, stwarza postêpuj¹ca erozja polskiego wybrze¿a Morza
Ba³tyckiego. Jedn¹ z przyczyn tego stanu jest szczup³oæ rodków finansowych przeznaczanych na jej przeciwdzia³anie.
Nasili³a siê dewastacja umocnieñ brzegowych. Szczególnie grone skutki powodowa³o niszczenie wydm, p³otków,
zasadzeñ ochronnych i zalesieñ. Jednak urzêdy morskie rzadko kara³y winnych tych wykroczeñ. Negatywny wp³yw na stan
umocnieñ brzegowych mia³o nielegalne budownictwo na terenie pasa technicznego i ochronnego, zw³aszcza na wybrze¿u klifowym. Wydaj¹c pozwolenia na budowê w tym pasie
i przyjmuj¹c zg³oszenia budów nie wymagaj¹cych takiego
pozwolenia, w niektórych urzêdach wojewódzkich nie prowadzono bie¿¹cej ewidencji obiektów budowlanych lub brakowa³o w niej podstawowych danych. Z kolei starostwa decyzje
administracyjne, m.in. dotycz¹ce sprzeda¿y, oddania w u¿ytkowanie (dzier¿awê) nieruchomoci i pozwoleñ na budowê 
wydawa³y bez uzgodnieñ z w³aciwym dyrektorem urzêdu
morskiego, co pozbawia³o administracjê morsk¹ wp³ywu na
zagospodarowanie pasa ochronnego.
Proces degradacji brzegów morskich by³ w znacznej mierze skutkiem zaniedbañ ministra w³aciwego ds. gospodarki
morskiej i dyrektorów urzêdów morskich, którzy nie wywi¹zali siê z obowi¹zku zabezpieczenia brzegów przed dewastacj¹ i erozj¹. Na ten cel przeznaczano zbyt szczup³e rodki,
nie stworzono te¿ odpowiednich warunków technicznych i organizacyjnych. W rezultacie od 2000 r. wydatki bud¿etowe na
ochronê brzegów morskich zmniejsza³y siê systematycznie,
wskutek czego urzêdy morskie redukowa³y zakres rzeczowy
zaplanowanych przedsiêwziêæ, b¹d rezygnowa³y z nich.
Wskutek ma³ej aktywnoci administracji morskiej, udzia³ rodków na ochronê brzegów morskich ze róde³ pozabud¿etowych, m.in. od gmin nadmorskich i przedsiêbiorców prowa-

$#

1.

1.

dz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹ w pasie technicznym
i ochronnym, stanowi³ znikomy procent wydatków na ten cel.
Sytuacjê pogarsza³o niewyznaczenie w niektórych gminach granic pasa technicznego i ochronnego, poniewa¿ brakowa³o uregulowañ wskazuj¹cych organy uprawnione do okrelenia tych granic oraz warunków i sposobu ich wyznaczania. Do istnienia przez ponad 3 lata tej luki prawnej dopuci³
minister w³aciwy ds. gospodarki morskiej. Do 2002 r. problematyka ochrony brzegów morskich nie by³a  w ocenie NIK 
przedmiotem jego nale¿ytego zainteresowania. Minister m.in.
zwleka³ z rozpatrzeniem opracowania pn. Strategia ochrony
brzegów morskich, co przyczyni³o siê do opónienia przygotowania projektu ustawy.
Szansê odwrócenia niebezpiecznych tendencji stanowi
przyjêcie przez Sejm ustawy o ustanowieniu wieloletniego
Programu ochrony brzegów morskich. Zagro¿eniem dla realizacji Programu mo¿e byæ jednak  zdaniem NIK  nieskonkretyzowanie koncepcji pozyskiwania rodków pozabud¿etowych na sfinansowanie objêtych nim zadañ. Zgodnie z jego
za³o¿eniami, przez 20 lat realizacji niezbêdne jest pozyskanie rodków pozabud¿etowych w wysokoci ok. 20 mln z³ rocznie. Do czasu zakoñczenia kontroli w Ministerstwie Infrastruktury nie opracowano jednak realnego planu uzyskiwania funduszy pomocowych lub rodków z innych róde³.

8.

W rezultacie kontroli finansowania i utrzymania dróg
wojewódzkich, powiatowych i gminnych w województwie
pomorskim [por. za³. Nr 3, str. 81] stan sieci drogowej oceniono jako niezadowalaj¹cy. W z³ej i bardzo z³ej kondycji, zagra¿aj¹cej bezpieczeñstwu ruchu, znajdowa³a siê pi¹ta czêæ
sporód licz¹cych 4 tys. km dróg, g³ównie powiatowych i gminnych. Np. w powiecie s³upskim obowi¹zuj¹ce standardy spe³nia³o tylko 44% dróg powiatowych.
Sytuacjê tak¹ spowodowa³ m.in. brak rodków, niepozwalaj¹cy na pokrycie wszystkich potrzeb, poniewa¿ samorz¹d
nie przekazywa³ zarz¹dcom dróg ca³ej kwoty czêci drogowej subwencji ogólnej na zadania zwi¹zane z utrzymaniem
i zarz¹dzaniem dróg wojewódzkich. W badanym okresie Pomorski Urz¹d Marsza³kowski przeznacza³ na ten cel jedynie
od 65% do niespe³na 84% otrzymanej subwencji.
Swoje obowi¹zki nie zawsze wykonywali rzetelnie równie¿ zarz¹dcy dróg. Czêæ z nich nie dysponowa³a aktualnymi danymi o rzeczywistym stanie technicznym dróg i obiektów mostowych, nie przeprowadzano bowiem okresowych
kontroli lub robiono to sporadycznie, ewidencjê dróg prowadzono w formie niezgodnej z przepisami, b¹d by³a ona niepe³na. Prawie po³owa skontrolowanych zarz¹dów dróg, mimo
istnienia takiego obowi¹zku, nie opracowa³a projektów pla-
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nów rozwoju sieci drogowej ani projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych. Ich brak t³umaczono ujêciem zadañ zwi¹zanych z budow¹ i utrzymaniem dróg w innych dokumentach: strategii
rozwoju powiatu, programie remontów dróg powiatowych, planie inwestycyjnym.
Nie wszyscy zarz¹dcy dróg wykazali siê nale¿yt¹ gospodarnoci¹. Czêæ z nich nie skorzysta³a z mo¿liwoci pozyskiwania dodatkowych rodków na utrzymanie dróg w postaci op³at za zajêcie pasa drogowego, za parkowanie, przejazd
pojazdów nienormatywnych oraz kar za niedotrzymanie warunków okrelonych w zezwoleniu na zajêcie pasa drogowego lub zajêcie go bez zezwolenia. Do uszczuplenia przychodów rodka specjalnego prowadzi³ najczêciej brak nale¿ytego nadzoru i bie¿¹cej kontroli nad zajmowaniem pasa drogowego na reklamy. Wp³ywy z op³at i kar za zajêcie pasa drogowego nie zawsze wykorzystywano, zgodnie z ich ustawowym przeznaczeniem, na utrzymanie dróg publicznych.

9. W obszarach kontrolowanych przez NIK szczególne

miejsce zajmuj¹ zamówienia publiczne. Badaj¹c udzielenie
przez Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji
zamówienia publicznego dotycz¹cego budowy systemu
informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców [por. za³. Nr 3, str. 50], w szczególnoci postêpowanie
na opracowanie dokumentacji technicznej i nadzór autorski
nad projektem, na wykonanie systemu CEPiK wraz z robotami budowlanymi, a tak¿e na sprawowanie nadzoru i opracowanie koncepcji technicznej podsystemu Cep-764, Izba ujawni³a ra¿¹ce naruszenie przepisów ustawy o zamówieniach
publicznych.
MSWiA naruszy³o zasady uczciwej konkurencji i pozbawi³o siê mo¿liwoci wybrania najkorzystniejszej oferty, zapraszaj¹c do przetargu 10 firm, a wiêc ograniczon¹ ich liczbê,
z których ostatecznie oferty z³o¿y³y tylko dwie. W¹tpliwoci
budzi³a te¿ realizacja umów. Termin wykonania podpisanej
11 grudnia 2000 r. umowy na opracowanie dokumentacji technicznej okrelono na 15 grudnia tego¿ roku, z czego wynika³o, ¿e wykonawca zobowi¹zywa³ siê wykonaæ w ci¹gu 4 dni
przedmiot umowy, której realizacja w opinii powo³anego przez
NIK bieg³ego wymaga³a trzymiesiêcznej pracy wieloosobowego zespo³u. Tak¿e przyjête przez ministerstwo opracowania zawiera³y, zdaniem NIK, braki i b³êdy. Projekt finansowania przedsiêwziêcia ze rodków pozabud¿etowych w jednym
z dwóch wariantów proponowa³ rozwi¹zanie, które sami autorzy uznali za niemo¿liwe do zastosowania w aktualnej sytuacji prawnej, a przedstawione opracowania jedynie w czêci
odpowiada³y przedmiotowi zamówienia. Studium przedsiê-

wziêcia nie zawiera³o analizy docelowego systemu informatycznego CEPiK, szacunku niezbêdnych nak³adów, analizy
potencjalnych zagro¿eñ oraz organizacji zarz¹dzania przedsiêwziêciem, za dokumentacja analityczno-konstrukcyjna
systemu pozbawiona by³a wielu elementów. W umowie o nadzór autorski wpisano m.in. zadanie  og³oszenie przetargu
na budowê i wy³onienie firmy realizuj¹cej system CEPiK,
mimo i¿ ustawa o zamówieniach publicznych nie zezwala
podmiotowi nie udzielaj¹cemu zamówienia na wykonywanie
nadzoru nad prowadzonym postêpowaniem, w tym na nadzorowanie takiej czynnoci zamawiaj¹cego, jak og³oszenie
przetargu.
Za sprawowanie nadzoru autorskiego ministerstwo zap³aci³o wy³onionej w przetargu firmie Infovide Sp. z o.o. umówione honorarium  niezgodnie z przedmiotem umowy  m.in.
za okres, kiedy nadzór taki nie móg³ byæ pe³niony, poniewa¿
nie zosta³a jeszcze podpisana umowa z bezporednim wykonawc¹ systemu, firm¹ Softbank SA, i nie by³y przez tê firmê prowadzone ¿adne prace zwi¹zane z budow¹ CEPiK.
Wy³aniaj¹c wykonawcê systemu ministerstwo pozbawi³o
jednego z cz³onków komisji przetargowej prawa g³osu, dopuci³o do udzia³u w czynnociach osoby nieuprawnione  konsultantów z firmy Infovide SA, którzy uczestniczyli m.in. w przygotowywaniu odpowiedzi na pytania oferentów i opracowaniu raportu z przegl¹du zgodnoci ofert z wymaganiami technicznymi zamawiaj¹cego  mimo ¿e konsultanci ci nie wystêpowali w charakterze bieg³ych. Ustalono ponadto, i¿ wszystkich 9 cz³onków komisji identycznie oceni³o ka¿d¹ ze z³o¿onych ofert, w pe³ni zgadzaj¹c siê zarówno co do wartoci poszczególnych kryteriów, jak i ogólnej ich sumy  tej ostatniej
z dok³adnoci¹ do trzeciego miejsca po przecinku.

10. Kolejnych przyk³adów lekcewa¿enia przepisów usta-

wy o zamówieniach publicznych dostarczy³a kontrola udzielania przez Pañstwow¹ Stra¿ Po¿arn¹ zamówieñ publicznych w zwi¹zku z funkcjonowaniem Krajowego Systemu
Ratowniczo-Ganiczego w latach 2001-2003 [por. za³. Nr
3, str. 51]. O tym, ¿e sytuacja w tej dziedzinie jest prawdopodobnie daleka od idea³u, wiadczy³y wyniki przeprowadzonej
w 2002 r. kontroli wykorzystania rodków finansowych przeznaczonych na cele ochrony przeciwpo¿arowej. Stwierdzono
wówczas, ¿e 40% rodków wydatkowano z naruszeniem obowi¹zuj¹cych zasad, form i trybów postêpowania. Obecna kontrola, któr¹ objêto 37 komend PSP  co dziesi¹t¹ jednostkê
dysponuj¹c¹ rodkami na potrzeby wspomnianego Systemu
 potwierdzi³a w znacznym stopniu te obawy.
Niepokoi to tym bardziej, poniewa¿ struktury organizacyjne PSP zosta³y prawid³owo przygotowane do prowadze-

nia postêpowañ. Wprawdzie tylko w 6 kontrolowanych komendach wydzielono komórki organizacyjne lub zespo³y pracowników do tych spraw, w pozosta³ych postêpowania by³y prowadzone przez komórki lub stanowiska pracy ds. kwatermistrzowskich lub finansowych, jednak przyt³aczaj¹ca wiêkszoæ
pracowników uczestnicz¹cych w udzielaniu zamówieñ i cz³onków komisji odby³a specjalistyczne kursy. Tymczasem wród
prawie 1,1 tys. skontrolowanych zamówieñ na kwotê 287 mln
z³, udzielonych w latach 2001-2003 na potrzeby Systemu,
ustawê o zamówieniach publicznych naruszono w co czwartym przypadku.
£amano zasadê, ¿e podstawowy tryb udzielenia zamówienia, tj. przetarg nieograniczony  mo¿e nie byæ stosowany
tylko w cile okrelonych okolicznociach. Przedmiot zamówienia, który powinien byæ opisywany wy³¹cznie za pomoc¹
cech technicznych i jakociowych, okrelano za pomoc¹ nazw
w³asnych lub znaków towarowych, co w ocenie NIK wskazywa³o na mo¿liwoæ zaistnienia korupcji. Mia³y miejsce uchybienia w treci i sposobie publikowania og³oszeñ o wszczêciu postêpowania, rozpatrywano oferty, które powinny zostaæ
odrzucone jako niespe³niaj¹ce wymagañ, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub posiadaj¹ce inne dyskwalifikuj¹ce je wady, protoko³y postêpowañ i dokumentacja podstawowych czynnoci nie zawsze by³y kompletne, czêæ umów
podpisa³y osoby nieposiadaj¹ce pe³nomocnictw, itd.
Uchybieniom, zdaniem NIK, sprzyja³ brak skutecznego
nadzoru kierowników jednostek nad przebiegiem postêpowañ.
Sposób sprawowania owego nadzoru najlepiej charakteryzuje fakt, i¿ w badanym okresie omawiane zagadnienia jedynie
w 3 komendach by³y przedmiotem kontroli wewnêtrznych, które nie wykaza³y nieprawid³owoci. Jak by³o wiêc mo¿liwe, aby
przeszkoleni pracownicy, znaj¹cy przepisy i procedury, dopuszczali do powstania tak zasadniczych b³êdów oraz ¿e b³êdy te nie zosta³y w porê dostrze¿one i skorygowane? I na to
pytanie, poza wzmo¿eniem kontroli oraz uczynieniem ich skuteczniejszymi, winni sobie odpowiedzieæ kierownicy zarówno
kontrolowanych, jak i nadrzêdnych jednostek.

11.

Nie potwierdzi³y siê opinie sugeruj¹ce nieprawid³owoci w postêpowaniu o zamówienie publiczne MON na
dostawê ko³owego transportera opancerzonego [por. za³.
Nr 3, str. 47]. Kontrola dorana wykaza³a, ¿e w czasie postêpowania nie naruszono ustawy o zamówieniach publicznych,
aczkolwiek jego rozstrzygniêcie, w opinii NIK, by³o obci¹¿one
ryzykiem technicznym i ekonomicznym. Równie¿ protesty
i skargi wniesione przez strony postêpowania rozpatrzone
zosta³y przez komisjê przetargow¹ i Ministra Obrony Narodowej w sposób zgodny z przepisami ustawy.
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Koniecznoæ zakupienia transporterów wynika³a ze zobowi¹zañ sojuszniczych Polski. Wymagania zawarte w dokumentach NATO obligowa³y Polskê do wyposa¿enia L¹dowych Si³
Wysokiej Gotowoci w wozy bojowe, zaopatrzone m.in. w nowoczesne systemy kierowania ogniem, dalmierze laserowe,
systemy przeciwpancernych pocisków kierowanych oraz systemy ³¹cznoci zewnêtrznej i wewnêtrznej. Szacunkow¹ wartoæ zamówienia okrelono na 5,3 mld z³, za jego realizacja
mia³a nast¹piæ w latach 2004-2013, w oparciu o krajowy potencja³ produkcyjny oraz import zespo³ów i technologii.
Przedmiotem postêpowania by³ wyrób o zaawansowanych parametrach taktyczno-technicznych, nie znajduj¹cy siê
jeszcze w produkcji seryjnej. Oferenci przedstawili prototypy,
które mia³y spe³niæ wymagania zamawiaj¹cego w dniu dostawy. Wszyscy oferenci akceptowali zasady prowadzonego
postêpowania, a o wyborze oferty zadecydowa³a g³ównie cena
wyrobu. Wybrana oferta Wojskowych Zak³adów Mechanicznych w Siemianowicach l¹skich zawiera³a najni¿sz¹ cenê 
4,9 mld z³. Pozosta³e oferty opiewa³y na 5,4 mld z³ i 7 mld z³.
Wartoæ umowy by³a zatem ni¿sza od planowanej o prawie
0,4 mld z³, co by³o dzia³aniem gospodarnym.
NIK zwróci³a uwagê, ¿e wybór pojazdu prototypowego
wi¹¿e siê z ryzykiem pozyskania transporterów i podwozi bazowych o parametrach odbiegaj¹cych od okrelonych w umowie. W stanowisku MON wskazano jednak, i¿ z technicznego
punktu widzenia spe³nienie wymagañ taktyczno-technicznych
i funkcjonalnych transportera przez fiñskiego partnera WZM,
firmê PATRIA Vehicles Oy, nie by³o i nie jest zagro¿one.
W wyniku badania stanu przygotowania wykonawcy do
realizacji przedmiotu umowy ustalono, ¿e dotychczas remontowa³ on i modernizowa³ sprzêt pancerny i pojazdy samochodowe, nie uczestnicz¹c w du¿ych przedsiêwziêciach o charakterze produkcyjnym. Mimo to potencja³ produkcyjny i ekonomiczny WZM w okresie sk³adania oferty wstêpnej, w sierpniu 2001 r., nie budzi³ w¹tpliwoci. Kontrola wykaza³a jednak,
¿e w momencie rozstrzygniêcia przetargu, w koñcu 2002 r.,
sytuacja finansowa WZM uleg³a pogorszeniu, co mog³o utrudniæ m.in. pozyskanie kredytów niezbêdnych dla realizacji zamówienia. NIK uzna³a, ¿e podjêcie ryzyka by³o uzasadnione,
celem podjêtych dzia³añ by³o bowiem nie tylko dorane wyposa¿enie polskiej armii w sprzêt umo¿liwiaj¹cy wywi¹zanie
siê z przyjêtych zobowi¹zañ sojuszniczych, ale tak¿e realizacja d³ugofalowych planów modernizacji si³ zbrojnych i restrukturyzacja przemys³u zbrojeniowego.

12.

O ile z aprobat¹ Izby spotka³o siê podjêcie realizacji inwestycji: Budowa Trasy i Mostu wiêtokrzyskiego
oraz tunelu Wis³ostrady [por. za³. Nr 3, str. 103] przez ów-
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czesn¹ Gminê Warszawa-Centrum, to negatywnie oceniono
sposób jej realizacji. Niezabezpieczenie interesów gminy,
bêd¹cej udzia³owcem utworzonej razem ze spó³k¹ Elektrim
spó³ki Trasa wiêtokrzyska, pozbawi³o j¹  zdaniem NIK 
wp³ywu na podstawowe za³o¿enia inwestycji: jej zakres rzeczowy, termin zakoñczenia i koszty.
Mimo wydania przez gminê ca³oci planowanych rodków, inwestycji ci¹gle nie mo¿na uznaæ za zakoñczon¹. Do
tej pory nie zosta³y wykonane dwa jej istotne etapy: odcinek
drogi biegn¹cej przez Port Praski ul. Sokol¹, oraz estakady
wraz z dojazdami w ci¹gu ul. Zajêczej i Bartoszewicza. Zamiast tego przeprowadzono nieplanowan¹ uprzednio modernizacjê dwóch innych ulic. Brak harmonogramu rzeczowofinansowego inwestycji uniemo¿liwi³ inwestorowi wyznaczenie zakresu inwestycji, jej ram finansowych i czasowych. Nie
istnia³a zatem podstawa do rozliczenia uczestników procesu
inwestycyjnego z realizacji poszczególnych zadañ.
Jedn¹ z przyczyn znacznego wzrostu kosztów inwestycji
 z 255 mln z³ do 440 mln z³  by³a niegospodarnoæ. Wysokie okaza³y siê koszty funkcjonowania spó³ki Trasa wiêtokrzyska  wynajem pomieszczeñ, obs³uga prawna i wynagrodzenia. Wykonawcy w ramach ka¿dego kontraktu otrzymywali rycza³tow¹ kwotê na organizacjê i utrzymanie tzw. zaplecza dla zamawiaj¹cego, ale zobowi¹zani byli do rozliczenia wy³¹cznie zakupu rodków trwa³ych, nie musieli natomiast
dokumentowaæ faktycznie ponoszonych kosztów utrzymania
zaplecza, rodków transportu etc. Inwestor zastêpczy otrzymywa³ uzgodniony odsetek od kwot wyp³acanych wykonawcom, autorom opinii i ekspertyz, a tak¿e od kosztów organizacji i utrzymania zaplecza, z którego sam korzysta³. Taki
sposób wynagradzania nie motywowa³ do starañ o oszczêdne i terminowe wywi¹zanie siê z obowi¹zków. Spó³ka Trasa
wiêtokrzyska zamiast na finansowanie zadañ inwestycyjnych przeznaczy³a 27 mln z³ ze zwrotu podatku od towarów
i us³ug, co oceniono negatywnie, na lokaty bankowe i zakup
papierów wartociowych o znacznym stopniu ryzyka, m.in.
weksli Stoczni Szczeciñskiej, która wkrótce og³osi³a upad³oæ.
Udzielenie zamówieñ publicznych na wykonanie dokumentacji projektowej oraz na pe³nienie funkcji inwestora zastêpczego odby³o siê w pierwszym przypadku z naruszeniem, w drugim za z pominiêciem ustawy o zamówieniach publicznych.
Zwyciêzca przetargu na inwestora zastêpczego w kilka dni
po podpisaniu umowy scedowa³ swoje prawa i obowi¹zki na
nowo utworzon¹ spó³kê, która nie doæ ¿e nie bra³a udzia³u
w przetargu, to nie spe³nia³a kryteriów ustalonych dla jego
uczestników.
Coraz czêciej spotykana przy realizacji przedsiêwziêæ
inwestycyjnych forma partnerstwa publiczno-prywatnego,

okaza³a siê niekorzystna dla ówczesnej Gminy WarszawaCentrum, g³ównie wskutek niedostatecznego nadzoru nad
ca³oci¹ prac. O znacznej niefrasobliwoci wiadczy m.in. fakt,
i¿ gmina do 2000 r. nie zna³a wartoci kosztorysowej inwestycji, chocia¿ w uchwa³ach bud¿etowych od 1997 r. planowa³a nak³ady na jej realizacjê, nie uzgodni³a te¿ ze spó³k¹
Trasa wiêtokrzyska zasad finansowania inwestycji. Dlatego te¿  zdaniem NIK  partnerstwo publiczno-prywatne winno mieæ miejsce jedynie wówczas, kiedy forma ta jest najefektywniejsza ekonomicznie. Natomiast niezale¿nie od sposobu prowadzenia inwestycji miejskich, niezbêdne jest stworzenie niezawodnego systemu nadzoru nad ich realizacj¹.

13.

NIK nie zg³osi³a wiêkszych obiekcji do prawid³owoci wykorzystania rodków finansowych przez izby
rolnicze na realizacjê zadañ ustawowych oraz zleconych
przez organy administracji rz¹dowej i samorz¹dowej [por.
za³. Nr 3, str. 95]. Otrzymane na ten cel rodki publiczne, pochodz¹ce g³ównie z 2-procentowych odpisów od wp³ywów
z tytu³u podatku rolnego oraz dotacji przekazanych przez administracjê rz¹dow¹ i samorz¹dow¹, w ogromnej wiêkszoci
zosta³y wydatkowane gospodarnie i wykorzystane zgodnie
z przeznaczeniem. NIK zwróci³a uwagê na fakt, i¿ ani jedna
ze skontrolowanych 14 izb nie uzyska³a w latach 2001-2003
przychodów ze rodków na realizacjê zadañ zleconych przez
administracjê rz¹dow¹ i samorz¹dow¹, poniewa¿ zadania
takie nie by³y im zlecane. Jedynie 6 izb otrzyma³o dotacje
celowe na dofinansowanie szkoleñ, wspó³organizacjê wystaw
zwierz¹t hodowlanych i inwestycje.
Izby otrzymywa³y od gmin nale¿ne im rodki nieterminowo i nie zawsze w pe³nej wysokoci. Taki stan rzeczy utrzymywa³ siê równie¿ z winy samych izb. Dzia³ania windykacyjne ogranicza³y czêsto do wysy³ania d³u¿nikom pism monituj¹cych, niechêtnie natomiast korzysta³y z ustawowego prawa
dochodzenia nale¿noci na drodze s¹dowej. Sporód 14 skontrolowanych izb, pozwy przeciwko gminom zalegaj¹cym z p³atnociami skierowa³y tylko 2, w tym jedna dopiero w czasie
kontroli NIK.
Wszystkie skontrolowane izby pozyskiwa³y rodki ze róde³ pozabud¿etowych, m.in. z programów SAPARD i PHARE,
fundacji oraz krajowych funduszy celowych. NIK zwróci³a natomiast uwagê na brak energiczniejszych dzia³añ w celu pozyskania przez izby dodatkowych dochodów z tytu³u posiadania znacznej wartoci udzia³ów i akcji w spó³kach prawa handlowego. (nie odnotowano ich w 8 sporód 9 izb bêd¹cych
jedynymi udzia³owcami utworzonych przez siebie spó³ek).
W latach 2001-2003 przypisane im zadania izby realizowane w ró¿nym stopniu i zakresie, o czym decydowa³y mo¿-

liwoci kadrowe, jak i miejscowe potrzeby. Izby w najwiêkszym
stopniu anga¿owa³y siê w: wystêpowanie z inicjatywami legislacyjnymi oraz opiniowanie projektów ustaw i rozporz¹dzeñ
w dziedzinie rolnictwa, sporz¹dzanie analiz, ocen, opinii i wniosków odnosz¹cych siê do produkcji rolnej i rynku rolnego,
rozwijanie wspó³pracy z organizacjami rolniczymi w innych
krajach oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych rolników.
Ani jedna z badanych izb nie mia³a natomiast mo¿liwoci
realizowania ustawowego zadania, okrelonego jako nadawanie tytu³ów kwalifikacyjnych w zakresie rolnictwa. Mimo
up³ywu 8 lat od dnia wejcia w ¿ycie ustawy o izbach rolniczych, minister w³aciwy ds. edukacji narodowej nie okreli³
bowiem zasad przyznawania przez izby takich tytu³ów.

14. Ustalenia przeprowadzonej w województwie dolno-

l¹skim kontroli zaspokajania przez Skarb Pañstwa roszczeñ osób z tytu³u pozostawionego mienia zabu¿añskiego [por. za³. Nr 3, str. 107] wskazywa³y, ¿e wykonywanie przez
pañstwo przyjêtych zobowi¹zañ w tej sferze przebiega³o niew³aciwie. Niedostateczne by³o rozpoznanie skali problemu,
stwierdzono te¿ uchybienia w potwierdzaniu uprawnieñ zabu¿anom i zaspokajaniu ich roszczeñ, m.in. w drodze przyznawania uprawnieñ do przekszta³cania prawa u¿ytkowania
wieczystego w prawo w³asnoci.
Rzetelnego rozeznania w skali roszczeñ nie posiada³o
¿adne ze skontrolowanych starostw. Wed³ug stanu na 30
stycznia 2004 r. potwierdzonych zosta³o 851 praw o wartoci
416,5 mln z³ i zarejestrowanych by³o 17 tys. wniosków osób
ubiegaj¹cych siê o potwierdzenie uprawnieñ, w¹tpliwa jednak¿e okaza³a siê wiarygodnoæ owych danych. Ujawniono
m.in., ¿e do wniosków oczekuj¹cych na za³atwienie zaliczono kilkaset ju¿ za³atwionych oraz wnioski pozostaj¹ce poza
w³aciwoci¹ miejscow¹ poszczególnych starostw. Po³owa
sporód 1,5 tys. przeanalizowanych wniosków nie zawiera³a
dokumentów ród³owych potwierdzaj¹cych zasadnoæ ¿¹dania rekompensaty, a operaty szacunkowe okrelaj¹ce wartoæ roszczeñ sporz¹dzono jedynie dla 20% wniosków. Z istotnym naruszeniem prawa potwierdzono 68 uprawnieñ zabu¿añskich.
Realizacja potwierdzonych uprawnieñ przebiega³a zbyt
wolno. Zaspokajanie tego rodzaju roszczeñ mog³o odbywaæ
siê w drodze zbywania nieruchomoci Skarbu Pañstwa na
terenie ca³ego kraju, jednak¿e ich area³ w okresie objêtym
kontrol¹ by³ ograniczony. Sprowadza³ siê do ok. 1,4 tys. ha
gruntów z Zasobu Nieruchomoci Skarbu Pañstwa pozostaj¹cych w gestii starostów. Wystêpowa³y te¿ ograniczenia wynikaj¹ce m.in. z braku okrelenia ich docelowego przeznaczenia w planach zagospodarowania przestrzennego lub prze-
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znaczenia jedynie na cele publiczne. W rezultacie zabu¿anom sprzedano zaledwie 56 nieruchomoci o wartoci 5 mln
z³, ich roszczenia w niewielkim zakresie zaspokajano tak¿e
z mienia komunalnego. NIK zwróci³a uwagê na fakt, i¿ znaczna czêæ nieruchomoci nabytych z zaliczeniem uprawnieñ
zabu¿añskich wkrótce zmienia³a w³acicieli. Zwykle sprzedawano je za pi¹t¹ czêæ wartoci roszczenia. W opinii NIK,
do niekorzystnego rozporz¹dzania maj¹tkiem stanowi¹cym
ekwiwalent za mienie przyczyni³o siê pañstwo, nie stwarzaj¹c odpowiednich warunków dla zaspokajania uprawnieñ.
Z niewielkim zainteresowaniem spotka³a siê natomiast
mo¿liwoæ realizacji uprawnieñ w drodze nieodp³atnego przekszta³cenia prawa u¿ytkowania wieczystego nieruchomoci
w prawo w³asnoci. W tej sprawie 119 decyzji, z czego 36
dotyczy³o mienia Skarbu Pañstwa, a 83  mienia komunalnego. Przy udzielaniu tego przywileju w kontrolowanych starostwach, 44 decyzje wydane zosta³y w sposób nielegalny.
Wydawanie potwierdzeñ uprawnieñ oraz realizacja prawa do przekszta³cania prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoci, stanowi¹  w ocenie NIK  dziedziny zagro¿one korupcj¹. Za niewystarczaj¹cy uznano te¿ nadzór Wojewody Dolnol¹skiego nad przebiegiem realizacji uprawnieñ.
Nie wykonano bowiem w ca³oci planów kontroli, dochodzi³o
do opónieñ, nieprawid³owoci i uchybieñ formalnych w za³atwianiu spraw.

15.

Z kolei wyp³aty finansowanej z bud¿etu pañstwa
premii gwarancyjnej od wk³adów mieszkaniowych 6/ [por.
za³. Nr 3, str. 7], wyrównuj¹cej ró¿nicê miêdzy oprocentowaniem rodków zgromadzonych na mieszkaniowych ksi¹¿eczkach oszczêdnociowych, a wzrostem ceny jednego m2 powierzchni u¿ytkowej lokalu, banki dokonywa³y na ogó³ prawid³owo, a rozliczenia z bud¿etem z tego tytu³u prowadzono
rzetelnie. Takie wnioski wynika³y z kontroli obejmuj¹cej PKO
Bank Polski SA, obs³uguj¹c¹ wiêkszoæ ksi¹¿eczek, jeden
z banków spó³dzielczych z województwa zachodniopomorskiego i banki spó³dzielcze zrzeszone w Mazowieckim Banku Regionalnym SA.
Badania prawid³owoci dokumentowania prawa do premii, ustalania jej wysokoci i wyp³aty, rozpatrywania skarg,
wniosków i reklamacji klientów oraz rozliczeñ z tytu³u wyp³aconych premii pozwoli³a pozytywnie oceniæ równie¿ obs³ugê
ksi¹¿eczek przez kontrolowane oddzia³y PKO BP SA oraz
rozliczanie refundacji wyp³aconych premii przez zrzeszaj¹cy
6/

Przys³uguje w³acicielom mieszkaniowych ksi¹¿eczek oszczêdnociowych
wystawionych do 23 padziernika 1990 r., a warunkiem jej otrzymania jest
likwidacja ksi¹¿eczki i spe³nienie okrelonych wymogów.

%

78 banków spó³dzielczych Mazowiecki Bank Regionalny SA.
Nieprawid³owoci maj¹ce istotny wp³yw na wyp³aty premii
ujawni³a natomiast kontrola przeprowadzona w banku spó³dzielczym w województwie zachodniopomorskim. Bank ten
nie posiada³ dokumentacji potwierdzaj¹cej wp³aty rodków
przez w³acicieli 99 ksi¹¿eczek, nie by³o wiêc mo¿liwe sprawdzenie prawid³owoci wyliczenia czêci wyp³aconych premii.
W okresie objêtym kontrol¹ bud¿et pañstwa obci¹¿y³y
odsetki od niedokonanej w terminie refundacji premii gwarancyjnych. P³atnoci na rzecz banków z tego tytu³u przekroczy³y 108 mln z³. Izba wielokrotnie zwraca³a uwagê na negatywne konsekwencje, jakie poci¹ga za sob¹ niezapewnienie
wystarczaj¹cych rodków bud¿etowych na sp³atê zobowi¹zañ wymagalnych.
Izba zwróci³a te¿ uwagê na brak regulacji okrelaj¹cych
sposób bie¿¹cej kontroli prawid³owoci wyliczania kwot zg³aszanych przez banki do refundacji z bud¿etu pañstwa z tytu³u wyp³aconych premii, a tak¿e zwrotu premii w sytuacji, gdy
w³aciciel ksi¹¿eczki wycofa³ siê z inwestycji stanowi¹cej podstawê wyp³aty premii. Doprecyzowania wymagaj¹ te¿, z uwagi
na z³o¿ony stan prawny, przepisy dotycz¹ce nabywania nieruchomoci, szczególnie okrelaj¹ce czynnoci, których dokonanie uprawnia w³aciciela ksi¹¿eczki do otrzymania premii. Wprawdzie oddzia³y PKO BP SA stosowa³y jednakowe
procedury przy udzielaniu premii, istnieje wszak¿e potrzeba
uzupe³nienia i uszczegó³owienia istniej¹cej instrukcji lub stworzenia nowych regulacji. Procedury rozpatrywania wniosków
o wyp³aty premii wymagaj¹ zmiany, m.in. jeli chodzi o sposób dokumentowania procesu inwestycyjnego uprawniaj¹cego do uzyskania premii oraz ustalanie zasad ponownej wyp³aty premii w przypadku jej zwrotu.
Uporz¹dkowanie powy¿szych kwestii jest istotne z tego
wzglêdu, ¿e 30 czerwca 2003 r. w PKO BP SA pozostawa³o do
zlikwidowania prawie 1,9 mln ksi¹¿eczek. Wed³ug szacunków
b. Urzêdu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, przy obecnym tempie likwidacja tych ksi¹¿eczek, potrwa jeszcze ok. 20 lat.

16. Kontrola zabezpieczenia i udostêpniania pañ-

stwowego zasobu archiwalnego oraz dokumentacji osobowej i p³acowej pracodawców [por. za³. Nr 3, str. 46] wykaza³a, ¿e archiwa w³aciwie wywi¹zywa³y siê ze swych ustawowych zadañ: zabezpieczenia, udostêpniania, prowadzenia ewidencji i opracowywania zasobu archiwalnego, a tak¿e
z nowej powinnoci  przechowywania dokumentacji osobowej i p³acowej pracodawców. Archiwa funkcjonowa³y w trudnych warunkach. Brak wystarczaj¹cych rodków na ich dzia³alnoæ mia³ niekorzystny wp³yw na sposób i bezpieczeñstwo
przechowywania zbiorów.

Niedoinwestowanie archiwów przejawia³o siê w z³ym stanie technicznym obiektów, nie pozwala³o na wykonywanie
niezbêdnych remontów i prac adaptacyjnych. Uci¹¿liwe rozproszenie bazy lokalowej utrudnia³o administrowanie i zwiêksza³o koszty przechowywania zbiorów. Archiwalia magazynowane by³y w nieodpowiednich pomieszczeniach, w piwnicach lub na strychach budynków, niezgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami.
Wyposa¿enie techniczne wiêkszoci sporód 27 skontrolowanych archiwów zaspokaja³o wprawdzie elementarne potrzeby, jednak nie odpowiada³o nowoczesnym standardom.
W 15 archiwach, z powodu ograniczenia zatrudnienia, nie
utworzono samodzielnych stanowisk lub sekcji ds. informatyki, w 11 nie zainstalowano serwerów sieciowych, a w 4 nie
funkcjonowa³y nawet lokalne sieci komputerowe. W 2003 r.
w archiwach u¿ytkowano 15 baz danych, których opracowanie koordynowa³a Naczelna Dyrekcja Archiwów Pañstwowych.
Archiwa, wykorzystuj¹c dostêpne na rynku oprogramowanie,
tworzy³y te¿ w³asne bazy danych, które nie sk³ada³y siê jednak na spójny, zintegrowany system. Jedynie w pracowniach
naukowych 12 archiwów umieszczono kamery monitoruj¹ce
korzystaj¹cych ze zbiorów. W 8 archiwach lub ich oddzia³ach
nie zainstalowano elektronicznych systemów antyw³amaniowych.
Zakres prac konserwatorskich by³ ograniczony, za skromnie wyposa¿one pracownie funkcjonowa³y w 22 archiwach.
Tylko 14 z nich mikrofilmowa³o swoje zasoby i to w dalece
niewystarczaj¹cym stopniu, nieprzekraczaj¹cym zazwyczaj
kilku procent zbiorów.
Ewidencja zasobów by³a kompletna i bie¿¹co prowadzona. Gorzej przedstawia³ siê stan opracowania zbiorów. By³ on
zró¿nicowany i kszta³towa³ siê od ponad 18% w Piotrkowie
Trybunalskim do 80%  we Wroc³awiu. Wynika³o to m.in. z braku wystarczaj¹cej liczby pracowników, obarczania ich rozlicznymi obowi¹zkami oraz przekazywania do archiwów akt w stanie nieuporz¹dkowanym.
NIK podkreli³a koniecznoæ zmiany opisanego stanu, tym
bardziej ¿e problematykê archiwów pañstwowych pominiêto
w przyjêtej przez rz¹d Narodowej strategii rozwoju kultury na
lata 2004-2013, mimo i¿ archiwa s¹ wa¿nym elementem zachowania dziedzictwa narodowego.

17. Lepiej przebiega³ proces finansowania z bud¿etu

dzia³alnoci kulturalnej i owiatowej. Zbadawszy wykorzystanie rodków publicznych na funkcjonowanie instytucji
kultury prowadzonych przez samorz¹dy województw [por.
za³. Nr 3, str. 89], NIK uzna³a, ¿e wiêkszoæ kontrolowanych
placówek prawid³owo wykorzysta³a dotacje z bud¿etów pañ-

stwa i samorz¹dów wojewódzkich. rodki na dofinansowanie bie¿¹cych zadañ w³asnych, zwi¹zanych z prowadzeniem
instytucji kultury, spo¿ytkowano w ca³oci i  z nielicznymi
wyj¹tkami  zgodnie z przeznaczeniem. Tym niemniej w latach 2001-2002 sytuacja finansowa kontrolowanych instytucji kultury: muzeów, bibliotek, filharmonii i domów kultury,
pogorszy³a siê. Wp³yw na to mia³o ograniczenie dotacji
i zmniejszenie siê wp³ywów z dzia³alnoci. W konsekwencji
instytucje kultury ogranicza³y ofertê programow¹, rezygnuj¹c
z czêci premier, spektakli, wystaw, zakupu nowych wydawnictw, a tak¿e remontów i inwestycji.
Spadek przychodów w³asnych wywo³a³y, w znacznej mierze, ni¿sze wp³ywy z reklam, od sponsorów oraz mniejsze
przychody ze sprzeda¿y biletów, karnetów, programów, wydawnictw itp. W ocenie NIK, zjawisko to spowodowa³y te¿ nieprawid³owoci w gospodarowaniu mieniem: nieuzasadnione
zwolnienia z czynszu najemców i dzier¿awców, nieegzekwowanie odsetek za nieterminowe regulowanie nale¿noci, oraz
wydawanie znacznych iloci bezp³atnych biletów i zaproszeñ.
W tej sytuacji utrzymywaniu oferty programowej na sta³ym
poziomie nie sprzyja³a tak¿e struktura wydatków, z uwagi na
dominuj¹cy udzia³ kosztów dzia³alnoci bie¿¹cej, na które
sk³ada³y siê g³ównie wynagrodzenia sta³ych zespo³ów pracowniczych.
Niewystarczaj¹cy by³ nadzór urzêdów marsza³kowskich
nad instytucjami kultury. Nie by³y realizowane w ca³oci plany
kontroli, nie przestrzegano procedur postêpowania kontrolnego, powierzchownie badano wydatki. Mimo tych uchybieñ,
kontrole urzêdów marsza³kowskich ujawni³y liczne nieprawid³owoci, szczególnie w sferze zamówieñ publicznych. Niekiedy wystêpowa³ brak aktualnej dokumentacji opisuj¹cej przyjête zasady rachunkowoci, konta analityczne by³y prowadzone nierzetelne, a ewidencja rodków trwa³ych by³a niekompletna.
Zdaniem NIK, zarz¹dy województw powinny dokonaæ
przegl¹du sieci instytucji kultury i przeanalizowaæ, czy niezbêdne jest istnienie wiêkszej liczby placówek o podobnym charakterze. Analiza taka powinna uwzglêdniaæ koszty
utrzymania instytucji i uwarunkowania historyczne, miejscow¹ tradycjê i spo³eczne zainteresowanie prezentowan¹ dzia³alnoci¹.
Z dniem 1 stycznia 2004 r. wesz³a w ¿ycie ustawa o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego, ograniczaj¹ca
m.in. dofinansowanie bie¿¹cych zadañ w³asnych samorz¹dów. Zakres tych zadañ, a tak¿e sposób i tryb udzielania dotacji, mia³a okreliæ Rada Ministrów. Do 31 maja 2004 r. nie
wype³ni³a ona tej dyspozycji, mimo ¿e do projektu ustawy
do³¹czono projekt stosownego rozporz¹dzenia. Zdaniem NIK,

%

1.

1.

przy wydaniu rozporz¹dzenia Rada Ministrów powinna
uwzglêdniæ rolê, jak¹ pe³ni¹ okrelone zadania lub programy
w realizacji polityki kulturalnej pañstwa.

18. Izba zakwestionowa³a natomiast prawid³owoæ

wykorzystania rodków publicznych w dziedzinie kultury przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów
publicznych [por. za³. Nr 3, str. 38]. Dysponowano bowiem
nimi, rozdzielano i rozliczano z naruszeniem obowi¹zuj¹cych
przepisów.
Jednostki spoza tego sektora, m.in. stowarzyszenia i fundacje, mog¹ otrzymywaæ dotacje celowe na realizacjê zadañ
zleconych jedynie na zasadach okrelonych w ustawie o finansach publicznych. Zadania powinny byæ zlecane na podstawie umowy, drog¹ wyboru najkorzystniejszej oferty,
z uwzglêdnieniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Zasady te nie by³y przestrzegane ani przez Ministra
Kultury, ani przez samorz¹dy.
Tryb przyjmowania i rozpatrywania wniosków nie gwarantowa³ jawnoci postêpowania i równego traktowania podmiotów ubiegaj¹cych siê o dotacje. W ani jednej sporód skontrolowanych umów zawartych z tymi podmiotami, ministerstwo
nie zabezpieczy³o nale¿ycie interesów Skarbu Pañstwa i nie
zagwarantowa³o gospodarnego wykorzystania rodków. Rozliczenia dotacji akceptowa³o tak¿e wówczas, gdy zleceniobiorcy pobrali rodki w nadmiernej wysokoci, lub wydatkowali je niezgodnie z przeznaczeniem. Zdarza³y siê przypadki
refundowania kosztów poniesionych na zadanie ju¿ zrealizowane. Czêæ rodków przekazanych stowarzyszeniom i fundacjom reprezentuj¹cym niektóre mniejszoci narodowe mia³a
charakter dotacji podmiotowych, nie za celowych. Finansowano z nich m.in. premie dla pracowników, eksploatacjê samochodów, amortyzacjê maszyn poligraficznych, energiê,
ogrzewanie, czynsz za drukarniê. Rozliczenia akceptowano
na podstawie sprawozdañ finansowych, bez sprawdzania
dokumentów ród³owych.
Jednostki samorz¹du terytorialnego, udzielaj¹c dotacji
celowych, narusza³y niekiedy zasady jawnoci i równego dostêpu do rodków publicznych, akceptowa³y wnioski niekompletne, nie dysponowa³y pe³n¹ informacj¹ o podmiotach ubiegaj¹cych siê o dotacje. Izba stwierdzi³a te¿ brak wystarczaj¹cego nadzoru nad realizacj¹ zadañ i niestarann¹ weryfikacjê
rozliczeñ z dotacji.
Równie¿ u wiêkszoci objêtych kontrol¹ beneficjentów
stwierdzono nieprawid³owoci i uchybienia w wykorzystaniu
dotacji celowych. Nieprawid³owo formu³owano oferty, brakowa³o kalkulacji kosztów, informacji o zleceniobiorcy, dokumentów potwierdzaj¹cych charakter jego dzia³alnoci, a tak¿e
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pe³nej informacji o ród³ach finansowania zadañ. Niektóre
dotowane podmioty spe³nia³y rolê poredników, przyznane
rodki przekazywa³y faktycznym wykonawcom zadañ, zatrzymuj¹c ich czêæ jako prowizjê. Znaczna liczba skontrolowanych podmiotów rozlicza³a dotacje niew³aciwie. Czasem by³y
to uchybienia formalne, np. brak daty sporz¹dzenia dokumentu, ale rozliczano te¿ koszty inne, ni¿ okrelone w umowach
lub podawano nierzetelne dane. W czêci jednostek nie wyodrêbniono w ewidencji ksiêgowej rodków przekazanych na
realizacjê zadañ zleconych, dowody ksiêgowe by³y niekompletne, za ewidencjê prowadzono z naruszeniem zasad okrelonych w ustawie o rachunkowoci.
Maj¹c na uwadze nagminnoæ uchybieñ i beztroskie traktowanie rodków stanowi¹cych dotacje celowe zarówno przez
ich dysponentów jak i beneficjantów, NIK postulowa³a zmianê przepisów dotycz¹cych przekazywania, wykorzystywania
i rozliczania dotacji.

19.

Nie stwierdzono istotnych uchybieñ w organizacji
i finansowaniu dzia³alnoci dydaktycznej w pañstwowych
wy¿szych szko³ach zawodowych [por. za³. Nr 3, str. 42].
Zwrócono natomiast uwagê na ró¿nego rodzaju nieprawid³owoci i wskazano okolicznoci niekorzystnie wp³ywaj¹ce na
funkcjonowanie owych szkó³.
Powstanie nowych w krajowym systemie szkolnictwa
wy¿szego uczelni, tworzonych w miejscowociach oddalonych
od centrów akademickich, dawa³o szanse zdobycia wy¿szego wykszta³cenia czêci m³odzie¿y pozbawionej poprzednio
takiej mo¿liwoci, b¹d zmuszonej do korzystania z ofert uczelni komercyjnych. Wa¿nym atutem uczelni, poza ich lokalizacj¹, by³o równie¿ powi¹zanie oferowanych specjalnoci i kierunków z potrzebami regionów. W latach 1999-2003 szko³y
te uwa¿ane by³y za atrakcyjn¹ formê studiów, co przejawia³o
siê w rosn¹cej liczbie studentów i prowadzonych specjalnoci. Od 2003 r. zainteresowanie nimi jednak zmala³o. Ustalenia kontroli wskazuj¹, ¿e koncepcja krótszego, a wiêc tañszego kszta³cenia na poziomie licencjata lub in¿yniera, nie
daj¹ca mo¿liwoci odbycia pe³nych studiów magisterskich, nie
spe³ni³a oczekiwañ m³odzie¿y. Absolwenci uzupe³niali wiêc
wykszta³cenie na innych uczelniach, czêsto w gorszych warunkach ni¿ te, którymi dysponuj¹ pañstwowe wy¿sze szko³y
zawodowe.
Obiekcje budzi³y warunki studiowania. Decyzje o utworzeniu szkó³ podejmowano na podstawie wniosków skierowanych do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, w których lokalne w³adze m.in. deklarowa³y posiadanie odpowiednich warunków lokalowych i kadrowych. Deklaracje te czêsto
rozmija³y siê z rzeczywistoci¹, a warunki, w jakich powsta-

wa³y i podejmowa³y dzia³alnoæ dydaktyczn¹ skontrolowane
szko³y, odbiega³y  niekiedy ra¿¹co  od deklarowanych. Utrzymywanie siê takiej sytuacji umo¿liwia³ brak w³aciwego nadzoru ze strony MENiS, które ogranicza³o siê do kontroli dzia³alnoci komisji rekrutacyjnych, przestrzegania procedur odwo³awczych i postêpowania kwalifikacyjnego na I rok studiów.
Warunki studiowania pogarsza³ niedostatek kadry o odpowiednich kwalifikacjach, której przyrost nie nad¹¿a³ za wzrostem
liczby studentów  o ile w roku 1999/2000 na jednego nauczyciela akademickiego przypada³o 12 studentów, to po 4
latach ju¿ 25. Dzia³alnoæ dydaktyczn¹ w skontrolowanych
szko³ach prowadzi³y g³ównie osoby zatrudnione w innych
orodkach akademickich, zazwyczaj pracuj¹ce na dwóch lub
wiêcej etatach.
Utrzymanie szkó³ obci¹¿a³o g³ównie bud¿et pañstwa i studentów. Z biegiem czasu otrzymywa³y one coraz mniejsze
dotacje. Nie sprawdzi³a siê tym samym, mimo wczeniejszych
zapewnieñ, koncepcja materialnego wspierania uczelni przez
samorz¹dy terytorialne i lokalne jednostki. W latach 19992003 sfinansowa³y one zaledwie 0,3% przychodów skontrolowanych szkó³.
Zdaniem NIK, w celu usprawnienia procedur zwi¹zanych
z tworzeniem pañstwowych wy¿szych szkó³ zawodowych,
a tak¿e dla wyeliminowania nieprawid³owoci, niezbêdne jest
szczegó³owe okrelenie zasad i trybu ich powo³ywania, a tak¿e
rygorystyczne egzekwowanie deklarowanych warunków
kszta³cenia.

20.

Izbê zaniepokoi³ stan organizacji oraz finansowania dokszta³cania i doskonalenia zawodowego nauczycieli [por. za³. Nr 3, str. 39]. Wykonywanie tego zawodu wymaga ci¹g³ego podwy¿szania kwalifikacji ogólnych i zawodowych. Zgodnie z ustaw¹  Karta Nauczyciela, nauczyciel
wrêcz obowi¹zany jest dbaæ o w³asny rozwój intelektualny
i stale podnosiæ sw¹ wiedzê. Z ustaleñ kontroli wynika, ¿e nie
zosta³y im jednak stworzone warunki sprzyjaj¹ce wype³nianiu tej powinnoci.
Od 1999 r., w zwi¹zku z reform¹ owiaty, w procesie tym
uczestnicz¹ centralne i wojewódzkie placówki doskonalenia
nauczycieli. W organizacji i finansowaniu ich dzia³alnoci mia³y
jednak miejsce liczne nieprawid³owoci. Placówki wojewódzkie m.in. w zbyt du¿ym stopniu nastawia³y siê na wykonywanie zadañ dodatkowych, op³acanych przez uczestników szkoleñ, kosztem obowi¹zkowych zadañ statutowych. W³anie
odp³atnoæ sta³a siê jedn¹ z barier ograniczaj¹cych nauczycielom dostêp do specjalistycznych szkoleñ w dziedzinie wychowania i profilaktyki, bardzo potrzebnych w sytuacji narastania zachowañ patologicznych wród uczniów. Tematyka

ta zosta³a potraktowana marginalnie równie¿ w planach jednostek samorz¹du terytorialnego szczebla powiatowego
i gminnego.
rodki wyodrêbnione w bud¿etach skontrolowanych jednostek administracji publicznej na dofinansowanie dokszta³cania i doskonalenia zawodowego nauczycieli wydatkowano
zgodnie z przyjêtymi kierunkami, m.in. na sfinansowanie studiów podyplomowych i refundacjê dop³at do czesnego studiuj¹cym nauczycielom, organizacjê doradztwa metodycznego oraz dzia³alnoæ powiatowych i gminnych placówek doskonalenia nauczycieli. Wiêkszoæ jednostek samorz¹dowych
gospodarowa³a jednak tymi rodkami nieprawid³owo. Nie opracowano m.in. rocznych planów dofinansowywania poszczególnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli, wadliwe okaza³y siê te¿ kryteria podzia³u wyodrêbnionych rodków miêdzy szko³y i placówki owiatowe. W rezultacie czêæ
rodków nie zosta³a wykorzystana. Stwierdzono ponadto, ¿e
niektóre jednostki samorz¹dowe, prowadz¹ce szko³y i placówki owiatowe, w ogóle nie wyodrêbni³y w bud¿etach rodków
na dofinansowanie dokszta³cania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, lub wydzieli³y je w wysokoci ni¿szej od 1%
rodków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w danym roku, co gwarantuje Karta Nauczyciela.
Za niezadowalaj¹cy uznano nadzór pedagogiczny: Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nad centralnymi placówkami doskonalenia nauczycieli, kuratorów owiaty nad pozosta³ymi placówkami  publicznymi i niepublicznymi, za ich dyrektorów  nad prac¹ konsultantów. Nie wszystkie zadania
na³o¿one na wymienione placówki zosta³y zrealizowane w ca³oci. Dotyczy³o to zw³aszcza mierzenia jakoci ich pracy. Mimo
up³ywu 4 lat od wejcia w ¿ycie przepisów obliguj¹cych organy nadzoru pedagogicznego do planowania, organizowania
i mierzenia jakoci pracy nadzorowanych szkó³ i placówek,
nie odnotowano w tej dziedzinie znacz¹cego postêpu.
W ocenie NIK, szansê poprawy pracy wojewódzkich placówek doskonalenia nauczycieli stwarza obowi¹zuj¹ca od
stycznia 2004 r. ich akredytacja, maj¹ca stanowiæ potwierdzenie, ¿e dzia³alnoæ danej placówki prowadzona jest na zadowalaj¹cym poziomie.

21.

NIK, kontroluj¹c sposób wykorzystania pracowni komputerowych w szko³ach [por. za³. Nr 3, str. 45] uzna³a, ¿e Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu nale¿ycie
wywi¹za³o siê z zadania, jakim by³o wyposa¿enie szkó³
w sprzêt komputerowy i oprogramowanie, gospodarnie wykorzystywa³o posiadane rodki i rzetelnie siê z nich rozlicza³o. W efekcie, liczba szkó³ z pracowniami komputerowymi
zwiêkszy³a siê w ci¹gu 4 lat z 8 tys. do ponad 18 tys. Po-
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trzeby w dziedzinie informatyki uwzglêdniono równie¿ w podstawach programowych i ramowych planach nauczania,
a kuratoria owiaty i dyrektorzy szkó³ podejmowali starania
o wszechstronne wykorzystanie informatyki w dzia³alnoci
dydaktycznej.
Jednak rodki przeznaczane na te dzia³ania nie zaspokaja³y rosn¹cych potrzeb, zarówno jeli chodzi o informatyzacjê samego procesu dydaktycznego, jak i o przygotowanie
uczniów do pos³ugiwania siê komputerem. Jedn¹ z trudniejszych do prze³amania barier by³ te¿ brak wystarczaj¹cej iloci sprzêtu. Nie wszystkie szko³y posiada³y takie pracownie 
mia³o je 68% szkó³ podstawowych, 77% gimnazjów i ok. 30%
szkó³ ponadgimnazjalnych. Sytuacjê pogarsza³o szybkie starzenie siê technologiczne sprzêtu komputerowego, zw³aszcza w pracowniach organizowanych najwczeniej, tj. w latach
1998-2000.
Barier takich by³o wiêcej. Typowe pracownie, zakupione
centralnie, sk³ada³y siê z 9 stanowisk uczniowskich i komputera nauczycielskiego, stanowi¹cego jednoczenie serwer
sieci komputerowej pracowni. Liczba komputerów nie by³a
jednak dostosowana do redniej liczby uczniów w klasie, która w publicznych szko³ach podstawowych wynosi³a nieco
ponad 20, za w gimnazjach, gdzie powstawa³o najwiêcej
pracowni  oko³o 24. Ta niezgodnoæ utrudnia³a prowadzenie zajêæ. W wiêkszoci skontrolowanych szkó³ pracownie s³u¿y³y przy tym g³ównie do nauczania informatyki, za innych
przedmiotów okazjonalnie. Posiadany przez szko³y sprzêt
komputerowy i ³¹cza internetowe nie by³y wiêc w pe³ni wykorzystywane. Kilka pracowni wynajêto innym podmiotom, za
komputery, przeznaczone do celów dydaktycznych, s³u¿y³y
niekiedy szkolnej administracji.
Brakowa³o nauczycieli przygotowanych do prowadzenia
zajêæ z informatyki, a tak¿e do pos³ugiwania siê technikami
informatycznymi w nauczaniu innych przedmiotów. Mimo ¿e
prawie po³owa nauczycieli 33 skontrolowanych szkó³ uczestniczy³a w szkoleniach i kursach, ich umiejêtnoci by³y zazwyczaj niewystarczaj¹ce do prowadzenia zajêæ z wykorzystaniem pracowni komputerowej. Pos³ugiwanie siê komputerem
nie sprawia³o ¿adnych trudnoci jednej trzeciej badanych,
po³owa mia³a ró¿nego rodzaju k³opoty, co siódmy korzysta³
z komputera wy³¹cznie z pomoc¹ innej osoby, za kilka procent w ogóle nie potrafi³o siê pos³ugiwaæ tym narzêdziem.
Winê za taki stan rzeczy ponosi³ czêciowo resort edukacji, który do czasu zakoñczenia kontroli nie ustali³ standardów okrelaj¹cych zasób umiejêtnoci niezbêdnych do pos³ugiwania siê sprzêtem komputerowym przez nauczycieli.
W ocenie NIK, ich brak utrudnia³ uznanie owych umiejêtnoci
za niezbêdne do awansu na kolejne stopnie nauczycielskie,
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a tak¿e zobowi¹zanie uczelni kszta³c¹cych nauczycieli do
uwzglêdnienia w programach zajêæ znajomoci informatyki
i stosowania technik informatycznych w nauczaniu.

22. Badaj¹c wykorzystanie rodków publicznych na

szkolnictwo artystyczne [por. za³. Nr 3, str. 43], wyasygnowanych w latach 2002-2003 na dzia³alnoæ szkó³ prowadzonych przez Ministra Kultury, Izba ustali³a, ¿e nieprawid³owoci i uchybienia w znacznej czêci by³y konsekwencj¹ niedostatku rodków. Z tego powodu szko³y zaci¹ga³y zobowi¹zania przekraczaj¹ce limity okrelone w planach wydatków, naruszaj¹c dyscyplinê finansów publicznych, a bie¿¹c¹ dzia³alnoæ finansowa³y niekiedy ze rodków specjalnych, co z kolei stanowi³o naruszenie ustawy o systemie owiaty. Kwoty
przeznaczone na remonty nie zaspokaja³y potrzeb, tote¿ stan
techniczny i sanitarny 16 sporód 39 objêtych kontrol¹ szkó³
nie by³ zadowalaj¹cy. Podobnie by³o ze rodkami na inwestycje  w 2003 r. zakoñczenie budowy 12 szkó³ i placówek artystycznych finansowanych przez Ministra Kultury wymaga³o
nak³adów w wysokoci 31 mln z³, tymczasem w ustawie bud¿etowej na 2002 r. w ogóle nie przewidziano dotacji na ten
cel, za w nastêpnym roku przeznaczono 5,2 mln z³.
W czêci szkó³ brakowa³o rodków dydaktycznych oraz
przyborów i materia³ów dla nauczycieli. Z roku na rok mala³y
kwoty przeznaczone na pomoc dla uczniów znajduj¹cych siê
w trudnej sytuacji materialnej. W badanym okresie uwzglêdniono tylko 11% z³o¿onych w tej sprawie wniosków.
Szwankowa³ te¿ rozdzia³ rodków. W 2002 r. 40 jednostkom samorz¹du terytorialnego przekazano, w ramach subwencji, 31,7 mln z³ na finansowanie szkó³ artystycznych, które równolegle otrzymywa³y dotacje z bud¿etu Ministra Kultury. Z kolei Centrum Edukacji Artystycznej przekazywa³o dotacje jednostkom spoza sektora finansów publicznych i jednostkom szkolnictwa artystycznego prowadzonym przez Ministra
Kultury, mimo ¿e jako dysponent trzeciego stopnia rodki te
mog³o przeznaczyæ jedynie na pokrycie w³asnych potrzeb.
W wyniku niedostatecznego nadzoru, w 2003 r. o 7 mln
z³ przekroczono zaplanowane w ustawie bud¿etowej rodki
na wynagrodzenia dla pracowników nie bêd¹cych nauczycielami. W znacznej czêci skontrolowanych szkó³ nie by³y
przestrzegane przepisy o rachunkowoci oraz o zamówieniach publicznych, w sprawozdaniach bud¿etowych zamieszczano dane niezgodne z ewidencj¹ ksiêgow¹, posiadane rodki wydatkowano niekiedy niecelowo i niegospodarnie.
Minister Kultury i dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej nie zapewnili te¿ w³aciwego nadzoru pedagogicznego
nad szko³ami artystycznymi, szczególnie jeli chodzi o jakoæ ich pracy. Wiele skontrolowanych szkó³ zatrudnia³o

nauczycieli bez wymaganych kwalifikacji. Tylko w co trzeciej szkole dyrektorzy sporz¹dzili plany doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Zdaniem NIK, ustalenia kontroli wskazuj¹, ¿e niezbêdne
jest opracowanie wieloletniego programu rozwoju szkolnictwa artystycznego, okrelaj¹cego m.in. potrzeby kszta³cenia,
bazê materialn¹ i dydaktyczn¹ oraz skorelowane z nimi zapotrzebowanie na rodki publiczne.

23. Na ogó³ pozytywnie ocenione zosta³o funkcjono-

wanie szkó³ mniejszoci narodowych i etnicznych [por.
za³. Nr 3, str. 44], w których nauk¹ rodzimego jêzyka objêto
w roku szkolnym 2003/2004 49 tys. uczniów nale¿¹cych do
mniejszoci narodowych: bia³oruskiej, litewskiej, niemieckiej,
s³owackiej i ukraiñskiej oraz etnicznych ³emkowskiej i kaszubskiej, stanowi¹cych 0,8% ogó³u uczniów w Polsce. Ponadto
w kilkudziesiêciu szko³ach zorganizowano dodatkowe zajêcia dla uczniów romskich.
Nauczanie jêzyków, historii i kultury kraju pochodzenia
stanowi jeden z najwa¿niejszych czynników s³u¿¹cych zachowaniu i rozwijaniu poczucia to¿samoci narodowej, etnicznej
i jêzykowej. Minister Edukacji Narodowej i Sportu w tym w³anie duchu organizowa³ kszta³cenie uczniów nale¿¹cych do
mniejszoci narodowych i etnicznych, za szko³y prowadzi³y
dla tych grup uczniów pozalekcyjne zajêcia, m.in. artystyczne, a tak¿e wspó³pracowa³y z organizacjami mniejszoci.
Realizacja wspomnianych przedsiêwziêæ nie przebiega³a jednak bezb³êdnie. Minister nie wspiera³ w wystarczaj¹cym
stopniu mniejszoci w opracowywaniu programów nauczania
jêzyków oraz historii i geografii kraju ich pochodzenia. Wsparcie to nie odpowiada³o ani skali potrzeb, ani wprowadzonym
wymogom odbywania zajêæ ze wspomnianych przedmiotów
na podstawie programów nauczania i podrêczników dopuszczonych do u¿ytku szkolnego. Od czasu zreformowania systemu owiaty w 1999 r., dopuszczono 19 programów dla szkó³
podstawowych, gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych, gdy
potrzebnych by³o co najmniej 58. Czêæ szkó³ pos³ugiwa³a
siê zatem programami nauczania i podrêcznikami nie posiadaj¹cymi wymaganego dopuszczenia. Równie¿ dyrektorzy
szkó³ nie do³o¿yli starañ, aby z pomoc¹ kuratorów owiaty,
wojewódzkich placówek doskonalenia nauczycieli i organizacji
mniejszoci opracowaæ programy w³asnymi si³ami.
W statutach czêci badanych szkó³ mniejszoci nie okrelono, lub okrelono je w sposób ogólnikowy, celów i zadañ
zwi¹zanych z podtrzymywaniem poczucia to¿samoci narodowej, etnicznej i jêzykowej oraz zasad organizacji nauczania. W kilku placówkach nauka jêzyka mniejszoci i inne zajêcia s³u¿¹ce podtrzymywaniu to¿samoci prowadzono bez

wymaganych ustaw¹ o systemie owiaty wniosków, z³o¿onych
przez rodziców (opiekunów), albo uczniów, którzy ukoñczyli
16 lat. Kilkanacie szkó³ poda³o w sprawozdaniach GUS nierzetelne dane o liczbie uczniów, co wp³ynê³o na zawy¿enie
naliczonej subwencji owiatowej. Niezadowalaj¹cy by³ tak¿e
nadzór wszystkich szczebli.
Zdaniem NIK, resort edukacji powinien rozwa¿yæ opracowanie strategii rozwoju owiaty mniejszoci, za kuratorzy
powinni wspomagaæ szko³y, m.in. uwzglêdniaj¹c w programach doskonalenia nauczycieli i w organizacji mierzenia jakoci pracy szkó³ mniejszoci  potrzebê zachowania i rozwijania ich to¿samoci narodowej, etnicznej i jêzykowej.

24.

Mierne rezultaty przynios³y dzia³ania gmin zwi¹zane z zapewnieniem wychowania przedszkolnego. Takie wnioski wynikaj¹ z kontroli zasiêgu wychowania przedszkolnego [por. za³. Nr 3, str. 41], przeprowadzonej w 40 gminach
w zwi¹zku z wprowadzeniem obowi¹zkowego rocznego przygotowania przedszkolnego 6-latków. We wszystkich badanych
gminach ustalono liczbê dzieci, które podlegaj¹ temu obowi¹zkowi. Zaplanowano te¿ rodki na ich ewentualne dowo¿enie. W po³owie gmin opracowano projekty uchwa³ w sprawie sieci placówek wychowania przedszkolnego. Gorzej
przedstawia³ siê natomiast zasiêg tego wychowania w odniesieniu do m³odszych dzieci.
W skontrolowanych gminach poza oddzia³ywaniem instytucjonalnego wychowania przedszkolnego pozostawa³a ponad po³owa dzieci w wieku 3-5 lat, w tym a¿ 80% dzieci
z gmin wiejskich. Wprawdzie praktycznie wszystkie zg³oszone dzieci zosta³y przyjête do przedszkoli lub szkolnych
klas zerowych, jednak wskutek zwi¹zanych z tym kosztów,
a tak¿e zbyt du¿ych odleg³oci, wielu rodziców nie posy³a³o do nich swoich dzieci. W czêci gmin z powodu malej¹cej liczby chêtnych i rosn¹cych kosztów utrzymania likwidowano przedszkola, a edukacjê szeciolatków przejmowa³y przedszkola niepubliczne i oddzia³y przedszkolne
w szko³ach podstawowych. Niekiedy sieæ placówek ogranicza³a siê wy³¹cznie do oddzia³ów zerowych w szko³ach
podstawowych  w 5 sporód 24 gmin wiejskich nie funkcjonowa³o ¿adne przedszkole.
Pozytywn¹ ocenê wystawi³o przedszkolom 90% rodziców
ankietowanych podczas kontroli. Podkrelali m.in. fachowoæ
i zaanga¿owanie kadry, przyjazn¹ atmosferê, ró¿norodnoæ
zajêæ. Wiêkszoæ ankietowanych  i to zarówno w gminach
miejskich jak i wiejskich  sk³onna by³a p³aciæ za dodatkowe
zajêcia: jêzyk angielski, rytmikê, æwiczenia korekcyjne, zajêcia plastyczne i teatralne, naukê p³ywania, gry na instrumencie, zajêcia komputerowe. Zdaniem znacznej czêci respon-
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dentów wysokoæ op³at, mimo ¿e na ogó³ umiarkowana, uniemo¿liwia³a jednak posy³anie dzieci do przedszkola mniej zamo¿nym rodzinom.
NIK negatywnie oceni³a nadzór gmin nad finansami i dzia³alnoci¹ administracyjn¹ placówek wychowania przedszkolnego oraz niewystarczaj¹ce wspó³dzia³anie skontrolowanych
gmin z kuratorami owiaty. Gminy przekazywa³y im wprawdzie do zaopiniowania arkusze organizacji placówek wychowania przedszkolnego, ale w co trzeciej gminie wspó³praca
na tym siê koñczy³a, za w 5 gminach uwag kuratorów nie
uwzglêdniono.
W czêci gmin statuty przedszkoli i szkó³ nie okrela³y
m.in. zasad rekrutacji, odp³atnoci za przedszkole i wy¿ywienie pracowników, czasu zajêæ i statusu prawno-organizacyjnego placówki. W 11 gminach nie zapewniono oddzia³om
przedszkolnym, do których uczêszcza³y dzieci szecioletnie,
realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin dziennie. W 16 gminach przekroczono dopuszczalne limity liczby
dzieci w oddziale przedszkolnym.
W ocenie NIK, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
powinno opracowaæ i wcieliæ w ¿ycie program wychowania
przedszkolnego, z jednej strony wyrównuj¹cy szanse edukacyjne dzieci  szczególnie ze rodowisk wiejskich  z drugiej
za uwiadamiaj¹cy rodzicom i w³adzom gminnym znaczenie edukacji przedszkolnej.

25.

Odmiennie oceni³a NIK organizacjê i warunki realizacji wychowania fizycznego w szko³ach podstawowych i gimnazjach na terenie województwa ³ódzkiego [por.
za³. Nr 3, str. 90]. Izba ustali³a, ¿e kontrolowane szko³y zaplanowa³y takie zajêcia w wymiarze czasowym i w formach zgodnych z obowi¹zuj¹cymi przepisami, jednak¿e w czêci szkó³
plan ten nie zosta³ w ca³oci urzeczywistniony, a proces nauczania nie by³ dokumentowany w sposób w³aciwy.
Z zajêciami kolidowa³y niekiedy szkolne uroczystoci oraz
obchody wi¹t pañstwowych i rocznic, a jednym z powodów
niepe³nej realizacji planów lekcji wf. by³o uczestniczenie dzieci
w tych uroczystociach oraz zajmowanie sal gimnastycznych
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na imprezy i poprzedzaj¹ce je próby. Z kolei niecis³oci w dokumentacji, wybór niew³aciwych programów nauczania, brak
planów lekcyjnych lub wystêpuj¹ce w nich b³êdy wynika³y,
zdaniem NIK, z niskiego poziomu wiedzy czêci nauczycieli,
mimo i¿ w zdecydowanej wiêkszoci posiadali oni wymagane uprawnienia.
Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrekcje szkó³
ogranicza³ siê zazwyczaj do formalnej hospitacji zajêæ wf.,
nie starano siê natomiast wskazywaæ i eliminowaæ b³êdów
w programowaniu, planowaniu i prowadzeniu tych zajêæ. Niewiele lepszy skutek odniós³ nadzór miejscowego kuratorium
owiaty nad szko³ami, który sprowadza³ siê g³ównie do opiniowania nades³anych arkuszy organizacyjnych. Kuratorium
nie dysponowa³o jednak wystarczaj¹c¹ liczb¹ wizytatorów,
ka¿dy z nich nadzorowa³ 25-35 szkó³, nie za 14, jak stanowi³o odnone rozporz¹dzenie MEN, a ich nadzór obejmowa³
wszystkie przedmioty nauczania.
NIK krytycznie oceni³a stan bazy sportowej. Wród 12
kontrolowanych szkó³, 2 nie mia³y sali gimnastycznej, w jednej wykorzystano zaadaptowan¹ na ten cel salê lekcyjn¹,
w 4 zajêcia prowadzono w warunkach zagra¿aj¹cych zdrowiu uczniów, kolejne 2 szko³y nie dysponowa³y boiskiem.
Sprzêt i urz¹dzenia sportowe u¿ytkowane przez szko³y pochodzi³y g³ównie z lat 1980-1990 i nie mia³y certyfikatów bezpieczeñstwa.
W czêci szkó³ nie zorganizowano prawid³owo opieki
medycznej nad uczniami, co m.in. utrudnia³o kwalifikowanie
uczniów do odpowiednich grup æwiczebnych. By³o to jedn¹
z przyczyn niew³aciwej organizacji gimnastyki korekcyjnokompensacyjnej. Stwierdzono te¿, ¿e niektórzy nauczyciele
wf. i nauczania pocz¹tkowego, prowadz¹cy zajêcia motoryczno-ruchowe w klasach I-III, nie odbyli kursu pomocy przedlekarskiej.
Ustalenia kontroli wskazuj¹ na potrzebê podjêcia, w tej
zaniedbywanej dotychczas sferze, dzia³añ systemowych
usprawniaj¹cych organizacjê oraz zapewniaj¹cych w³aciwe
warunki wychowania fizycznego w szko³ach podstawowych
i gimnazjach.
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2.

Zmiany strukturalne w polskiej gospodarce, wraz z zarz¹dzaniem publicznym maj¹tkiem, stanowi¹ sta³y przedmiot zainteresowania Najwy¿szej Izby Kontroli. Badania w tej dziedzinie nale¿¹ do ustawowych powinnoci NIK. Kontroluj¹c szeroki kr¹g
zró¿nicowanych podmiotów, Izba skupia uwagê na przemianach w³asnociowych i strukturalnych zachodz¹cych w przedsiêbiorstwach i ca³ych bran¿ach. Badane jest m.in. przygotowanie podmiotów do prywatyzacji, sposób ich wspierania w razie
koniecznoci pomoc¹ publiczn¹, przebieg procesów restrukturyzacyjnych, a tak¿e ich efekty. W dziedzinie bie¿¹cego gospodarowania maj¹tkiem publicznym badane jest przede wszystkim zarz¹dzanie mieniem pañstwowym i samorz¹dowym, gospodarka finansowa przedsiêbiorstw, spó³ek z udzia³em Skarbu Pañstwa i agencji, przy czym szczególn¹ uwagê zwraca siê na zobowi¹zania finansowe zaci¹gniête przez te podmioty, a tak¿e na tworzenie i funkcjonowanie spó³ek powi¹zanych kapita³owo
i organizacyjnie z sektorem prywatnym.
Badania przekszta³ceñ w³asnociowych dowodz¹, i¿ procesy te od pocz¹tku transformacji ustrojowej nie przebiegaj¹ w³aciwie. Uwik³ane w spory, prowadzone wed³ug zmieniaj¹cych siê za³o¿eñ i strategii, dzia³ania restrukturyzacyjne wlok¹ siê
latami, a czêsto nie mog¹ doczekaæ siê fina³u. Przed³u¿anie siê tych procesów niejednokrotnie stawia³o w trudnej sytuacji
poddawane takiej kuracji podmioty. Restrukturyzowane przedsiêbiorstwa w tym przejciowym okresie traci³y kontrahentów
i dotychczasow¹ pozycjê na rynku, mala³a ich wartoæ. Dla wielu firm oznacza³o to pog³êbienie siê ich problemów, z których
wydobyæ je mia³y w³anie przekszta³cenia.
Trudnoci te mog¹ mieæ przyczyny g³êbsze, ni¿ tylko brak kompetencji, opiesza³oæ, zaniedbywanie obowi¹zków i inne
krytykowane powszechnie uchybienia w pracy administracji. Przebieg kolejnych procesów restrukturyzacyjnych utwierdzaæ
mo¿e w przekonaniu o obawach przed podejmowaniem decyzji, które narusz¹ czyje interesy, zostan¹ oprotestowane, albo
te¿ uznane za wyprzeda¿ narodowego maj¹tku. Warto zauwa¿yæ, ¿e podnoszone zarzuty, jeli dotyczy³y nie samej idei prywatyzacji, lecz poszczególnych przypadków, czêsto by³y niepozbawione podstaw. Dowiod³y tego liczne kontrole, które ujawni³y
ró¿nego rodzaju nieprawid³owoci, pocz¹wszy od uchybieñ formalnych, po sytuacje wskazuj¹ce na prawdopodobne zaistnienie korupcji lub zagro¿enie interesu publicznego. Nieprawid³owoci ujawnionych podczas kontroli NIK nie mo¿na jednak generalizowaæ. Kontrole prowadzone by³y czêciej i wnikliwiej tam, gdzie pojawia³y siê w¹tpliwoci, istnia³o zagro¿enie dla przebiegu
przekszta³ceñ w³asnociowych lub rozlega³y siê protesty, ni¿ tam, gdzie wszystko sz³o w zgodzie z przepisami i spo³ecznym
interesem.
Kontrole gospodarowania maj¹tkiem publicznym po raz kolejny pozwoli³y stwierdziæ, ¿e nadal interes Skarbu Pañstwa nie
jest dostatecznie chroniony. Brakuje troski o powierzone mienie, starannoci i rzetelnoci w podejmowanych dzia³aniach. Nieprawid³owoci maj¹ miejsce czêsto przy biernej postawie przedstawicieli administracji, organów za³o¿ycielskich i rad pracowniczych. Znaczn¹ czêæ odpowiedzialnoci za niegospodarnoæ ponosz¹ równie¿ organy pañstwa, ze wzglêdu na niewywi¹zywanie siê z nadzorczych i kontrolnych obowi¹zków oraz nieprzeciwdzia³anie przypadkom naruszenia prawa.
Daje siê te¿ zaobserwowaæ zjawisko realizowania interesów grupowych i indywidualnych kosztem publicznego maj¹tku.
Zazwyczaj dzieje siê to w formalnej zgodzie z przepisami, okolicznoci wskazuj¹ jednak, i¿ prawo jest interpretowane zbyt
dowolnie, wbrew intencjom ustawodawcy, a powstawanie, utrzymywanie i dzia³alnoæ niektórych podmiotów jest wrêcz niecelowe i niegospodarne. Niepokój mo¿e budziæ funkcjonowanie czêci spó³ek akcyjnych, paso¿ytuj¹cych na maj¹tku podmiotów
pañstwowych. Przynosz¹ one straty lub minimalne zyski, nieadekwatne do zainwestowanego kapita³u. Podobne w¹tpliwoci
dotycz¹ zaanga¿owania kapita³owego przedsiêbiorstw pañstwowych i jednoosobowych spó³ek Skarbu Pañstwa w spó³ki prawa handlowego. Mno¿enie siê spó³ek-córek tworzy labirynt powi¹zañ, w którym rozmywaj¹ siê kompetencje i odpowiedzialnoæ, a nadzór nad zaanga¿owanym w spó³ki publicznym maj¹tkiem staje siê iluzoryczny.
Fakty te determinuj¹ ocenê Izby: mienie Skarbu Pañstwa nie jest w³aciwie chronione. Zakoñczone w 2004 r. kontrole nie
zmieni³y tej krytycznej oceny co do wiêkszoci opisanych wy¿ej zjawisk i procesów, szczególnie jeli chodzi o kwestie zwi¹zane
z restrukturyzacj¹. Jest to konstatacja tym bardziej niepokoj¹ca, ¿e badane by³y bran¿e i przedsiêbiorstwa o szczególnym
znaczeniu dla polskiej gospodarki.
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Omówienie wyników
wa¿niejszych kontroli

1.

Niew³aciwie, zdaniem NIK, przebiega³y przekszta³cenia organizacyjne w górnictwie wêgla kamiennego
w latach 2002-2003 [por. za³. Nr 3, str. 82], prowadzone wed³ug Programu restrukturyzacji górnictwa wêgla kamiennego
w Polsce w latach 2003-2006 z wykorzystaniem ustaw antykryzysowych i zainicjowaniem prywatyzacji niektórych kopalñ.
Reorganizacji, przewiduj¹cej powstanie Kompanii Wêglowej
SA w drodze przeniesienia do Pañstwowej Agencji Restrukturyzacji Górnictwa Wêgla Kamiennego SA kopalñ i zak³adów
spó³ek wêglowych: gliwickiej, rudzkiej, nadwilañskiej, rybnickiej i bytomskiej, dokonano na podstawie b³êdnych za³o¿eñ.
Przyjêcie terminów uniemo¿liwiaj¹cych rzetelne przeprowadzenie zmian, nieokrelenie szczegó³owych zasad ich wprowadzenia i niewystarczaj¹cy nadzór Ministra Gospodarki,
przyczyni³y siê do powstania nieprawid³owoci, za realizacja programu prowadzi³a do naruszenia interesów wierzycieli
spó³ek wêglowych.
Spó³ki nie przeprowadzi³y restrukturyzacji finansowej.
Nieustalenie szczegó³owych zasad przeniesienia w³asnoci
przedsiêbiorstw spó³ek stwarza³o pole do dowolnej interpretacji, które sporód sk³adników maj¹tkowych, do czasu zakoñczenia postêpowañ odd³u¿eniowych i restrukturyzacyjnych, powinny nadal pozostaæ ich w³asnoci¹. W rezultacie,
po przeniesieniu w³asnoci kopalñ, g³ównym przedmiotem
dzia³alnoci spó³ek by³o wydzier¿awianie, m.in. Kompanii
Wêglowej, posiadanego nadal maj¹tku, a tak¿e sprzeda¿ zgromadzonych wczeniej zapasów wêgla.
Zastrze¿enia wzbudzi³a wycena nabytego przez Kompaniê maj¹tku. Jego wartoæ zosta³a zani¿ona do wysokoci kwot
zapisanych w programie i w umowach zbycia. Zdaniem NIK,
wycena s³u¿y³a nie tyle okreleniu wartoci rynkowej przedsiêbiorstw, co raczej ustaleniu wartoci akceptowanych przez
strony zawieranych umów, a tak¿e Ministrów Gospodarki,
Pracy i Polityki Spo³ecznej oraz Skarbu Pañstwa. Jej celem
by³o wyznaczenie górnej granicy odpowiedzialnoci Kompanii Wêglowej wobec wierzycieli, a porednio, tak¿e kwoty niezbêdnego dokapitalizowania Kompanii przez Skarb Pañstwa.
Zani¿enie wartoci nabytych sk³adników maj¹tkowych oznacza³o w konsekwencji zani¿enie naliczanych w Kompanii kosztów amortyzacji, odpisów na fundusz likwidacji zak³adu górniczego, a tak¿e wysokoci uiszczanego przez Kompaniê podatku od nieruchomoci, co spowodowa³o nieuzasadnione
pomniejszenie dochodów gmin górniczych. Na dodatek,
w umowach zbycia z lutego 2003 r., oparto siê na wycenie
przedsiêbiorstw dokonanej na koniec 2002 r., mimo ¿e pó-

niejsze dzia³ania spó³ek spowodowa³y obni¿anie wartoci ich
maj¹tku obrotowego o 444 mln z³.
Niepowodzenie realizowanej w 2003 r. restrukturyzacji
finansowej bran¿y górniczej zrodzi³o potrzebê znalezienia
nowych rozwi¹zañ  wprowadzonych ustaw¹ o restrukturyzacji górnictwa wêgla kamiennego w latach 2003-2006  oraz
korekty podstawowych zamierzeñ restrukturyzacyjnych, jak¹
Rada Ministrów przyjê³a w kwietniu 2004 r. Odejcie od realizacji poprzedniego programu, mimo nieosi¹gniêcia zapisanych w nim celów i zast¹pienie go nowym, zak³adaj¹cym zastosowanie innych rozwi¹zañ, w pe³ni potwierdza wadliwoæ
procesu przekszta³ceñ organizacyjnych w górnictwie wêgla
kamiennego w latach 2002-2003.
W zwi¹zku z wprowadzeniem w 2004 r. zasadniczych
zmian w zasadach restrukturyzacji oraz podjêciem przez Zarz¹d Kompanii dzia³añ zmierzaj¹cych do urealnienia wartoci
nabytych aktywów i skorygowania innych b³êdów, do jakich
dosz³o w trakcie nabywania przedsiêbiorstw spó³ek, po zakoñczeniu kontroli NIK sformu³owa³a jedynie wnioski o charakterze porz¹dkowym.

2.

Ustalenia kontroli funkcjonowania spó³ek restrukturyzacji kopalñ, ze szczególnym uwzglêdnieniem wykorzystania dotacji bud¿etowych otrzymywanych w latach 2000-2003 [por. za³. Nr 3, str. 84], sta³y siê podstaw¹
krytycznej oceny organizacji prowadzonego w tym czasie procesu likwidacji kopalñ. Przyjête rozwi¹zania utrudnia³y w³aciw¹ koordynacjê przedsiêwziêæ, nie sprzyja³y te¿ oszczêdnemu wydatkowaniu rodków dotacji bud¿etowych. NIK docenia fakt, ¿e badane procesy przebiega³y w stosunkowo szybkim tempie, co korzystnie wyró¿nia³o je na tle podobnych dzia³añ prowadzonych w innych krajach europejskich, jednak tempo restrukturyzacji nie mo¿e stanowiæ usprawiedliwienia dla
wielu poczynañ nieracjonalnych i nieefektywnych.
Program restrukturyzacji górnictwa realizowano niekonsekwentnie. Przewidywa³ on mo¿liwoæ dwojakiej organizacji
procesów likwidacji kopalñ  utworzenie w tym celu jednego
podmiotu, lub kilku, po jednym dla ka¿dej ze spó³ek. Faktycznie zastosowano jeszcze inne rozwi¹zanie. Powsta³y dwie
spó³ki  jedna z nich objê³a 11 likwidowanych kopalñ Bytomskiej Spó³ki Wêglowej, druga 15 kopalñ pozosta³ych spó³ek 
a dodatkowo niektóre z likwidowanych kopalñ pozosta³y poza
tymi strukturami, prowadz¹c proces restrukturyzacji samodzielnie. W ocenie NIK, realizowanie tego samego zadania
przez zbyt wiele podmiotów niepotrzebnie zwiêksza³o koszty,
nie sprzyja³o te¿ w³aciwej organizacji procesów likwidacji.
Kopalnie nie by³y likwidowane w kolejnoci wynikaj¹cej
z rachunku ekonomicznego. Brak systemowego podejcia
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powodowa³, ¿e niekiedy eksploatacja jednej czynnej kopalni
poci¹ga³a za sob¹ kosztowne odwadnianie kilku pobliskich,
uprzednio zlikwidowanych. Zdaniem NIK, finansowanie z dotacji bud¿etowych pompowania wód w zlikwidowanych kopalniach prowadzi³o do poredniego dotowania wydobycia wêgla z kopalñ czynnych, w tym tak¿e nale¿¹cych do prywatnych przedsiêbiorców. Nieopracowanie kompleksowej analizy po³¹czeñ hydrogeologicznych miêdzy kopalniami na Górnym l¹sku i Zag³êbiu wiadczy³  zdaniem NIK  o niew³aciwym przygotowaniu procesu likwidacji kopalñ.
NIK zakwestionowa³a stosowany przez podmioty prowadz¹ce likwidacjê kopalñ sposób klasyfikowania przychodów
z likwidacji. Zalicza³y one do nich jedynie wartoæ odzyskanych materia³ów przyjmowanych do magazynu i przychody
uzyskane z ich sprzeda¿y. Nie w³¹czy³y do nich natomiast
przekraczaj¹cych 800 mln z³ przychodów ze sprzeda¿y, wydzier¿awiania i wynajmowania maj¹tku likwidowanych kopalñ,
co by³o o tyle istotne, ¿e przychody z likwidacji pomniejsza³y
wysokoæ dotacji bud¿etowych.
Dzia³alnoæ obydwu spó³ek prowadz¹cych restrukturyzacjê formalnie przebiega³a wed³ug programów i rocznych planów likwidacji kopalñ, zaakceptowanych przez ministra w³aciwego ds. gospodarki. Jednak¿e, jak ustalono, dokumenty
te, a zw³aszcza plany roczne, by³y ex post dostosowywane
do faktycznego wykonania zadañ i wielokrotnie aktualizowane, nawet w ostatnich dniach roku. Jedn¹ z przyczyn nieprawid³owoci by³ nieskuteczny nadzór Ministerstwa Gospodarki i Pracy nad likwidacj¹ kopalñ. Dzia³ania resortu zwi¹zane
z udzielaniem dotacji ogranicza³y siê g³ównie do uruchamiania kolejnych rat zaliczek. W ocenie NIK, sprawuj¹c nadzór
w niewystarczaj¹cym stopniu uwzglêdniano wyniki analiz efektywnoci wykorzystania dotacji, uwidoczni³o siê te¿ niezharmonizowanie podejmowanych dzia³añ.

3. Restrukturyzacja w³asnociowa przedsiêbiorstw

sektora naftowego [por. za³. Nr 3, str. 26] sta³a siê przedmiotem zainteresowania NIK zarówno ze wzglêdu na znaczenie tego sektora dla gospodarki kraju i jego udzia³ w dostarczaniu wp³ywów bud¿etowi pañstwa oraz bud¿etom gmin,
jak i z uwagi na fakt, i¿ prowadzone od wielu lat procesy prywatyzacyjne w tym sektorze ci¹gle dalekie s¹ od sfinalizowania. W ocenie NIK, zasadniczy wp³yw na ich przewlek³oæ mia³
sposób konstruowania oraz realizacji rz¹dowych programów
restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów nale¿¹cych do tego
sektora. W ci¹gu 15 lat, jakie up³ynê³y od pocz¹tków transformacji ustrojowej w Polsce, nie zosta³a opracowana spójna i realistyczna koncepcja tego procesu, za kolejne rz¹dowe programy restrukturyzacyjne nie by³y w pe³ni realizowane.
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Sporód 10 spó³ek sektora naftowego dzia³aj¹cych
z udzia³em Skarbu Pañstwa, w badanym okresie (lipiec 2000 r.
 wrzesieñ 2003 r.) przekszta³cenia zakoñczono jedynie w Dyrekcji Eksploatacji Cystern. Nie zrealizowano ani jednego
z przewidzianych programami rz¹dowymi scenariuszy prywatyzacji PKN ORLEN, mimo podejmowanych prób oraz poniesienia znacznych kosztów, nie dosz³a do skutku prywatyzacja Rafinerii Gdañskiej. Nie powiod³y siê równie¿ dzia³ania
prywatyzacyjne w stosunku do trzech rafinerii po³udniowych:
Jas³o, Glimar i Czechowice. Nie zosta³ te¿ sfinalizowany proces sprzeda¿y spó³ki Naftobazy, ani prywatyzacji spó³ki Petrobaltic. Do czasu zakoñczenia kontroli, w sferze projektów
pozosta³y postanowienia Strategii dla przemys³u naftowego
w Polsce z 2002 r., dotycz¹ce zwiêkszenia kontroli nad maj¹c¹ istotne znaczenie dla sektora naftowego spó³k¹ Naftoport w Gdañsku.
Sytuacji nie poprawi³o przekazanie czêci zadañ nale¿¹cej do pañstwa spó³ce Nafta Polska, poniewa¿ stworzono
porednie ogniwo miêdzy sektorem naftowym a resortem
odpowiedzialnym za jego restrukturyzacjê. NIK zakwestionowa³a zasadnoæ powierzenia spó³ce prawa handlowego zadañ nale¿¹cych do administracji pañstwowej, poniewa¿ rodziæ to mo¿e konflikt interesów miêdzy polityk¹ tego podmiotu a celami, jakie zamierza osi¹gn¹æ rz¹d. Nie bez znaczenia
s¹ równie¿ wysokie koszty utrzymania Nafty Polskiej, a tak¿e
trudnoci z rozliczaniem efektów finansowych prywatyzacji,
które spó³ka uzna³a za swoje przychody, zamiast przekazaæ
je Skarbowi Pañstwa.

4. W ci¹gu 4 lat trwania prowadzonej od 2000 r. restruk-

turyzacji finansowej PKP SA [por. za³. Nr 3, str. 33] nie
uda³o siê zracjonalizowaæ struktury organizacyjnej, uporz¹dkowaæ sfery zarz¹dzania, a w lad za tym  powstrzymaæ
narastaj¹cego kryzysu ekonomicznego, ani doprowadziæ do
uzyskania przez spó³ki Grupy PKP p³ynnoci finansowej. Na
ich trudn¹ i ci¹gle pogarszaj¹c¹ siê sytuacjê finansow¹ wskazuje szybkie tempo wzrostu zad³u¿enia. Zobowi¹zania spó³ek Grupy PKP w latach 2001-2003 wzros³y z 10,4 mld z³ do
18,1 mld z³, za kapita³ w³asny zmniejszy³ siê z 11,4 mld z³ do
6,1 mld z³.
Stanowi¹ca podstawê podjêtej przebudowy, ustawa o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiêbiorstwa
pañstwowego Polskie Koleje Pañstwowe przewidywa³a trzy
etapy przekszta³ceñ PKP. Jak dotychczas, praktycznie zakoñczono jedynie pierwszy z nich  komercjalizacjê. Nie przynios³y natomiast oczekiwanych rezultatów dzia³ania restrukturyzacyjne, takie jak umorzenie czêci zobowi¹zañ wobec bud¿etu pañstwa i innych wierzycieli, odroczenie, a nastêpnie

roz³o¿enie na raty sp³aty pozosta³ego zad³u¿enia, zamiana
zobowi¹zañ na akcje lub udzia³y w spó³kach utworzonych
w wyniku podzia³u maj¹tku i sprzeda¿ wierzytelnoci. Z powodu nieprawid³owoci podczas przygotowania przetargu na
wykonawcê us³ug zwi¹zanych z emisj¹, nie zosta³y tak¿e w ca³oci wykorzystane mo¿liwoci wyemitowania w latach 20012002 obligacji o wartoci 3,9 mld z³. Znowelizowanie w 2002 r.
wspomnianej ustawy pozwoli³o jedynie zamieniæ zobowi¹zania krótkoterminowe na d³ugoterminowe.
Niecelowy okaza³ siê podzia³ kolei na szereg podmiotów gospodarczych. Istotne decyzje, zamiast przez organy
spó³ek, podejmowane by³y nadal przez Zarz¹d PKP SA, który
nielegalnie ingerowa³ w ich dzia³alnoæ. Nowo powo³ane
spó³ki, nie wyposa¿one w maj¹tek niezbêdny do prowadzenia dzia³alnoci nie osi¹gnê³y samodzielnoci. Ich struktura, finansowanie dzia³alnoci i sposób zarz¹dzania nie zosta³y dostosowane do potrzeb rynku i wymogów konkurencji. Wzajemne powi¹zania i rozliczenia, powoduj¹c niepotrzebne przep³ywy finansowe, generowa³y znaczny wzrost
kosztów. Odnosi³o siê to g³ównie do PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Spó³ka ta nie zosta³a wyposa¿ona w lokomotywy, które trafi³y do PKP Cargo SA, co spowodowa³o
koniecznoæ zawarcia umowy o obs³udze trakcyjnej poci¹gów. Z³a sytuacja spó³ki Przewozy Regionalne niekorzystnie wp³ywa³a na kondycjê innych spó³ek Grupy PKP, zagra¿aj¹c ich stabilnoci finansowej.
Przeszkod¹ w restrukturyzacji by³ te¿ brak poparcia niektórych rozwi¹zañ przez zwi¹zki zawodowe. Zwi¹zkowe protesty zablokowa³y m.in. próbê ograniczenia kosztów funkcjonowania spó³ki Przewozy Regionalne drog¹ stworzenia optymalnego uk³adu po³¹czeñ, likwidacji nierentownej dzia³alnoci i zmniejszenia zatrudnienia.
Odpowiedzialnoæ za zaistnia³y stan ponosz¹ Minister
Infrastruktury, Zarz¹d PKP SA i samorz¹dy wojewódzkie.
Bud¿et pañstwa w latach 2002-2003 pokrywa³ jedynie 30%
kosztów inwestycji, remontów, eksploatacji i utrzymania linii
kolejowych o znaczeniu obronnym, nie zapewni³ te¿ dotowania w ustalonej wysokoci kolejowych przewozów regionalnych. Ponadto nie rekompensowa³ w ca³oci utraconych przychodów z tytu³u ustawowych ulg taryfowych. Minister Infrastruktury, mimo pogarszaj¹cej siê sytuacji finansowej spó³ek
kolejowych, nie doprowadzi³ do stworzenia podstaw prawnych
dotowania przewozów pasa¿erskich i finansowania infrastruktury kolejowej. Natomiast samorz¹dy wojewódzkie nie finansowa³y przewozów pasa¿erskich zgodnie z ustaw¹ o transporcie kolejowym i zawartymi umowami, za Zarz¹d PKP SA
niew³aciwie prowadzi³ dzia³ania restrukturyzacyjne, czym
przyczyni³ siê do zapaci finansowej przedsiêbiorstwa.
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Równie nieudana by³a prywatyzacja Polskich Linii
Lotniczych LOT SA [por. za³. Nr 3, str. 32]. Minister Skarbu
Pañstwa nie wywi¹za³ siê w sposób zadowalaj¹cy ze swojej
funkcji w³acicielskiej i zadañ zwi¹zanych z przygotowaniem
i przeprowadzeniem przekszta³ceñ w³asnociowych w tym
podmiocie. Nie zosta³ osi¹gniêty ani jeden z za³o¿onych celów prywatyzacji, do których nale¿a³o powi¹zanie z partnerem strategicznym i w³¹czenie PLL LOT SA do jednego z silnych globalnych aliansów, stworzenie warunków umo¿liwiaj¹cych rozwój spó³ki, podniesienie jej kapita³u akcyjnego w celu
przeprowadzenia restrukturyzacji finansowej, maksymalizacja wp³ywów bud¿etu z tytu³u sprzeda¿y akcji oraz wartoci
akcji bêd¹cych w³asnoci¹ Skarbu Pañstwa.
Przygotowuj¹c prywatyzacjê nie przeanalizowano rzetelnie uwarunkowañ ekonomicznych, a kluczowym decyzjom
towarzyszy³ popiech. Minister Skarbu Pañstwa prowadzenie prywatyzacji scedowa³ faktycznie na doradcê prywatyzacyjnego, którego opinie akceptowa³ w sposób bezkrytyczny.
Opieraj¹c siê na jego rekomendacji, podj¹³ decyzjê o w³¹czeniu PLL LOT SA do sojuszu Qualiflyer Group, w którym g³ównym podmiotem by³ holding SAirGroup. Minister mylnie przyj¹³, ¿e bêdzie to silny alians strategiczny, który wzmocni zdolnoæ konkurowania PLL LOT SA po stopniowej likwidacji instrumentów ochronnych i otwarciu polskiego nieba. W rzeczywistoci alians ten dopiero budowa³ swoj¹ pozycjê na rynku przewozów lotniczych, pierwszoplanowy przewonik sojuszu Swissair zbankrutowa³ jesieni¹ 2001 r., a wkrótce potem
w jego lady posz³a Sabena, kolejny silny, jak siê wydawa³o,
cz³onek tego aliansu.
Poniewa¿ PLL LOT SA dzia³a na trudnym rynku, nadzorowanie spó³ki wymaga, zdaniem NIK, specjalistycznej wiedzy, a przede wszystkim systematycznego monitorowania
i odpowiednio wczesnego reagowania na zagro¿enia. Takiej
wiedzy, umiejêtnoci trafnej oceny sytuacji ekonomicznej
i szybkiego podejmowania niezbêdnych dzia³añ, jednak zabrak³o. Fiasko przyjêtej strategii, zdaniem NIK, by³o wynikiem
b³êdnych decyzji Ministra Skarbu Pañstwa, niefachowoci
kadry urzêdniczej i budz¹cego w¹tpliwoci postêpowania prywatyzacyjnego  m.in. funkcjê doradcy pe³ni³o faktycznie inne
konsorcjum ni¿ to, z którym podpisano umowê.
Nie powsta³y wiêc warunki umo¿liwiaj¹ce LOT-owi spodziewany rozwój: wzmocnienie struktury organizacyjnej i finansowej, usprawnienie dzia³alnoci operacyjnej, odzyskanie p³ynnoci finansowej i przywrócenie rentownoci. Nie
by³o zatem mo¿liwe równie¿ dokonanie za³o¿onej restrukturyzacji finansowej. Co wiêcej, w 2001 r. LOT stan¹³ na
progu bankructwa, wobec czego, dla ratowania spó³ki, Skarb
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Pañstwa wniós³ aport w wysokoci 400 mln z³. W 2000 r.
z tytu³u sprzeda¿y akcji PLL LOT SA do bud¿etu pañstwa
wp³ynê³o oko³o 136 mln z³, co oznacza, ¿e do procesu prywatyzacji do³o¿ono faktycznie z maj¹tku Skarbu Pañstwa
264 mln z³. W rezultacie b³êdów nie tylko nie nast¹pi³ wzrost
przychodu Skarbu Pañstwa ze sprzeda¿y akcji PLL LOT SA,
ani wzrost ich wartoci, ale w 4 lata po zawarciu umów prywatyzacyjnych inwestorem strategicznym PLL LOT SA nie
jest przewidywany inwestor zagraniczny, lecz Skarb Pañstwa posiadaj¹cy 67% akcji PLL LOT SA. Jednak jego prawa w³acicielskie wobec spó³ki s¹ ograniczone, poniewa¿
syndyk masy upad³ociowej inwestora strategicznego SAirLines Europe B.V.  dysponuj¹cy mniejszociowym pakietem akcji spó³ki (25%)  ze wzglêdu na jej statut i postanowienia umów prywatyzacyjnych posiada znacz¹ce uprawnienia przy decydowaniu o sprawach spó³ki.

6. Z opónieniami przebiega³y przekszta³cenia w³asno-

ciowe w morskich stoczniach remontowych [por. za³. Nr
3, str. 100]. W³aciwe organy administracji rz¹dowej, w tym
Minister Skarbu Pañstwa, nie opracowa³y w odpowiednim
czasie koncepcji przemian strukturalnych w tym sektorze, co
by³o przeszkod¹ w dostosowaniu stoczni do funkcjonowania
w warunkach gospodarki rynkowej. Zw³oka mo¿e mieæ tym
powa¿niejsze konsekwencje, ¿e potencja³ wykonawczy istniej¹cych przedsiêbiorstw od wielu lat przewy¿sza wiatowe
zapotrzebowanie na remonty statków morskich, za warunkiem utrzymania siê na rynku polskich morskich stoczni remontowych jest podniesienie ich konkurencyjnoci i efektywnoci, czego nie bêd¹ w stanie dokonaæ jako jednoosobowe
spó³ki Skarbu Pañstwa.
W badanych latach 2001-2003 wyniki finansowe stoczni
remontowych waha³y siê miêdzy niewielkimi zyskami a stratami. Dalsze odwlekanie reform mog³o wiêc ugruntowaæ ten
stan, zmniejszyæ szanse przetrwania i rozwoju. Na trudn¹
sytuacjê, w jakiej znalaz³y siê stocznie, z³o¿y³o siê wiêcej czynników, równie¿ niegospodarnoæ zarz¹dów spó³ek stoczniowych, b³êdy w zarz¹dzaniu, a nawet dzia³ania nierzetelne i nielegalne. Jednak w g³ównej mierze  obok sytuacji na rynku
remontów statków  zawa¿y³y na tym przyczyny o charakterze strukturalnym.
Przyjêty przez Radê Ministrów w maju 2002 r. dokument
pn. Strategia przekszta³ceñ strukturalnych przemys³owego
potencja³u obronnego w latach 2002-2005, obejmuj¹cy m.in.
trzy morskie stocznie remontowe, nak³ada³ na Ministra Skarbu Pañstwa obowi¹zek opracowania programu ich prywatyzacji. Ustalono, ¿e w tym celu powinien zostaæ przygotowany
jeden wspólny program, a prywatyzacjê dwóch spó³ek nale-
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¿y poprzedziæ restrukturyzacj¹. Program taki nie zosta³ dotychczas opracowany. Wed³ug stanu z listopada 2004 r., Ministerstwo Skarbu Pañstwa nie ustali³o jeszcze procedur wyboru autora programu prywatyzacji stoczni. W przypadku
Morskiej Stoczni Remontowej SA w winoujciu, mimo trwaj¹cej 2 lata korespondencji, Minister Skarbu i Agencja Prywatyzacji nie przedstawili Ministrowi Gospodarki analiz, niezbêdnych do wydania opinii o zamierzonej prywatyzacji.
Opónienia w restrukturyzacji utrudnia³y i spowalnia³y
proces prywatyzacji. Jedynym wyj¹tkiem od tej regu³y by³a
dokonana w marcu 2001 r. sprzeda¿ 85% akcji Gdañskiej
Stoczni Remontowej. NIK uzna³a tê transakcjê za pierwsz¹
udan¹ prywatyzacjê stoczni remontowej, przeprowadzon¹
z uwzglêdnieniem interesów Skarbu Pañstwa i pracowników.
By³a to jednak zarazem transakcja ostatnia. Co wiêcej, równie¿ i ona nie by³a efektem realizacji przemylanego programu. Wobec nieustalenia kierunków restrukturyzacji sektora
remontów statków, zarówno prywatyzacja Gdañskiej Stoczni
Remontowej, jak i przedsiêwziêcia podejmowane przez zarz¹dy innych stoczni mia³y w tej mierze charakter przypadkowy. Niektóre wymusi³a z³a sytuacja przedsiêbiorstw i groba
upad³oci, inne sprowadza³y siê do mno¿enia kolejnych projektów.
Przeobra¿enia strukturalne w sektorze remontów statków nie uleg³y przyspieszeniu od czasu poprzedniej kontroli NIK z 1997 r. Ju¿ wówczas w dokumentach rz¹dowych
wskazywano, i¿ wobec zbli¿aj¹cej siê integracji Polski z Uni¹
Europejsk¹ powinny nast¹piæ radykalne zmiany, pozwalaj¹ce polskim stoczniom konkurowaæ na wiatowym rynku
z szansami na powodzenie. Dla przekszta³ceñ w³asnociowych w wiêkszoci morskich stoczni remontowych czas ten
zosta³ stracony.

7.

Liczne uchybienia ujawni³a kontrola przekszta³ceñ
w³asnociowych spó³ek Skarbu Pañstwa i samorz¹du
terytorialnego [por. za³. Nr 3, str. 20]. Decyzje o komercjalizacji i prywatyzacji spó³ek podejmowano bez precyzyjnego
okrelenia celu takiego przedsiêwziêcia, Ministerstwo Skarbu Pañstwa nie dysponowa³o dokumentacj¹ prowadzonych
przez siebie procesów prywatyzacyjnych lub by³a ona niekompletna, akceptowa³o wyceny sporz¹dzone przez osoby
nieuprawnione, co przyczyni³o siê do zani¿enia wartoci spó³ek. Wiarygodnoæ finansowa przysz³ych inwestorów nie by³a
badana wystarczaj¹co wnikliwie, za zawarte umowy w wielu
przypadkach okaza³y siê korzystne jedynie dla nabywców.
NIK stwierdzi³a, ¿e do sporz¹dzenia wycen wartoci kontrolowanych spó³ek przyjêto nieprawid³owe za³o¿enia, co spowodowa³o, ¿e ich wartoæ zosta³a zani¿ona o ok. 55 mln z³.

W wyniku przyjêcia zani¿onych wycen wartoci, cena sprzeda¿y akcji (udzia³ów) skontrolowanych spó³ek by³a o 43 mln
z³ ni¿sza od ich wartoci, oszacowanej przez NIK na podstawie opinii bieg³ego.
Inwestorzy wykorzystuj¹c brak rzetelnoci organów w³acicielskich, wyprowadzali rodki z prywatyzowanych spó³ek.
Wartoæ wytransferowanego w ten sposób maj¹tku Izba oszacowa³a na co najmniej 330 mln z³, z tego 276 mln z³ zosta³o
wyprowadzone do podmiotów innych, ni¿ sprywatyzowane.
Znaczna czêæ zobowi¹zañ zawartych w umowach prywatyzacyjnych nie zosta³a zrealizowana lub zosta³a zrealizowana
niew³aciwie. Inwestorzy wykorzystali bowiem rodki w wysokoci 22 mln z³ z podwy¿szenia kapita³ów na inwestycje
w podmioty inne ni¿ prywatyzowane oraz nie wywi¹zali siê
z p³atnoci za nabyte akcje (udzia³y). Do sp³aty pozostawa³o
22 mln z³, z tego nale¿noci przeterminowane stanowi³y a¿ 1
tej kwoty. Mimo formalnego wype³nienia zobowi¹zañ pracowniczych, liczba zatrudnionych zmniejszy³a siê o 40%.
W 5 na 6 zbadanych przypadków, sprawozdania o realizacji zobowi¹zañ umownych nie zosta³y sporz¹dzone, b¹d
by³y niepe³ne, niezgodne z prawd¹, lub przes³ano je po terminie. Delegatury MSP nie reagowa³y na takie naruszanie
przyjêtych ustaleñ. Ich nadzór nad realizacj¹ zobowi¹zañ
pozacenowych ogranicza³ siê do badania zgodnoci sprawozdañ z postanowieniami umów, przekazywane informacje nie
by³y jednak weryfikowane.
Nietrafione lub niegospodarne dzia³ania w³adz sprywatyzowanych spó³ek spowodowa³y pogorszenie ich sytuacji i sta³y
siê przyczyn¹ m.in. upad³oci trzech z nich, likwidacji jednej
z przyczyn ekonomicznych, 16-krotnego wzrostu zobowi¹zañ
krótkoterminowych w innej, w kolejnych  braku rodków na
odnowienie zdekapitalizowanego maj¹tku.
Procesy prywatyzacyjne s¹ zagro¿one korupcj¹. Z tego
powodu niepokój wzbudzi³y fakty wyra¿enia przez Ministerstwo Skarbu Pañstwa zgody na odsprzedanie przez kupuj¹cego nabytych akcji innemu podmiotowi bior¹cemu udzia³
w przetargu, wybranie na inwestora osoby niewywi¹zuj¹cej
siê z p³atnoci za nabyte wczeniej akcje spó³ek Skarbu Pañstwa, czy zatrudnianie by³ych wysokich urzêdników z ministerstw prywatyzuj¹cych spó³ki lub nadzoruj¹cych ten proces
we w³adzach tych spó³ek.
Podobne zjawiska wyst¹pi³y przy prywatyzacji Aqua
SA. Nieokrelenie celu prywatyzacji i zasad zbywania akcji
tej spó³ki, naruszenie zasad uczciwej konkurencji podczas
rokowañ w sprawie zbycia akcji, nieuzasadnione upoufnienie treci umowy prywatyzacyjnej wiadcz¹ o braku przejrzystoci przeprowadzonej prywatyzacji i tym samym o jej
korupcyjnym charakterze.

Stwierdzaj¹c, ¿e cele prywatyzacji badanych podmiotów
nie zosta³y osi¹gniête, NIK przypomnia³a, ¿e cel prywatyzacji, jako jeden z istotnych elementów procesu przekszta³ceñ
w³asnociowych, powinien zostaæ okrelony ju¿ przy wyborze cie¿ki prywatyzacyjnej. Jego sformu³owanie sprzyja³oby
przejrzystoci procesu prywatyzacji i umo¿liwi³o prawid³ow¹
ocenê jej efektów. Zasadne jest zatem  w ocenie NIK  ustawowe zobowi¹zanie Ministra Skarbu Pañstwa i wojewodów
do precyzyjnego okrelania tych celów.

8.

NIK zakwestionowa³a zarówno sposób przeprowadzenia prywatyzacji Biura Projektów Przemys³u Betonów
Biprodex [por. za³. Nr 3, str. 22], jak i efektywnoæ osi¹gniêtych t¹ drog¹ rezultatów. W ocenie Izby, przychody Skarbu
Pañstwa z tego tytu³u zosta³y zani¿one, nabywca nie wywi¹za³ siê z zobowi¹zañ umownych, za sam¹ prywatyzacjê przygotowano i nadzorowano w sposób niew³aciwy.
Pierwotnie biuro mia³o byæ prywatyzowane metod¹ leasingu pracowniczego. Zmiana cie¿ki prywatyzacyjnej na prywatyzacjê w drodze sprzeda¿y nast¹pi³a bez wystarczaj¹cego uzasadnienia, po wp³ywie do Mazowieckiego Urzêdu Wojewódzkiego jednozdaniowego pisma spó³ki Dom Wydawniczy Wolne S³owo  Dzia³ Nieruchomoci. Jego treæ, nie
stanowi¹ca powa¿nej oferty, nie pozwala³a, zdaniem Izby,
oczekiwaæ osi¹gniêcia przez Skarb Pañstwa wiêkszych
korzyci ni¿ by³y mo¿liwe do uzyskania metod¹ przyjêt¹
na pocz¹tku. Ustalono, ¿e nabywca wybrany sporód
dwóch kontrahentów  Studia Projektowe KWWS Sp. z o.o.
 nie przed³o¿y³ dokumentów potwierdzaj¹cych jego wiarygodnoæ finansow¹, mimo ¿e zaproszenie do sk³adania ofert
zawiera³o taki wymóg.
Analizê wycen biura przeprowadzono w urzêdzie wojewódzkim nierzetelnie. Analizê przedprywatyzacyjn¹ zleci³o
wykonawcy zainteresowane przedsiêbiorstwo, mimo i¿ powinien to zrobiæ Minister Skarbu Pañstwa, Agencja Prywatyzacji, b¹d organ za³o¿ycielski. Dokumentacja, na podstawie
której sprzedano biuro, sporz¹dzona zosta³a w celu oddania
przedsiêbiorstwa do odp³atnego korzystania przez spó³kê pracownicz¹, co zdaniem NIK mia³o znacz¹cy wp³yw na jego
wycenê. Po zmianie sposobu prywatyzacji analiza stanu
przedsiêbiorstwa i perspektyw jego rozwoju powinna uwzglêdniæ równie¿ przewidywane doinwestowanie przez inwestora
strategicznego. Fakt ten, a tak¿e b³êdne oszacowanie wartoci nieruchomoci przy ul. Kruczej w Warszawie i znaczne
zani¿enie przysz³ych dochodów spowodowa³y niedoszacowanie wartoci przedsiêbiorstwa o ponad 4 mln z³.
Uchybieniem warunkom umowy sprzeda¿y by³o niezrealizowanie przez nabywcê ca³oci przyjêtych zobowi¹zañ. SP
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KWWS utworzy³y wprawdzie spó³kê, w której czêæ udzia³ów
objêli pracownicy Biprodexu, jednak nie wnios³y do niej aportem prawa u¿ytkowania wieczystego dzia³ki przy ul. Kruczej
w Warszawie, oraz w³asnoci znajduj¹cego siê na niej budynku, nie ustanowi³y te¿ hipoteki na nieruchomoci. Nie zosta³y te¿ zwaloryzowane p³ace pracowników.
Krytycznie oceniono nadzór Ministra Skarbu Pañstwa nad
realizacj¹ postanowieñ umowy. M.in. nie przeprowadzi³ on
rzetelnej analizy przedstawionych dokumentów. Zdyscyplinowania nabywcy lub rozwi¹zania z nim umowy nie spowodowa³y równie¿ nieprawid³owoci stwierdzone przez Pañstwow¹ Inspekcjê Pracy, Departament Kontroli MSWiA, ani
te¿ skarga zwolnionych pracowników i udzia³owców by³ego
przedsiêbiorstwa.
NIK wnioskowa³a o zrealizowanie przez SP KWWS postanowieñ umowy. Spó³ka odmówi³a wykonania zaleceñ,
w zwi¹zku z czym NIK skierowa³a do Ministra Skarbu Pañstwa wniosek o rozwi¹zanie umowy, za do prokuratury 
zawiadomienie o ujawnieniu okolicznoci wskazuj¹cych na
uzyskanie przez spó³kê nies³usznej korzyci z maj¹tku b.
BPPB Biprodex.

9. NIK podwa¿y³a prawid³owoæ zarz¹dzania maj¹t-

kiem by³ego Funduszu Wczasów Pracowniczych oraz
legalnoæ jego prywatyzacji [por. za³. Nr 3, str. 24]. Przy
biernej postawie organów administracji rz¹dowej mienie FWP,
oszacowane w 1997 r. na 104 mln z³, którego wartoæ  poza
wymiarem finansowym  stanowi³a równie¿ wieloletnia tradycja i atrakcyjne usytuowanie orodków wypoczynkowych, zosta³o rozdysponowane, zdaniem NIK, w sposób bezprawny.
Maj¹tek ten Ogólnopolskie Porozumienie Zwi¹zków Zawodowych, nie bêd¹ce formalnym jego w³acicielem, najpierw
wnios³o jako aport do utworzonej przez siebie spó³ki z o.o.
o nazwie Fundusz Wczasów Pracowniczych, a nastêpnie,
w 2001 r., wszystkie posiadane w spó³ce udzia³y przekaza³o
nieodp³atnie utworzonej równie¿ przez siebie Fundacji Porozumienie.
Darowizna by³a pozbawiona legalnych podstaw. Przepisy, które pos³u¿y³y do przejêcia maj¹tku FWP przez tylko jedn¹ organizacjê zwi¹zkow¹, Trybuna³ Konstytucyjny uzna³ za
niezgodne z ustaw¹ zasadnicz¹. Utraci³y one moc obowi¹zuj¹c¹, a prace ustawodawcze nad uregulowaniem statusu FWP
do zakoñczenia kontroli nie zosta³y sfinalizowane. Maj¹tek
FWP przejê³a Fundacja Porozumienie w sytuacji istnienia luki
prawnej, brakowa³o bowiem ustawowego rozwi¹zania, niezbêdnego do zadysponowania mieniem FWP. Tak wiêc od
uprawomocnienia siê orzeczenia Trybuna³u (styczeñ 1999 r.),
OPZZ ignorowa³o je, bezprawnie u¿ytkuj¹c maj¹tek b. FWP,
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który powinien znajdowaæ siê w dyspozycji Skarbu Pañstwa.
Izba krytycznie oceni³a bezczynnoæ ministrów w³aciwych
ds. pracy i Skarbu Pañstwa, którzy nie podjêli w sprawie FWP
dzia³añ bêd¹cych w ich kompetencjach, wskazywali natomiast
na siebie nawzajem, jako na organy odpowiedzialne za brak
reakcji na zaistnia³¹ sytuacjê. Minister w³aciwy ds. pracy nie
wyst¹pi³ z inicjatyw¹ uregulowania statusu FWP zgodnie ze
stanowiskiem Trybuna³u Konstytucyjnego. Inicjatywê tak¹
powinien  w opinii NIK  podj¹æ zarówno w zwi¹zku z norm¹ konstytucyjn¹ nakazuj¹c¹ ochronê interesów Skarbu Pañstwa, jak i w ramach kompetencji szczegó³owych (FWP przejê³a jedna z central zwi¹zkowych, a sprawy zwi¹zków zawodowych wchodz¹ w zakres kompetencji ministra w³aciwego
ds. pracy).
Wobec braku rozstrzygniêcia ustawowego, maj¹tek zlikwidowanego FWP powinien znaleæ siê w gestii Skarbu
Pañstwa. Przed podjêciem kontroli NIK zwróci³a siê wiêc do
Ministra Skarbu Pañstwa o podjêcie dzia³añ kontrolnych
w FWP Sp. z o.o. i Fundacji Porozumienie. W odpowiedzi
minister stwierdzi³, ¿e nie ma do tego podstaw ani mo¿liwoci, poniewa¿ maj¹tek b. FWP znajduj¹cy siê w zarz¹dzie
spó³ki i fundacji nie podlega nadzorowi w³acicielskiemu
MSP. W opinii NIK, nawet brak takiej podleg³oci nie wyklucza³ podjêcia dzia³añ zmierzaj¹cych do wyjanienia sytuacji
przez organ odpowiedzialny za maj¹tek Skarbu Pañstwa.
Jednak organ ten nie próbowa³ nawet sprawdziæ, czy w maj¹tku zarz¹dzanym przez FWP Sp. z o.o. znajduje siê mienie nale¿¹ce do Skarbu Pañstwa.
NIK zwróci³a uwagê na potrzebê pilnego, ustawowego
uregulowania statusu maj¹tku po zlikwidowanym FWP. Wynika ona zarówno z orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego,
jak i z koniecznoci ochrony interesów Skarbu Pañstwa oraz
przestrzegania elementarnych zasad pañstwa prawa.
Informacja o wynikach kontroli by³a rozpatrywana przez
Komisjê ds. Kontroli Pañstwowej Sejmu RP na posiedzeniach
w dniach 2 i 15 grudnia 2004 r. oraz 19 stycznia 2005 r. W wyniku prac Komisja uchwali³a dezyderaty: do Prezesa NIK 
w sprawie niezw³ocznego informowania Ministra Sprawiedliwoci o przypadkach wykrycia podczas czynnoci kontrolnych
aktów notarialnych zawartych bez podstawy prawnej lub
sprzecznych z prawem oraz do Ministra Skarbu Pañstwa 
o przedstawienie informacji dotycz¹cej za³o¿eñ do projektu
ustawy reguluj¹cej status maj¹tku b. jednostki organizacyjnej
FWP oraz przewidywanego terminu wniesienia tego projektu
pod obrady Rady Ministrów.
Minister Skarbu Pañstwa, na posiedzeniu w dniu 16 lutego 2005 r. poinformowa³ Komisjê ds. Kontroli Pañstwowej, ¿e
projekt ustawy o uregulowaniu statusu mienia FWP, sporz¹-

dzony w Ministerstwie Skarbu Pañstwa, znajduje siê w fazie
uzgodnieñ miêdzyresortowych. Ponadto minister wyst¹pi³ do
s¹du cywilnego z pozwem o wydanie Skarbowi Pañstwa
przedsiêbiorstwa FWP przez spó³kê FWP Sp. z o.o. Postanowieniem s¹du zosta³o ustanowione zabezpieczenie tego roszczenia przez zakaz zbywania tego przedsiêbiorstwa lub jego
zorganizowanych sk³adników.

10

. Za nieskuteczne i nieefektywne uznano wiêkszoæ
postêpowañ naprawczych w przedsiêbiorstwach pañstwowych [por. za³. Nr 3, str. 21]. Inspiracj¹ do podjêcia badañ by³y ustalenia podobnej kontroli z 2002 r., z której wynika³o, ¿e wiêkszoæ likwidacji przedsiêbiorstw poprzedzono
bezowocnymi postêpowaniami naprawczymi, podczas których
dosz³o do licznych nieprawid³owoci. Kolejna kontrola potwierdzi³a te spostrze¿enia.
Skutecznoæ postêpowañ prowadzonych w latach 20002003 (I pó³r.) na podstawie ustawy o przedsiêbiorstwie pañstwowym by³a znikoma. Sporód 246 postêpowañ, 171 (70%)
zakoñczy³o siê likwidacj¹ lub upad³oci¹ przedsiêbiorstw, 68
przedsiêbiorstw sprywatyzowano, skomercjalizowano lub
oddano w zarz¹d mened¿erski, a tylko w 7 usta³y przyczyny
wprowadzenia zarz¹dów komisarycznych. Nieskutecznoæ
dzia³añ  obok spowolnienia wzrostu gospodarczego  wynika³a tak¿e z opónionego wszczynania postêpowañ naprawczych przez organy za³o¿ycielskie. Obawia³y siê one spo³ecznych skutków restrukturyzacji w postaci utraty miejsc pracy
i konfliktów z pracownikami. Brak szybkiej reakcji na straty
ponoszone przez przedsiêbiorstwa prowadzi³ jednak do takiego pogorszenia ich sytuacji, ¿e traci³y jakiekolwiek szanse
naprawy.
Szans tych nie zwiêksza³o równie¿ ustanowienie zarz¹dców komisarycznych. Nie mieli oni zazwyczaj realnych programów naprawczych, ograniczali siê do dzia³añ doranych,
nastawionych na obni¿kê kosztów i wyprzeda¿ sk³adników
maj¹tkowych. Kontrola ujawni³a, ¿e nawet w warunkach poprawy wyniku finansowego, nie dochodzi³o do rzeczywistej
restrukturyzacji, wzmocnienia pozycji rynkowej, wykreowania
nowego produktu, us³ugi lub opanowania nowego segmentu
rynku. NIK krytycznie oceni³a te¿ sposób naboru kandydatów
na zarz¹dców. Byli oni wybierani arbitralnie, a ich kwalifikacji
i dowiadczenia nie weryfikowano. Niekiedy funkcjê tê powierzano by³ym dyrektorom, którzy w swoim czasie nie potrafili
zapobiec pogarszaniu siê wyników swoich przedsiêbiorstw.
Dyrektorzy przedsiêbiorstw czêsto nie powiadamiali na
pimie organu za³o¿ycielskiego, rady pracowniczej ani banku
finansuj¹cego ich dzia³alnoæ o funkcjonowaniu ze strat¹.
Organy za³o¿ycielskie uznawa³y, i¿ wystarczaj¹ce zadoæuczy-

nienie temu obowi¹zkowi stanowi³o przesy³anie przez przedsiêbiorstwa sprawozdañ finansowych. Jednak informacje zawarte w sprawozdawczoci nie zobowi¹zywa³y wojewodów
do powo³ania komisji dla zbadania i oceny stanu gospodarki
przedsiêbiorstw ponosz¹cych straty oraz przedstawienia wniosków dotycz¹cych jej naprawy. Wskutek tych zaniechañ, organy za³o¿ycielskie nie podejmowa³y w porê dzia³añ sanacyjnych, co pogarsza³o i tak trudne po³o¿enie przedsiêbiorstw.
W ocenie NIK, obecny system wszczynania i prowadzenia postêpowañ w celu naprawy gospodarki przedsiêbiorstw
pañstwowych nie gwarantuje uzdrowienia ich sytuacji, sprzyja korupcji, generuje zbêdne koszty i niepotrzebnie przed³u¿a istnienie podmiotów nie maj¹cych szansy utrzymania siê
na konkurencyjnym rynku o w³asnych si³ach.

11.

Izba nie zg³osi³a wiêkszych zastrze¿eñ do inwestycji kapita³owych banków komercyjnych z przewag¹ kapita³u pañstwowego w latach 1998-2002 oraz I pó³r. 2003 r.
[por. za³. Nr 3, str. 10]. Kontrola przeprowadzona w bankach,
których Skarb Pañstwa jest w³acicielem lub posiada w nich
wiêkszociowe udzia³y  PKO BP SA, BG¯ oraz BGK  pozwoli³a na ogó³ pozytywnie oceniæ ich zaanga¿owanie w akcje i udzia³y spó³ek, a tak¿e papiery d³u¿ne. Stwierdzone nieprawid³owoci mia³y miejsce w latach 1998-2001. Po tym okresie kontrolowane banki podjê³y dzia³ania prowadz¹ce do wycofania siê z nierentownych inwestycji kapita³owych, poprawy efektywnoci zaanga¿owanych rodków oraz minimalizacji zwi¹zanego z tym ryzyka.
Banki przestrzega³y przepisy Prawa bankowego ograniczaj¹ce ich zaanga¿owanie w inwestycje kapita³owe, a tak¿e w³asne regulacje wewnêtrzne, okrelaj¹ce zasady lokowania rodków w projekty inwestycyjne oraz programy emisji papierów d³u¿nych. Istniej¹ce procedury uwzglêdnia³y
stopieñ podejmowanego przez banki ryzyka i by³y aktualizowane w miarê rozszerzania dzia³alnoci inwestycyjnej.
Rosn¹ce w latach 1998-2003 zaanga¿owanie w akcje,
udzia³y oraz papiery d³u¿ne by³o zgodne z ogólnymi tendencjami wystêpuj¹cymi w dzia³aniach banków komercyjnych.
Wspomniane banki inwestowa³y rodki g³ównie w akcje,
udzia³y spó³ek gie³dowych i niepublicznych oraz organizowa³y emisje nieskarbowych papierów d³u¿nych, tj. obligacji
komunalnych, korporacyjnych weksli inwestycyjnych przedsiêbiorcy. Na dzieñ 30 czerwca 2003 r. kontrolowane banki
posiada³y papiery wartociowe (wed³ug cen nabycia) na
kwotê 3,1 mld z³, w tym nieskarbowe papiery d³u¿ne o wartoci 2 mld z³.
Nie wszystkie z dokonanych inwestycji przynios³y zysk.
Na dzieñ 30 czerwca 2003 r., wartoæ posiadanych przez banki
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akcji i udzia³ów wed³ug wyceny bilansowej (675 mln z³) stanowi³a tylko ok. 63% ceny ich nabycia. Na taki stan wp³yn¹³
spadek wartoci posiadanych przez banki akcji i udzia³ów
podmiotów podporz¹dkowanych, akcji spó³ek gie³dowych,
papierów wartociowych z prawem do kapita³u niedopuszczonych do publicznego obrotu.
Poza przyczynami obiektywnymi, NIK stwierdzi³a w dzia³alnoci banków dzia³ania niegospodarne i nierzetelne. Zastrze¿enia dotyczy³y m.in. braku pe³nych analiz przed podjêciem decyzji o zainwestowaniu rodków, nabywania podmiotów o nadmiernym ryzyku, które nie zosta³o zrównowa¿one
odpowiednimi zabezpieczeniami oraz zbyt pónego podejmowania decyzji o wycofaniu siê z inwestycji w przypadku pogarszania siê sytuacji finansowej spó³ki. Zdaniem Izby, przedstawione wyniki wiadczy³y o niskiej jakoci portfela inwestycji kapita³owych banków, co mog³o w przysz³oci niekorzystnie oddzia³ywaæ na ich wyniki finansowe. Zysk w wysokoci
441 mln z³ przynios³y bankom inwestycje w nieskarbowe papiery d³u¿ne, przede wszystkim obligacje i bony wekslowe.
Wród posiadanych przez kontrolowane banki akcji
i udzia³ów, znaczn¹ czêæ stanowi³y akcje i udzia³y podmiotów podporz¹dkowanych. Sporód zbadanych 31 takich inwestycji, NIK zg³osi³a uwagi do 10, ze wzglêdu na nieprawid³owoci zaistnia³e w trakcie przygotowania i oceny efektywnoci inwestycji, nadmierne zaanga¿owanie rodków w spó³ki ponosz¹ce straty i nierealizuj¹ce za³o¿onych celów oraz
zbyt póne podejmowanie decyzji o wyjciu z inwestycji nieprzynosz¹cych oczekiwanych efektów. Maj¹c na wzglêdzie
cel, jaki stawiaj¹ sobie banki inwestuj¹c w spó³ki zale¿ne i stowarzyszone  dystrybucjê produktów i us³ug bankowych, zapewnienie komplementarnoci us³ug  a tak¿e bior¹c pod
uwagê fakt, i¿ czêæ inwestycji mog³a przynieæ zysk dopiero
w przysz³oci, NIK ogólnie pozytywnie oceni³a tê dzia³alnoæ.
Izba sformu³owa³a natomiast krytyczn¹ ocenê wobec
dwóch transakcji zastêpstwa inwestorskiego (sporód 10 skontrolowanych inwestycji w papiery wartociowe z prawem do
kapita³u niedopuszczone do publicznego obrotu), a tak¿e
w wypadku dwóch takich inwestycji w papiery wartociowe
spó³ek publicznych.
Izba podkreli³a fakt, ¿e kontrolowane podmioty, mimo i¿
by³y bankami komercyjnymi, korzysta³y z pomocy finansowej
pañstwa, a dwa z nich realizowa³y w okresie objêtym kontrol¹ programy postêpowania naprawczego.

12. Kontrola wykorzystania mo¿liwoci rozwojowych

gospodarki morskiej [por. za³. Nr 3, str. 35] potwierdzi³a
dotychczasowe krytyczne oceny dzia³alnoci administracji
rz¹dowej w tej dziedzinie. Wyniki przeprowadzonych w ostat-
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nich latach kontroli, podczas których zbadano kolejno: gospodarowanie zasobami morskiej infrastruktury technicznej,
realizacjê ustawy o portach i przystaniach morskich, gospodarowanie terenami i infrastruktur¹ portow¹ oraz ochronê
brzegów morskich, z³o¿y³y siê na obraz zaniedbañ w ka¿dym
z badanych elementów gospodarki morskiej. G³ówn¹ przyczynê takiego stanu stanowi³ brak spójnej polityki morskiej pañstwa, czego przejawem by³o odwlekanie strategicznych decyzji mog¹cych rozwojowi tej ga³êzi gospodarki nadaæ niezbêdny impuls. W rezultacie, zamiast poprawy koniunktury
nast¹pi³ regres, mala³o znaczenie i konkurencyjnoæ polskich
portów, a wraz z tym pogarsza³a siê sytuacja krajowych armatorów i przedsiêbiorstw przemys³u morskiego.
Tak¿e w latach 2002-2004, na skutek niestworzenia armatorom przez rz¹d i administracjê morsk¹ dogodnych warunków,
systematycznie ubywa³o statków polskich armatorów pod bander¹ narodow¹. Nie zosta³y m.in. wprowadzone w ¿ycie takie
instrumenty umo¿liwiaj¹ce armatorom poprawê efektywnoci
gospodarowania, jak np. rycza³towy podatek tona¿owy. Podatek ten, stosowany w wielu krajach Unii Europejskiej, sprzyja³by powrotowi pod polsk¹ banderê statków, które zosta³y przeniesione do tzw. rejestrów wygodnych w krajach oferuj¹cych
armatorom znacznie korzystniejsze warunki finansowe, co mia³oby pozytywny wp³yw na rozwój ca³ej gospodarki morskiej oraz
przynios³o dochód bud¿etowi pañstwa. Stwierdzono równie¿,
¿e Minister Infrastruktury nie wprowadzi³ systemu finansowania przez armatorów zakupu nowych statków w stoczniach
polskich, a Minister Skarbu Pañstwa nie dokona³ przekszta³ceñ w³asnociowych w nadzorowanych podmiotach armatorskich. Przeszkodzi³o to w konsolidacji krajowej ¿eglugi promowej na Ba³tyku i zwiêkszeniu jej obecnie zaledwie jednoprocentowego udzia³u w ca³oci przewozów na tym akwenie.
Polskim portom konkurowanie na miêdzynarodowym
rynku utrudnia³a przestarza³a i zdekapitalizowana infrastruktura oraz brak sprawnych po³¹czeñ drogowych i kolejowych. Z³y stan linii kolejowych by³ przyczyn¹ ograniczania szybkoci poci¹gów, co zra¿a³o potencjalnych klientów, podobnie jak zawieszanie ruchu poci¹gów towarowych
na niektórych liniach. Opónienia w budowie autostrad,
a w konsekwencji brak poprawy dojazdu do portów morskich, spowodowa³y utratê kolejnej grupy klientów, zw³aszcza zainteresowanych przewozem kontenerów. Nastêpn¹
barierê stanowi³y niskie parametry techniczne infrastruktury portowej, nieodpowiadaj¹ce potrzebom nowoczesnych
rodków transportu morskiego, ani technologii prze³adunków  zbyt ma³a g³êbokoæ basenów portowych, szczup³oæ zaplecza nabrze¿y prze³adunkowych oraz znaczne
zu¿ycie ró¿nych elementów infrastruktury portowej.

W ocenie NIK, dalsze utrzymywanie siê tych trendów
mo¿e prowadziæ do zaniku narodowej floty i marginalizacji
sektora morskiego w polskiej gospodarce. Nale¿y zauwa¿yæ,
¿e istnienie niektórych nieprawid³owoci by³o czêciowo skutkiem niezrealizowania wniosków Izby z kontroli przeprowadzonych w latach 1998-2003. Dotyczy³y one m.in. potrzeby
usprawnienia gospodarowania gruntami Skarbu Pañstwa i jednostek samorz¹du terytorialnego oraz systemu finansowania
budowy i utrzymania obiektów infrastruktury portowej, a tak¿e poprawy dostêpu do portów morskich.
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NIK krytycznie ocenia³a skutecznoæ podejmowanych w ostatnich latach dzia³añ administracji zwi¹zanych z realizacj¹ projektów informatycznych. W 2002 r. Izba sygnalizowa³a np. niewydolnoæ informatyczn¹ administracji publicznej, przytaczaj¹c przyk³ady trwaj¹cych od d³u¿szego czasu,
a mimo to nie przynosz¹cych zak³adanych korzyci przedsiêwziêæ takich jak: budowa Kompleksowego Systemu Informatycznego w ZUS, informatyzacja resortu finansów, administracji celnej, urzêdów pracy, policji, czy te¿ tworzenie systemów
informatycznych do obs³ugi programów SAPARD i IACS.
O tym, ¿e nie nast¹pi³a w tej materii zauwa¿alna poprawa,
wiadcz¹ ustalenia kontroli wybranych dzia³añ administracji rz¹dowej w dziedzinie budowy informatycznych narzêdzi promocji eksportu [por. za³. Nr 3, str. 23]. Wykaza³a
ona, i¿ ministrowie w³aciwi ds. gospodarki tworzyli te narzêdzia w sposób nieprofesjonalny, nie mieli bie¿¹cej wiedzy o zaawansowaniu prowadzonych prac, przekazywali Sejmowi
i opinii publicznej nieprawdziwe informacje o terminie uruchomienia systemu oraz zwi¹zanych z nim kosztach.
Budowy Teleinformatycznego Systemu Promocji Eksportu (TISPE), maj¹cego umo¿liwiæ za pomoc¹ internetu szybki
dostêp do informacji gospodarczych i ofertowych, nie poprzedzi³a dok³adna analiza zasobów i kosztów, a jego cele sformu³owano ogólnikowo, co utrudnia³o ocenê stanu realizacji
projektu. Przy jego tworzeniu nie okrelono w sposób precyzyjny obowi¹zków i uprawnieñ  kluczowych dla funkcjonowania systemu  Biura Informatyki i Oprogramowania,
Departamentu Promocji Gospodarczej oraz Centrum Informacji Gospodarczej. W rezultacie ani jedna z tych agend
nie panowa³a nad ca³oci¹ procesu. Dzia³ania centrali i maj¹cych pos³ugiwaæ siê systemem wydzia³ów ekonomiczno-handlowych za granic¹ nie zosta³y skoordynowane, wskutek czego
czêæ placówek budowa³a w³asne narzêdzia informatyczne
promocji eksportu.
W ustalaniu struktury danych TISPE nie uczestniczy³o b.
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej, a dostêp administracyjny do bazy danych uzyska³o dopiero w 10

miesiêcy po jej formalnym odbiorze, zreszt¹ po interwencji
NIK. Zaniechanie to obni¿a³o bezpieczeñstwo systemu, uzale¿nia³o charakter i zakres modyfikacji oraz prac konserwacyjnych od dostawcy, dawa³o mu te¿ niekontrolowany dostêp
do danych.
Nieprawid³owoci mia³y miejsce przy udzielaniu zamówieñ
publicznych. Niektóre firmy traktowane by³y przez ministerstwo w sposób uprzywilejowany. Jedna z nich przyst¹pi³a do
realizacji projektu jeszcze przed og³oszeniem przetargu na
wykonanie TISPE, a odbioru przygotowanego przez ni¹ produktu dokonano jedynie na podstawie prezentacji (wkrótce
ujawni³y siê istotne b³êdy w oprogramowaniu). Podobnie
w przetargach na realizacjê Redakcji Informacji Gospodarczej TISPE oraz Redakcji Ofertowej TISPE firmy, które uzyska³y wspomniane zamówienia, zosta³y wczeniej ni¿ inni oferenci poinformowane o postêpowaniu i jeszcze przed jego
rozpoczêciem zna³y istotne szczegó³y zamówieñ. Wobec krótkiego terminu realizacji zyska³y one przez to uprzywilejowan¹ pozycjê. Równie¿ przy odbiorze prac nie dochowano nale¿ytej starannoci, akceptuj¹c wykonanie zadañ, mimo wielu braków i b³êdów.
Zwracaj¹c uwagê na specjalistyczny charakter inwestycji
informatycznych, brak ustalonej metodyki ich prowadzenia,
a tak¿e wysokie koszty, NIK wyst¹pi³a o podjêcie dzia³añ porz¹dkuj¹cych tê sferê, ze wzglêdu na wzrastaj¹ce znaczenie
informatyki dla sprawnego funkcjonowania pañstwa. Izba
zwróci³a siê te¿ do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o objêcie inwestycji informatycznych w administracji rz¹dowej
szczególnym nadzorem.
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Niektórym aspektom nadzoru Ministerstwa Skarbu Pañstwa nad podmiotami gospodaruj¹cymi mieniem pañstwowym i ocenie skutków finansowych ich funkcjonowania
dla bud¿etu pañstwa powiêcone zosta³y dwie kontrole o pokrewnej tematyce. Kontrola zabezpieczenia interesów
pañstwa w spó³kach z mniejszociowym udzia³em Skarbu Pañstwa [por. za³. Nr 3, str. 25] wykaza³a, ¿e interesy te
w badanej dziedzinie nie by³y w³aciwie zabezpieczone ani
odpowiednio reprezentowane, a korzyci dla bud¿etu z tytu³u zaanga¿owania kapita³owego w spó³kach o których
mowa, okaza³y siê co najwy¿ej iluzoryczne. Stwierdzono
bowiem, i¿ wyp³acona za 2002 r. dywidenda oznacza³a zwrot
na kapitale na poziomie 2,4%, podczas gdy rentownoæ 52tygodniowych bonów skarbowych by³a w tym czasie trzykrotnie wy¿sza.
NIK zakwestionowa³a celowoæ posiadania przez pañstwo
mniejszociowych udzia³ów w spó³kach. Nie przemawia³y za
tym ¿adne istotne racje. Minister Skarbu Pañstwa traktowa³
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je jako zagadnienie marginalne i powiêca³ im niewiele uwagi. Mimo znacznej skali zjawiska  w jego rêkach pozostawa³y akcje i udzia³y w oko³o 1100 spó³kach  Skarb Pañstwa nie
wypracowa³ ¿adnej spójnej, d³ugofalowej polityki wobec tej
czêci swego mienia, nie okreli³ celu jego utrzymywania, ani
terminów i sposobów zakoñczenia procesów prywatyzacyjnych. Po up³ywie 13 lat od rozpoczêcia przemian w³asnociowych, nadal nie zosta³y w pe³ni zinwentaryzowane zasoby
Skarbu Pañstwa ulokowane w spó³kach, których by³ mniejszociowym udzia³owcem. Liczba tego rodzaju spó³ek zmniejsza³a siê bardzo wolno  w ci¹gu 3 lat zaledwie o 139. Gdyby
akcje i udzia³y mniejszociowe nadal zbywane by³y w takim
tempie, procesy prywatyzacyjne nie zosta³yby zakoñczone
przed up³ywem 17 lat.
Powa¿ny problem stanowi³y nieprawid³owoci i uchybienia w nadzorze w³acicielskim. Ponad 600 przedstawicieli
Skarbu Pañstwa, zasiadaj¹cych w radach nadzorczych i czerpi¹cych z tego tytu³u okrelone korzyci, w wielu przypadkach
niew³aciwie wywi¹zywa³o siê ze swego zadania, traktuj¹c je
jako czyst¹ formalnoæ. Na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy lub zgromadzeniach wspólników osoby te nie wykazywa³y aktywnoci, daj¹c tym dowód niedostatecznej wiedzy
o spó³ce lub braku zainteresowania jej funkcjonowaniem,
w g³osowaniach nad istotnymi sprawami spó³ek wstrzymywa³y
siê od g³osu, nie zg³asza³y te¿ sprzeciwów do uchwa³ podejmowanych wbrew stanowisku Skarbu Pañstwa, co uniemo¿liwia³o póniejsze zaskar¿enie uchwa³y niekorzystnej dla
mniejszociowego akcjonariusza. Sytuacja taka by³a tolerowana przez ministerstwo, które powierzchownie ocenia³o dzia³alnoæ swych reprezentantów w organach spó³ek i nie rozlicza³o ich nawet z obowi¹zku przekazywania kwartalnych informacji o spó³kach i pisemnych sprawozdañ z obrad walnych
zgromadzeñ.
Rozwi¹zaniu problemu akcji i udzia³ów w spó³kach
z mniejszociowym udzia³em Skarbu Pañstwa, m.in. ich zbywaniu, nie sprzyja³y przeprowadzone w MSP w pierwszej po³owie 2002 r. zmiany organizacyjne. Mno¿enie komórek wykonuj¹cych te same zadania wywo³a³o zamieszanie  utrudni³o koordynacjê dzia³añ, zak³óci³o przep³yw informacji, spowodowa³o luki w dokumentacji zwi¹zanej z funkcjonowaniem
i dzia³alnoci¹ nadzorowanych spó³ek oraz ich organów.
W lipcu 2003 r. Minister Skarbu Pañstwa zatwierdzi³ Program aktualizacji i uzupe³nienia danych o pakietach akcji
i udzia³ów nale¿¹cych do Ministra Skarbu Pañstwa. Podjête
kroki NIK uwa¿a za potrzebne i celowe, równoczenie zaznaczaj¹c, ¿e ich zakres jest zbyt skromny, aby by³y w stanie
w sposób istotny poprawiæ sytuacjê Skarbu Pañstwa w dziedzinie, która by³a przedmiotem kontroli.
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Z nie lepszymi efektami sprawowany by³ nadzór
nad spó³kami Skarbu Pañstwa i przedsiêbiorstwami pañstwowymi w zakresie zaanga¿owania kapita³owego
w spó³ki prawa handlowego [por. za³. Nr 3, str. 27]. Nie mog³o
byæ jednak inaczej, skoro Minister Skarbu Pañstwa nie zna³
wielkoci maj¹tku wniesionego przez pañstwowe osoby prawne do spó³ek zale¿nych, nie dysponowa³ danymi o podmiotach, w których posiada³y one udzia³y i akcje; nie podj¹³ nawet dzia³añ zmierzaj¹cych do uzyskania takich informacji od
przedsiêbiorstw pañstwowych, dla których by³ organem za³o¿ycielskim.
Podstawowym problemem by³ du¿y, nie do koñca rozpoznany rozmiar zjawiska. Szeæ zbadanych przez NIK spó³ek
i przedsiêbiorstw pañstwowych posiada³o ³¹cznie 32 spó³ki
zale¿ne  czyli rednio po ponad piêæ spó³ek-córek. Niektóre z nich powo³a³y w³asne spó³ki zale¿ne. Tymczasem
w 2003 r. dzia³alnoæ prowadzi³o w sumie a¿ 948 przedsiêbiorstw pañstwowych i jednoosobowych spó³ek Skarbu Pañstwa, z których wiêkszoæ mog³a przenosiæ maj¹tek do spó³ek prawa handlowego. Trudno by³o orzec, czy taki transfer
mia³ uzasadnienie ekonomiczne. Brak strategii d³ugofalowego dzia³ania stanowi³ przeszkodê w ustaleniu celowoci anga¿owania znacznych nieraz rodków finansowych w akcje
i udzia³y spó³ek, a jednoczenie utrudnia³ organom sprawuj¹cym nadzór w³acicielski obiektywn¹ ocenê pracy cz³onków
organów spó³ek i przedsiêbiorstw.
Nie by³y dokonywane analizy ekonomiczne funkcjonowania spó³ek zale¿nych, nie badano te¿, czy celowe jest ich dalsze utrzymywanie, szczególnie w sytuacji, gdy  tak jak wiêkszoæ zbadanych przez NIK spó³ek zale¿nych  przynosi³y
straty. Niemal wszystkie skontrolowane spó³ki Skarbu Pañstwa i przedsiêbiorstwa pañstwowe udziela³y spó³kom zale¿nym wsparcia finansowego, m.in. w formie po¿yczek, gwarancji, lub porêczeñ. Czêsto nawet taka pomoc nie wystarcza³a im do uzyskania dodatnich wyników, udzielone wsparcie mia³o natomiast niejednokrotnie negatywny wp³yw na rezultaty finansowe spó³ek i przedsiêbiorstw-matek.
Ubocznym, choæ wcale nie najmniej wa¿nym efektem
zaanga¿owania kapita³owego pañstwowych osób prawnych
w spó³ki prawa handlowego jest fakt, i¿ w miarê rozrastania
siê piramidy spó³ek zale¿nych coraz ni¿szego szczebla, s³abn¹ uprawnienia Skarbu Pañstwa do decydowania o w³asnym
mieniu. Ze wzglêdów prawnych  stwierdzi³a Najwy¿sza Izba
Kontroli  a czêsto równie¿ z powodu biernoci przedstawicieli pañstwa, bie¿¹ca kontrola Skarbu Pañstwa nad podmiotami prawa handlowego oraz przedsiêbiorstwami pañstwowymi jest bardzo ograniczona, za w spó³kach córkach,

wnuczkach itd. w zdecydowanej wiêkszoci zanika niemal
zupe³nie. Taka sytuacja, w której maj¹tek pañstwa wymyka
siê spod jego kontroli, sprzyja, w ocenie Izby, utrwalaniu korupcjogennego zjawiska kapitalizmu politycznego, wzmocnionego brakiem jawnoci i nieprzejrzystoci¹ decyzji kadrowych
w spó³kach zale¿nych.
Zdaniem NIK, Rada Ministrów powinna opracowaæ jednolit¹ politykê w³acicielsk¹, obejmuj¹c¹ wszystkie podmioty
gospodaruj¹ce mieniem pañstwowym, niezale¿nie od ich form
w³asnoci i podstaw prawnych sprawowania nadzoru w³acicielskiego. Niezbêdne jest równie¿ jasne okrelenie zasad
przenoszenia pañstwowego mienia do podmiotów wy³¹czonych spod rygorów ustawy o zasadach wykonywania uprawnieñ przys³uguj¹cych Skarbowi Pañstwa, a tak¿e dokonywanie przez cz³onków organów nadzorczych spó³ek z udzia³em
SP oraz organy za³o¿ycielskie przedsiêbiorstw pañstwowych
 analizy celowoci zaanga¿owania kapita³owego tych podmiotów w spó³ki prawa handlowego. Dotyczy to szczególnie
sytuacji, w których spó³ki zale¿ne wykazuj¹ w d³u¿szym okresie straty, a kontynuowanie dzia³alnoci wymaga wsparcia finansowego.

16. Po zbadaniu dzia³alnoci TON AGRO SA i jej

spó³ek zale¿nych ze szczególnym uwzglêdnieniem obrotu gruntami z Zasobu W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa w imieniu w³asnym i na rzecz Agencji Nieruchomoci Rolnych w latach 1999-2003 [por. za³. Nr 3, str. 73], NIK
stwierdzi³a, i¿ powo³anie wspomnianej spó³ki nie mia³o racjonalnych podstaw, za jej funkcjonowanie budzi ró¿nego rodzaju obiekcje.
Agencja, tworz¹c w 1992 r. spó³kê TON AGRO zak³ada³a, ¿e podmiot ten bêdzie realizowa³ czeæ zadañ powierzonych jej ustaw¹ o gospodarowaniu nieruchomociami rolnymi Skarbu Pañstwa. Jak wykaza³a kontrola, by³o to przewiadczenie b³êdne. Spó³ki TON AGRO nie realizowa³y ¿adnych zadañ ustawowych agencji, a jedynie generowa³y dodatkowe koszty. Wyp³acana agencji dywidenda zosta³a wyliczona w sposób dla niej niekorzystny i by³a niewspó³miernie
niska w stosunku do zaanga¿owanego przez ni¹ kapita³u oraz
do osi¹ganego zysku, którego znaczn¹ czêæ spó³ki TON
AGRO zu¿ywa³y za swoj¹ dzia³alnoæ oraz na wysokie wynagrodzenia i nagrody dla cz³onków zarz¹dów. Anga¿uj¹c siê
kapita³owo oraz ustanawiaj¹c wysokie wynagrodzenie prowizyjne z tytu³u realizacji umów zleceñ, w rzeczywistoci agencja dofinansowywa³a dzia³alnoæ TON AGRO i jej spó³ek
zale¿nych.
W ocenie NIK, powo³anie TON AGRO trudno uzasadniæ nie tylko wzglêdami ekonomicznymi, ale równie¿ meryto-

rycznymi. Sprzeda¿ nieruchomoci z Zasobu W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa mog³y z powodzeniem prowadziæ w ramach swych ustawowych zadañ oddzia³y terenowe Agencji,
nie musia³y tego robiæ za kosztownym porednictwem spó³ek
grupy TON AGRO. Z tego tytu³u wspomniane spó³ki osi¹ga³y wysokie, nieadekwatne do poniesionych kosztów, wynagrodzenia prowizyjne  np. jedna ze spó³ek otrzyma³a za przeprowadzone transakcje 1,6 mln z³, podczas gdy jej wydatki
zwi¹zane ze sprzeda¿¹ nieruchomoci wynios³y 64 tys. z³.
Tak du¿e zyski umo¿liwia³o zastosowanie podwójnych wycen
sprzedawanych nieruchomoci: przyjêcie w rozliczeniach
z agencj¹ wycen ni¿szych, sporz¹dzonych na potrzeby zawartych umów zleceñ, za w celu sprzeda¿y  nawet 9-krotnie wy¿szych wycen do przetargów, oddaj¹cych rzeczywist¹
wartoæ rynkow¹ nieruchomoci. Praktyki te  zarówno naliczanie ra¿¹co wysokich wynagrodzeñ, jak zani¿anie wycen
nieruchomoci  nie spotka³y siê ze zdecydowan¹ reakcj¹.
W obrocie nieruchomociami, dokonywanym za porednictwem TON AGRO i jej spó³ek zale¿nych, stwierdzono
wystêpowanie mechanizmów korupcjogennych oraz przypadków nepotyzmu. W spó³kach grupy TON AGRO zatrudniani
byli pracownicy administracji samorz¹dowej i cz³onkowie ich
rodzin oraz pracownicy agencji, którzy akceptowali zani¿one
wyceny nieruchomoci rolnych. Wiedz¹c o zmianach w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, pracownicy oddzia³ów terenowych agencji wyra¿ali zgodê na sprzeda¿ nieruchomoci z Zasobu WRSP jako gruntów rolnych po
zani¿onych cenach, niekiedy 6-krotnie ni¿szych ni¿ mo¿liwe
do uzyskania.
Maj¹c na uwadze ustalenia kontroli, NIK uzna³a, ¿e nadzór Ministra Skarbu Pañstwa nad zagospodarowaniem nieruchomoci Zasobu WRSP za porednictwem TON AGRO
SA i jej spó³ek zale¿nych pozostawia³ bardzo wiele do ¿yczenia. Jednoczenie Izba przypomina, i¿ w ju¿ w lipcu 2002 r.
wnioskowa³a do ministra m.in. o zwiêkszenie nadzoru nad
obrotem nieruchomociami Skarbu Pañstwa przez agencjê,
za do prezesa agencji  o stworzenie systemu nadzoru nad
przestrzeganiem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych przy sprzeda¿y nieruchomoci. Wyniki kolejnej kontroli
wskazuj¹, ¿e wnioski te nie zosta³y w pe³ni zrealizowane, a nieprawid³owoci w gospodarowaniu nieruchomociami Skarbu
Pañstwa wystêpuj¹ nadal.
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Istotne w¹tpliwoci budzi³a prawid³owoæ zagospodarowania obiektów Stadionu X-lecia w Warszawie i terenów przyleg³ych wykorzystywanych na prowadzenie targowiska [por. za³. Nr 3, str. 105]. NIK nie
kwestionuje potrzeby istnienia w Warszawie du¿ego ba-

&'

2.

2.

zaru, dostrzega równie¿ racje przemawiaj¹ce za wykorzystaniem na ten cel popadaj¹cych w ruinê obiektów Stadionu X-lecia, targowisko ma bowiem du¿e znaczenie gospodarcze, m.in. zapewnia pracê 4,5 tys. kupców dzier¿awi¹cych sta³e miejsca handlowe, a porednio  dalszym
kilkudziesiêciu tysi¹com osób zatrudnionych w zak³adach
produkuj¹cych towary na potrzeby targowiska. Stadion
przynosi te¿ wcale niebagatelne dochody samorz¹dowi 
z tytu³u dzier¿awy gruntu, podatku od nieruchomoci oraz
op³aty targowej, bud¿etowi pañstwa  w postaci podatków
oraz Centralnemu Orodkowi Sportu  z tytu³u op³at za
dzier¿awê nieruchomoci. Wszystkich tych korzyci nie
równowa¿¹ jednak negatywne strony istnienia Jarmarku
Europa w obecnym kszta³cie.
Targowisko dzia³a tymczasowo. Zlokalizowano je na terenie, który zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, by³ przeznaczony na cele sportowe i kulturalne. W ci¹gu 15 lat jego istnienia zainteresowane strony
 zarz¹dzaj¹cy stadionem Centralny Orodek Sportu, nadzoruj¹ce dzia³alnoæ COS organy administracji centralnej i w³adze samorz¹dowe m.st. Warszawy  nie wypracowa³y jednak
ostatecznej koncepcji zagospodarowania tego obszaru, ani
lokalizacji targowiska. Powodowa³o to przed³u¿anie prowizorki
na kolejne lata.
Powa¿nym problemem, zwi¹zanym z charakterem targowiska, by³ znaczny rozmiar zjawisk patologicznych, takich jak handel alkoholem i papierosami, g³ównie pochodz¹cymi z przemytu, nielegalnymi nagraniami muzycznymi, filmowymi i oprogramowaniem komputerowym, podrabian¹ odzie¿¹ i obuwiem znanych marek, a tak¿e rozboje,
bójki, kradzie¿e i w³amania. Pomimo ró¿norodnych dzia³añ podejmowanych przez Policjê, organy podatkowe, s³u¿by celne, administruj¹c¹ targowiskiem firmê Damis oraz
Centralny Orodek Sportu, walka z tymi patologiami nie
przynosi³a wiêkszych efektów, o czym wiadczy³a niemalej¹ca wartoæ zakwestionowanego towaru oraz liczba zatrzymanych osób. Zdaniem NIK, nie zosta³y wprowadzone
niezbêdne zmiany organizacyjne, mog¹ce zapobiec pope³nianiu przestêpstw i wykroczeñ, za kontrole skarbowe koñczy³y siê wprawdzie przejêciem znacznych iloci
towarów znajduj¹cych siê w nielegalnym obrocie, zazwyczaj jednak nie ujawnia³y sprawców tych przestêpstw.
W konsekwencji targowisko sta³o siê uci¹¿liwe dla mieszkañców Warszawy, stanowi¹c zagro¿enie dla bezpieczeñstwa kupuj¹cych i pracuj¹cych tam osób.
Stwierdzono równie¿, ¿e wiele do ¿yczenia pozostawia³a
rzetelnoæ rozliczeñ finansowych dokonywanych przez Centralny Orodek Sportu i firmê Damis z tytu³u podatku od nie-
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ruchomoci oraz op³at czynszowych wynikaj¹cych z dzier¿awy terenu i obiektów stadionu. Ponadto dyrektor COS nie
aktualizowa³ wysokoci czynszu dzier¿awnego nale¿nego od
firmy Damis, w rozliczeniach nie zosta³y uwzglêdnione
wszystkie wykorzystywane przez tê firmê budowle  pominiêto m.in. niektóre drogi wewnêtrzne, parkingi oraz budynek
g³ówny, na którego czêci równie¿ dzia³a targowisko  kontrola ujawni³a wreszcie niezadowalaj¹ce efekty pobierania
przez Damis op³aty targowej od osób prowadz¹cych handel
narêczny.
Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e obecnie obowi¹zuj¹ca umowa
pomiêdzy COS a firm¹ Damis wygasa w koñcu czerwca
2007 r., zdaniem NIK, czas jaki pozosta³ do tej daty nale¿y
wykorzystaæ na wypracowanie definitywnej koncepcji zagospodarowania terenu stadionu oraz znalezienie lokalizacji
du¿ego targowiska na terenie Warszawy, przy wspó³dzia³aniu wszystkich zainteresowanych podmiotów.
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NIK nie wnios³a wiêkszych zastrze¿eñ do sposobu gospodarowania mieniem pañstwowych szkó³ wy¿szych [por. za³. Nr 3, str. 83], chocia¿ i one nie ustrzeg³y
siê uchybieñ i nieprawid³owoci. Skontrolowane uczelnie
przy zbywaniu prawa u¿ytkowania wieczystego gruntu oraz
prawa w³asnoci posadowionych na nim budynków w ogromnej wiêkszoci honorowa³y przepisy zawarte w ustawie o gospodarce nieruchomociami, zachowuj¹c wymagane prawem formy oraz zlecaj¹c wycenê mienia przeznaczonego
do zbycia rzeczoznawcom maj¹tkowym. W mniejszym stopniu przestrzegany by³ natomiast obowi¹zek powiadamiania
Ministra Skarbu Pañstwa, a od 15 stycznia 2003 r. uzyskania jego zgody na zbycie prawa wieczystego u¿ytkowania
gruntów bêd¹cych w³asnoci¹ Skarbu Pañstwa oraz prawa
w³asnoci budynków, gdy ich wartoæ przekracza³a 50 tys.
euro.
Statuty wiêkszoci kontrolowanych szkó³ okrela³y wartoæ sk³adników maj¹tkowych, których zbycie mog³o nast¹piæ
jedynie za zgod¹ senatu. Obowi¹zek uzyskiwania takiej zgody by³ przestrzegany. Niektóre uczelnie wprowadzi³y dodatkowo w³asne uregulowania wewnêtrzne, okrelaj¹ce procedury zbywania mienia.
W dwóch przypadkach szko³y nie poprzedzi³y nabycia
prawa wieczystego u¿ytkowania gruntu i prawa w³asnoci posadowionych na nim budynków rzeteln¹ analiz¹ ich wykorzystania do prowadzonej dzia³alnoci. Nabyte nieruchomoci
okaza³y siê zbêdne, a koszty utrzymywania przekroczy³y osi¹gane z nich po¿ytki.
Ponad po³owa skontrolowanych uczelni nie mia³a wewnêtrznych uregulowañ, okrelaj¹cych zasady udostêpnia-

nia mienia innym podmiotom. Mimo to w wiêkszoci zawieranych umów szko³y te prawid³owo zabezpiecza³y swoje interesy. Przy wynajmowaniu i wydzier¿awianiu maj¹tku szkó³
nie stwierdzono te¿, poza jednym wyj¹tkiem, istnienia zagro¿eñ korupcyjnych.
Wiêkszoæ skontrolowanych uczelni przestrzega³a zasady okrelone przez Radê Ministrów, zgodnie z którymi do
przychodów dzia³alnoci dydaktycznej zaliczano op³aty za
wynajem pomieszczeñ i udostêpnianie innych sk³adników
maj¹tkowych s³u¿¹cych tej dzia³alnoci, natomiast przychody z op³at za wynajem pomieszczeñ w domach i sto³ówkach
studenckich zwiêksza³y fundusz pomocy materialnej dla studentów.
W wielu uczelniach stwierdzono istnienie niesp³aconych
wierzytelnoci spowodowanych nieterminowym wnoszeniem
op³at przez najemców lub dzier¿awców korzystaj¹cych z mienia szkó³. W latach 2000-2003 r. poziom zaleg³oci mia³ tendencjê wzrostow¹. Nie wszystkie szko³y, w których stwierdzono istnienie takich zaleg³oci skutecznie egzekwowa³y swoje
nale¿noci.
W okresie objêtym kontrol¹ Minister Edukacji Narodowej
i Sportu nie podejmowa³, w ramach nadzoru nad organami
statutowymi pañstwowych szkó³ wy¿szych, dzia³añ dotycz¹cych gospodarowania przez nie mieniem. Wynika³o to z faktu, ¿e ustawa o szkolnictwie wy¿szym przyznaje wspomnianemu ministrowi niewielkie uprawnienia w tym zakresie. Mo¿e
on uchyliæ uchwa³ê senatu lub decyzjê rektora uczelni w przypadku stwierdzenia ich niezgodnoci z przepisami ustawowymi lub statutem uczelni, mo¿e te¿ za¿¹daæ wyjanieñ, natomiast organy uczelni nie maj¹ obowi¹zku przesy³ania do
MENiS podjêtych uchwa³. W praktyce rozpoczêcie czynnoci
wynikaj¹cych z nadzoru nad gospodarowaniem mieniem
mog³y spowodowaæ wiadomoci o zaistnia³ych nieprawid³owociach, a w okresie objêtym kontrol¹ do MENiS takie informacje nie dotar³y.
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Ustalenia kontroli gospodarowania mieniem Skarbu Pañstwa bêd¹cym w zarz¹dzie Pañstwowego Gospodarstwa Lenego Lasy Pañstwowe [por. za³. Nr 3, str. 75]
wskazywa³y, ¿e Lasy Pañstwowe podejmowa³y przedsiêwziêcia porz¹dkuj¹ce stan prawny tego mienia. W rezultacie, w latach 2000-2003 powierzchnia nieruchomoci posiadaj¹cych
urz¹dzone ksiêgi wieczyste zwiêkszy³a siê o jedn¹ trzeci¹ i siêgnê³a 80% ich ogólnej powierzchni. W sposób zgodny z przepisami nabywano lasy i grunty do zalesienia, dokonywano
zamian gruntów, przekazywano lasy, grunty i inne nieruchomoci w u¿ytkowanie. Ewidencjê pozostaj¹cego w zarz¹dzie
mienia prowadzono rzetelnie i corocznie j¹ aktualizowano.

Mia³y jednak miejsce równie¿ przypadki dzia³añ bezprawnych, niegospodarnych, przysparzaj¹cych korzyci osobom
prywatnym kosztem interesu publicznego. W skali jednostki
organizacyjnej obejmuj¹cej swym zasiêgiem czwart¹ czêæ
powierzchni kraju nie by³y to sytuacje czêste, tym niemniej
wskazuj¹ one na istnienie niepokoj¹cych zjawisk i tendencji,
którym nale¿y zdecydowanie przeciwdzia³aæ. Wymagaj¹ one
zbadania, gdy¿ Lasy Pañstwowe zarz¹dzaj¹ wieloma atrakcyjnymi terenami, których sprzeda¿ lub zamiana dokonana
w niejasnych okolicznociach, po znajomoci lub po zani¿onej cenie, budziæ mo¿e powa¿ne obiekcje co do intencji osób
odpowiedzialnych za takie transakcje.
Z naruszeniem prawa dokonywano sprzeda¿y lasów,
gruntów i innych nieruchomoci. Niejednokrotnie sprzedawano je bez zgody Dyrektora Generalnego Lasów Pañstwowych i bez przetargu. W co czwartym badanym nadlenictwie transakcji nie poprzedza³a wycena lub by³a ona
nieprawid³owa. Uzyskane ze sprzeda¿y lasów i gruntów
dochody nale¿ne bud¿etowi pañstwa, przekazywano
z opónieniem siêgaj¹cym nawet 4 lat. Szczególnie podatna na nieprawid³owoci okaza³a siê gospodarka mieszkaniami. Dowodz¹ tego m.in. nieuzasadnione potrzebami
zakupy lokali mieszkalnych, wykorzystywanie stanowisk
s³u¿bowych w celu korzystnej zamiany nieruchomoci, czy
brak starañ o odzyskanie bezprawnie zajmowanych lokali. Sprzedaj¹c nieruchomoci, pope³niano uchybienia w wyliczaniu i stosowaniu ulg. Obni¿a³o to przychody Lasów
Pañstwowych, zyskiwali natomiast kontrahenci, którzy nabyte z ulg¹ nieruchomoci odsprzedawali w kilka miesiêcy póniej po znacznie korzystniejszych cenach rynkowych.
O tym, ¿e nie by³y to przypadki odosobnione, wiadcz¹
nieprawid³owoci ujawnione w wyniku poprzednich kontroli:
przy budowie osiedla mieszkaniowego Eko-Sêkocin, sprzeda¿y Gajówki Henryków w Nadlenictwie W³oszczowa,
czy te¿ zamiany gruntów bêd¹cych w zarz¹dzie Nadlenictwa Gdañsk na inne tereny, nale¿¹ce do miejscowej spó³dzielni mieszkaniowej.
Maj¹c na uwadze nieprawid³owoci ujawnione we
wszystkich kontrolowanych jednostkach, nadzór nad gospodarowaniem mieniem Skarbu Pañstwa, znajduj¹cym siê
w zarz¹dzie Lasów Pañstwowych, oceniono jako niewystarczaj¹cy. Izba wskaza³a równie¿ na nieprawid³owoci
w systemie kontroli wewnêtrznej. W 2003 r. inspekcja Lasów Pañstwowych przeprowadzi³a kontrole w 67 nadlenictwach, ujawniaj¹c w co ósmym opónienia w przekazywaniu dochodów bud¿etu pañstwa, uzyskanych ze sprzeda¿y lasów i gruntów. Natomiast kontrola NIK stwierdzi³a takie przypadki w 2/3 jednostek.
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W czasie kontroli, w Sejmie prowadzone by³y prace nad
projektem ustawy o przekszta³ceniu prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoci nieruchomoci oraz o zmianie
niektórych ustaw. W toku tych prac rozpatrywany by³, zg³oszony po kontroli sprzeda¿y Gajówki Henryków wniosek NIK
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w sprawie wprowadzenia do przepisów ustawy o lasach ograniczeñ w sprzeda¿y nabytych po cenach ulgowych nieruchomoci mieszkalnych. Wniosek o wprowadzenie takiego przepisu  utraty bonifikaty w przypadku zbycia nieruchomoci
przed up³ywem 5 lat  Izba sformu³owa³a w 2003 r.
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Wywi¹zywanie siê pañstwa z jego obowi¹zków w sferze spo³ecznej  podejmowanie przez administracjê publiczn¹ dzia³añ
niezbêdnych dla zapewnienia obywatelom bezpieczeñstwa socjalnego oraz godnych warunków ¿ycia i pracy  tradycyjnie
stanowi jeden z najwa¿niejszych kierunków badañ NIK. Badania te ³¹cz¹ zazwyczaj aspekty zwi¹zane z prawid³owoci¹ i efektywnoci¹ wykorzystania rodków przeznaczonych na tê dziedzinê dzia³alnoci pañstwa, z ocen¹ rezultatów podejmowanych
przedsiêwziêæ. Oceniano w nich wype³nianie przez administracjê publiczn¹ jej ustawowych zadañ m.in. w dziedzinie ograniczania bezrobocia, zmniejszania sfery ubóstwa, opieki nad osobami bezdomnymi, przewlekle chorymi i niepe³nosprawnymi,
rehabilitacji inwalidów, czy te¿ przeciwdzia³ania ró¿nego rodzaju patologiom.
Ustalenia przeprowadzonych kontroli pozwalaj¹ skonstatowaæ, ¿e organy pañstwa z formalnego punktu widzenia na ogó³
dobrze wype³nia³y swe obowi¹zki. Powstawa³y przepisy i programy umo¿liwiaj¹ce coraz skuteczniejsze udzielanie pomocy
coraz szerszemu krêgowi osób. W zdecydowanej wiêkszoci przypadków wiadczenia wyp³acano prawid³owo, a rodki z bud¿etu pañstwa na pomoc spo³eczn¹ wydatkowano racjonalnie. Tym niemniej ci¹gle pozostawa³o niezaspokojone zapotrzebowanie na ró¿ne formy pomocy spo³ecznej, a przyczyn¹ tego stanu by³y przede wszystkim ograniczone mo¿liwoci finansowe
bud¿etu pañstwa i bud¿etów jednostek samorz¹du terytorialnego.
W tej sytuacji, rodki jakimi dysponowano powinny byæ wykorzystane mo¿liwie jak najlepiej, a realizowane przedsiêwziêcia
 g³êbiej przemylane, dok³adniej skoordynowane, pozbawione b³êdów i kierowane do faktycznie potrzebuj¹cych pomocy.
Jednak te doæ oczywiste konstatacje nie zawsze by³y uwzglêdniane w dzia³aniach organów pañstwa powo³anych do zaspokajania potrzeb w szeroko rozumianej sferze spo³ecznej. W rezultacie najs³uszniejsze nawet projekty nie osi¹gaj¹ zamierzonych
celów, o czym wiadcz¹ kontrole funkcjonowania zak³adów pracy chronionej oraz przywiêziennych zak³adów pracy. Skromny
zasób rodków i takie¿ mo¿liwoci udzielenia wsparcia tym bardziej nakazuj¹ wykorzystywaæ je w stopniu maksymalnym, i zadbaæ, aby pomoc trafi³a do rzeczywicie potrzebuj¹cych. Niestety, nie zawsze tak siê dzieje.
Jednym z najwa¿niejszych zadañ pañstwa w sferze spo³ecznej jest stworzenie sprawnego systemu opieki zdrowotnej. Z tej
przyczyny, a tak¿e ze wzglêdu na znaczenie problemów zwi¹zanych z ochron¹ zdrowia dla poczucia bezpieczeñstwa obywateli, NIK powiêca owemu zagadnieniu corocznie wiele uwagi. W ocenie Izby, kolejne reorganizacje, jakim poddawany by³ system
opieki zdrowotnej, nie przybli¿y³y urzeczywistnienia zasadniczych celów reform, takich jak zapewnienie obywatelom równego
dostêpu do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i lekarzy specjalistów, do niezbêdnych badañ, analiz i zabiegów, a tak¿e
mo¿liwoci wyboru placówki medycznej. Nie uda³o siê równie¿ rozwi¹zaæ innych kwestii, decyduj¹cych o niewydolnoci kolejnych systemów, m.in. okreliæ koszyka us³ug zdrowotnych nale¿nych ka¿demu ubezpieczonemu, czy opracowaæ spójnego
i efektywnego systemu finansowania opieki zdrowotnej. Jak dot¹d, wszystkie te projekty pozostaj¹ w sferze ¿yczeñ, a problemy, zamiast zbli¿aæ siê do rozwi¹zania  narastaj¹.
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Omówienie wyników
wa¿niejszych kontroli

1.

Oczekiwanych efektów nie przynios³y dzia³ania administracji publicznej prowadzone w celu aktywizacji zawodowej absolwentów [por. za³. Nr 3, str. 58], m.in. realizacja rz¹dowego programu Pierwsza praca. Zmniejszeniu bezrobocia wród m³odzie¿y, zw³aszcza absolwentów szkó³ ponadgimnazjalnych, mia³y s³u¿yæ instrumenty zawarte w przepisach ustaw o zatrudnieniu i przeciwdzia³aniu bezrobociu
oraz o u³atwieniu zatrudnienia absolwentów szkó³ 7/, zak³adaj¹ce zmniejszenie kosztów zatrudnienia absolwentów
w przedsiêbiorstwach oraz udzielanie pomocy w podejmowaniu przez nich w³asnej dzia³alnoci gospodarczej.
Sukces by³ po³owiczny. W latach 2002-2003 ró¿nymi formami aktywizacji objêto 307 tys. osób, w wyniku podjêtych dzia³añ sta³e zatrudnienie znalaz³o 130 tys. absolwentów  42%
uczestnicz¹cych w programie, za realizacja programu Pierwsza praca spowodowa³a, w porównaniu z 2001 r., zmniejszenie
liczby zarejestrowanych bezrobotnych absolwentów o 12,6%.
Nale¿y wszak¿e zauwa¿yæ, i¿ rezultaty te niemal w ca³oci zosta³y osi¹gniête przy wykorzystaniu instrumentów zawartych
w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdzia³aniu bezrobociu oraz
rodków Funduszu Pracy. W niewielkim stopniu natomiast zosta³ zrealizowany program samozatrudnienia absolwentów,
w którym istotn¹ rolê mia³a odegraæ pomoc w op³acaniu sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne i program preferencyjnych kredytów, bowiem zamiast 65 tys. absolwentów, z instrumentów
tych skorzysta³y tylko 392 osoby. W niedostatecznym stopniu
zrealizowano te¿ zadania okrelone w programach celowych,
maj¹ce wspomagaæ zatrudnienie absolwentów w rejonach o wysokim bezrobociu strukturalnym i na terenach wiejskich (Zielone miejsca pracy, Junior, Praca dla absolwenta).
Jedn¹ z przyczyn niepowodzeñ w realizacji programów
wspomagaj¹cych by³ brak cis³ej wspó³pracy Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej i innych organizatorów
z wojewódzkimi i powiatowymi urzêdami pracy. W rezultacie
opracowane centralnie programy nie uwzglêdnia³y realiów
miejscowego rynku pracy, m.in. liczby zarejestrowanych bezrobotnych absolwentów. Np. w programie Junior w 2002 r.
mia³o uczestniczyæ 1,2 tys. osób, podczas gdy w urzêdach
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M.in. finansowanie sta¿y absolwenckich, refundacja wynagrodzeñ
absolwentów, szkolenia, po¿yczki na podjêcie dzia³alnoci gospodarczej oraz
tworzenie miejsc pracy, prace interwencyjne, roboty publiczne, a tak¿e
zwolnienie z p³acenia sk³adki emerytalnej, refundacja sk³adek na
ubezpieczenie rentowe i wypadkowe pracodawcom oraz absolwentom
podejmuj¹cym dzia³alnoæ gospodarcz¹.

pracy zarejestrowanych by³o szeciokrotnie mniej absolwentów niepe³nosprawnych. Wspó³praca taka zosta³a nawi¹zana
dopiero w II pó³roczu 2003 r., wskutek czego znacz¹co poprawi³a siê realizacja programu i stworzone zosta³y korzystniejsze warunki do realizacji zadañ II edycji programu, trwaj¹cej od czerwca 2003 do maja 2004 r.
W 2003 r. 60% rodków z Funduszu Pracy na finansowanie programu Pierwsza praca przekazano powiatom dopiero w IV kwartale. Umowy zawierano wiêc na okresy nieprzekraczaj¹ce 3 miesiêcy, co podwa¿a³o celowoæ dzia³añ,
zw³aszcza dotycz¹cych sta¿y zawodowych absolwentów, gdy¿
by³ to okres zbyt krótki na zdobycie wystarczaj¹cego dowiadczenia, szczególnie w zawodach urzêdniczych.
Z dniem 1 czerwca 2004 r. wesz³a w ¿ycie ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zawieraj¹ca regulacje prawne uwzglêdniaj¹ce wnioski NIK z poprzednich
kontroli, w tym objêcie absolwentów dzia³aniami aktywizuj¹cymi przewidzianymi dla osób bêd¹cych w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

2.

Po raz kolejny krytycznie oceniono funkcjonowanie
zak³adów pracy chronionej [por. za³. Nr 3, str. 57], tym razem na podstawie badañ przeprowadzonych w zak³adach
zajmuj¹cych siê ochron¹ mienia i dozorem. Stwierdzono m.in.,
¿e gospodarowanie Zak³adowym Funduszem Rehabilitacji
Osób Niepe³nosprawnych nie uleg³o poprawie w stosunku do
stanu ustalonego podczas kontroli z lat 1998 i 2002, z których wynika³o, ¿e rodki ZFRON wykorzystywane by³y na
przedsiêwziêcia niezwi¹zane z rehabilitacj¹ osób niepe³nosprawnych, a ich czêæ, zamiast na indywidualn¹ pomoc dla
niepe³nosprawnych, zosta³a zu¿yta na pomno¿enie maj¹tku
w³acicieli zak³adów.
Kontrola wykaza³a, ¿e pracodawcy nie zapewnili niepe³nosprawnym takich warunków do rehabilitacji zawodowej,
spo³ecznej i zdrowotnej, jakie by³y wymagane od podmiotów
posiadaj¹cych status zak³adu pracy chronionej. W ocenie Izby,
wydatki zwi¹zane bezporednio z zatrudnianiem i rehabilitacj¹ by³y niewspó³miernie niskie w stosunku do otrzymanej
pomocy publicznej, która mia³a rekompensowaæ pracodawcom zwiêkszone koszty, spowodowane m.in. wliczon¹ do czasu pracy 15-minutow¹ przerw¹ na gimnastykê usprawniaj¹c¹ i wypoczynek. W rzeczywistoci niepe³nosprawni nie korzystali z tego ustawowego uprawnienia. Równie¿ stanowiska pracy nie by³y specjalnie przystosowywane do mo¿liwoci osób niepe³nosprawnych. rodki uzyskane w ramach pomocy publicznej, m.in. z tytu³u zwrotu podatku od towarów
i us³ug, zosta³y wykorzystane nie tylko na rehabilitacjê, lecz
tak¿e na finansowanie bie¿¹cej dzia³alnoci zak³adów, ró¿-
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nego rodzaju inwestycje, zakup samochodów, maszyn i urz¹dzeñ, ponadto pokrywano z nich koszty funkcjonowania przychodni zak³adowych, które  poza us³ugami wiadczonymi
pracownikom  prowadzi³y tak¿e dzia³alnoæ komercyjn¹.
Powa¿nym uchybieniem by³o nieprzestrzeganie zasady,
zgodnie z któr¹ dochody ZFRON winny byæ gromadzone na
wyodrêbnionym rachunku bankowym. Z tego ustawowego obowi¹zku nie wywi¹zywa³ co drugi z kontrolowanych zak³adów.
Znaczna czêæ objêtych badaniem zpch przeznaczy³a na pomoc indywidualn¹ dla niepe³nosprawnych pracowników mniej
ni¿ 10% dochodów, czego wymaga³y ustawowe zapisy. Na
dodatek niektórzy pracownicy nie posiadali pe³nej informacji
o mo¿liwoci skorzystania ze wspomnianej formy pomocy.
W wielu przypadkach status zak³adu pracy chronionej utrzymywany by³ sztucznie. W niemal co drugim sporód badanych
zak³adów prawie po³owa pracowników, g³ównie osoby ca³kowicie sprawne, zatrudniona by³a na podstawie umów cywilno-prawnych. Zasadniczym powodem stosowania takich praktyk by³ fakt,
¿e zatrudnienie owych osób w ramach stosunku pracy mog³oby
spowodowaæ utratê statusu zpch, nie zosta³yby bowiem zachowane wymagane proporcje zatrudnienia osób niepe³nosprawnych
w stosunku do ogólnej liczby pracowników, do której nie s¹ wliczane osoby pracuj¹ce na podstawie umów cywilno-prawnych.
NIK zwróci³a uwagê, i¿ w zdecydowanej wiêkszoci badanych zak³adów na stanowiskach bezporednio zwi¹zanych
z dozorem i ochron¹ mienia zatrudniano osoby ca³kowicie
niezdolne do pracy, niepe³nosprawne z powodu choroby narz¹dów ruchu oraz takie, którym na podstawie orzeczenia
przys³ugiwa³a pomoc innych osób. Tymczasem zak³ady te
zwolniono z obowi¹zku wystêpowania do Pañstwowej Inspekcji Pracy o zbadanie, czy obiekty i pomieszczenia uwzglêdniaj¹ potrzeby niepe³nosprawnych pracowników. W praktyce
oznacza to, ¿e osoby najciê¿ej poszkodowane zatrudniane
by³y na stanowiskach pracy wy³¹czonych spod nadzoru PIP.

3.

Nie w pe³ni zosta³y wykorzystane mo¿liwoci zwi¹zane z funkcjonowaniem przywiêziennych zak³adów pracy
[por. za³. Nr 3, str. 79]. Te specyficzne, utworzone przy zak³adach karnych podmioty, zatrudniaj¹ce osoby pozbawione
wolnoci, otrzyma³y przywileje w postaci ulg i zwolnieñ w podatkach i op³atach, a tak¿e mo¿liwoæ gromadzenia rodków
przeznaczanych nastêpnie na dofinansowanie zadañ zwi¹zanych z resocjalizacj¹ osadzonych. Zatrudnienie w zak³adach korzystaj¹cych z takich preferencji powinno mieæ na celu
nie tylko korzyæ materialn¹, ale przede wszystkim pozytywnie oddzia³ywaæ na postawy pracuj¹cych i posiadaæ walor
resocjalizacyjny. Jednak wiêkszoæ skontrolowanych zak³adów nie wykorzysta³a rodków z zysku oraz wspomnianych
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ulg i zwolnieñ, a tak¿e po¿yczek ze Scentralizowanego Funduszu Rozwoju i rodków specjalnych Centralnego Zarz¹du
S³u¿by Wiêziennej  w sposób ca³kowicie zgodny z tymi intencjami. rodki owe przeznaczone zosta³y bowiem g³ównie
na modernizacjê przywiêziennych zak³adów pracy i ich produkcji, nie finansowano z nich natomiast tworzenia nowych
miejsc pracy dla osadzonych, organizowania nauki zawodu,
ani szkoleñ zwi¹zanych z aktywizacj¹ zawodow¹ i nabywaniem umiejêtnoci poszukiwania pracy.
Zdaniem NIK, kilkuprocentowy w latach 2001-2003 wzrost
zatrudnienia skazanych w kontrolowanych zak³adach by³ niewspó³miernie niski w stosunku do wyników finansowych i korzyci p³yn¹cych ze statusu przywiêziennego zak³adu pracy.
Wi¹za³o siê to w pewnym stopniu z kryteriami, jakie spe³niaæ
winien taki podmiot. W przywiêziennym zak³adzie pracy udzia³
osadzonych w zatrudnieniu ogó³em musia³ przekraczaæ 20%,
jeli za stanowi³ co najmniej po³owê, poci¹ga³o to za sob¹
ca³kowite zwolnienie z podatków i op³at. W opinii NIK, uzale¿nienie mo¿liwoci korzystania z tych preferencji wy³¹cznie
od procentowego udzia³u skazanych w zatrudnieniu, nie sk³ania³o do zwiêkszania liczby miejsc pracy dla osadzonych ponad poziom uprawniaj¹cy do uzyskania ulg.
Aktywizacji zawodowej i tworzenia miejsc pracy dla osób
pozbawionych wolnoci nie wspar³o te¿ wy³¹czenie zamówieñ
udzielanych przywiêziennym zak³adom pracy spod procedur
ustawy o zamówieniach publicznych. Okaza³o siê, i¿ jedynie
mniejsz¹ czêæ zleceñ uzyskanych od jednostek sektora finansów publicznych zak³ady te wykona³y samodzielnie b¹d
z udzia³em podwykonawców, wiêkszoæ natomiast przekaza³y
do realizacji innym podmiotom, ograniczaj¹c siê do roli poredników. W rezultacie 59% przychodów uzyska³y one wy³¹cznie z porednictwa w zakupie towarów i us³ug dla jednostek sektora finansów publicznych, co z punktu widzenia interesów bud¿etu pañstwa i bud¿etów jednostek samorz¹du
terytorialnego, finansuj¹cych zleceniodawców, by³o dzia³aniem
niegospodarnym. Poza tym przekazywanie zamówieñ innym
podmiotom hamowa³o tworzenie miejsc pracy dla skazanych,
zlecaj¹cym stwarza³o mo¿liwoæ obejcia przepisów ustawy
o zamówieniach publicznych, sprzyja³o te¿ korupcji.
Ustalenia kontroli uzasadniaj¹ potrzebê weryfikacji dotychczasowych zasad udzielania preferencji takim zak³adom.
Zdaniem Izby, nale¿a³oby uzale¿niæ wysokoæ ulg i zwolnieñ
nie tylko od procentowego udzia³u osadzonych w zatrudnieniu ogó³em, lecz równie¿ od liczby zatrudnianych wiêniów
i wartoci wykonywanych przez nich us³ug, czy wytworzonych
wyrobów. Celowe wydaje siê te¿ przeznaczanie wyranie
okrelonej czêci zysku oraz rodków z ulg i zwolnieñ na tworzenie miejsc pracy dla osadzonych. Poprawie wyników eko-

nomiczno-finansowych rzadko bowiem towarzyszy³o istotne
zintensyfikowanie dzia³añ resocjalizacyjnych, b¹d poprawa
warunków pracy i zwiêkszenie zatrudnienia.

4. Krytycznie oceniono realizacjê przez wojewodów

zadañ w zakresie rejestracji i kontroli zak³adów opieki zdrowotnej w wietle prawid³owoci ich funkcjonowania [por.
za³. Nr 3, str. 109]. Jest to konstatacja o tyle niepokoj¹ca, ¿e
rejestracja zak³adów nie stanowi jedynie dope³nienia wymaganej prawem formalnoci, ale jest czynnoci¹ istotn¹ z punktu
widzenia interesów pacjenta i poprawnoci udzielanych wiadczeñ. Potwierdza ona mianowicie zdolnoæ zak³adu do wykonywania us³ug zdrowotnych, co powinno stanowiæ gwarancjê
w³aciwego poziomu fachowego, dochowania wszelkich wymaganych procedur medycznych, a tak¿e zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych, lokalowych i nale¿ytej opieki
ze strony personelu. Podobn¹ rolê mog³yby pe³niæ kontrole
dokonywane przez wojewodów, gdyby by³y rzetelne i fachowe. Ich zadaniem winno byæ z kolei okresowe sprawdzanie,
czy funkcjonuj¹ce ju¿ zak³ady spe³niaj¹ wymagania, które stanowi³y podstawê uzyskania przez nie wpisu do rejestru.
Rzeczywistoæ okaza³a siê jednak odmienna. Rejestry zoz
w wiêkszoci kontrolowanych województw by³y prowadzone
niew³aciwie. Organy rejestrowe przed wydaniem decyzji o dokonaniu wpisu nie ¿¹da³y od zak³adów przed³o¿enia dokumentów wiadcz¹cych o posiadaniu przez nie wystarczaj¹cej bazy lokalowej, niezbêdnego sprzêtu i aparatury medycznej, a tak¿e o dysponowaniu odpowiedni¹ kadr¹ medyczn¹.
Prawdziwoæ sk³adanych dokumentów nie by³a weryfikowana, nikt te¿ nie wizytowa³ jednostek ubiegaj¹cych siê o rejestracjê. W rezultacie rejestry nie odzwierciedla³y stanu faktycznego, szczególnie jeli chodzi o wyposa¿enie w sprzêt
i aparaturê medyczn¹ oraz zakres wiadczonych us³ug. Dodaæ nale¿y, ¿e zak³ady nagminnie nie przestrzega³y obowi¹zku zg³aszania organowi rejestrowemu wszelkich zmian w prowadzonej dzia³alnoci, lub czyni³y to z opónieniem. W konsekwencji czêæ wiadczonych us³ug znalaz³a siê poza ewidencj¹ rejestrow¹, a tym samym praktycznie poza kontrol¹.
Zak³ady nie zg³asza³y te¿ organom rejestrowym zmian w zatrudnieniu pracowników medycznych.
Nieprawid³owoci nie ogranicza³y siê tylko do sfery formalno-prawnej. Obiekty szpitalne nie by³y utrzymywane we
w³aciwym stanie technicznym. Czêæ zainstalowanych urz¹dzeñ i aparatury medycznej nie posiada³a odpowiednich atestów, certyfikatów lub oznaczeñ. Nie dokonywano niezbêdnych przegl¹dów technicznych lub te¿ przystêpowano do nich
zbyt rzadko. Pracownikom i pacjentom nie zapewniono w³aciwych warunków sanitarnych. Sale by³y nadmiernie zagêsz-

czone, brakowa³o wind, wejæ dla niepe³nosprawnych, pomieszczeñ socjalnych dla personelu. Przyczyn¹ wielu sporód uchybieñ by³ brak rodków finansowych, który powodowa³, ¿e zak³ady na ogó³ ogranicza³y siê jedynie do interwencyjnych remontów w przypadkach awarii, nie prowadzi³y natomiast systematycznej dzia³alnoci remontowo-modernizacyjnej. Nie mo¿e to jednak stanowiæ usprawiedliwienia dla
wszystkich stwierdzonych zaniedbañ.
Krytycznie oceniono sposób kontrolowania zoz przez
wojewodów. W 9 województwach zbadali oni niespe³na 12%
zarejestrowanych zak³adów. Kontrole te sprowadza³y siê do
wizytacji pomieszczeñ i przejrzenia rejestrów, nie interesowano siê natomiast prawid³owoci¹ udzielania wiadczeñ zdrowotnych. Ograniczenie badañ do tak w¹skiego zakresu t³umaczono zbyt szczup³ym stanem kadrowym. Izba nie uwa¿a
jednak tych wyjanieñ za wystarczaj¹ce. Wojewodowie, jeli
nie dysponowali dostateczn¹ liczb¹ pracowników z wykszta³ceniem medycznym, mogli zleciæ przeprowadzenie kontroli
samorz¹dom lekarskim, medycznym towarzystwom naukowym lub wojewódzkim konsultantom medycznym, a jednak
tego nie uczynili.

5. Kontrola realizacji wiadczeñ zdrowotnych w za-

kresie wszczepiania endoprotez stawu biodrowego [por.
za³. Nr 3, str. 87], formalnie powiêcona jednej tylko z podgrup wiadczeñ zdrowotnych, w rzeczywistoci mia³a równie¿
dopomóc w ustaleniu, czy rodki przeznaczone na ochronê
zdrowia by³y wydawane racjonalnie i z po¿ytkiem dla pacjentów, oraz czy system opieki zdrowotnej zapewnia³ skuteczny
nadzór nad jakoci¹ wiadczeñ. W wietle wyników badañ
na pytania te nale¿y odpowiedzieæ przecz¹co. Na tak¹ ocenê
z³o¿y³y siê przes³anki natury zarówno czysto medycznej, jak
i organizacyjnej. Najwa¿niejsze z nich, to brak danych umo¿liwiaj¹cych ocenê efektu alloplastyki stawu biodrowego w d³u¿szym horyzoncie czasu, oraz kontraktowanie takich zabiegów
bez sprecyzowania wymagañ jakociowych.
W Polsce nie istnia³, i nie istnieje do dzi, scentralizowany
rejestr wiadczeñ medycznych, umo¿liwiaj¹cy gromadzenie
danych o przebiegu leczenia pacjentów i pozwalaj¹cy oceniæ
skutecznoæ stosowania okrelonych procedur medycznych.
Nie istnieje zatem równie¿ system gromadzenia danych na
temat alloplastyki stawu biodrowego, pozwalaj¹cy na obserwacjê efektów implantacji oraz trwa³oci i funkcjonalnoci poszczególnych rodzajów i typów endoprotez. Nale¿y dodaæ, i¿
badania kontrolne pacjentów po zabiegu alloplastyki, prowadzone w ró¿nych jednostkach, nie by³y w pe³ni porównywalne. Zazwyczaj wizyty wyznaczano po up³ywie 3, 6 miesiêcy
i 1 roku od zabiegu, ale w niektórych szpitalach jedynie okre-
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lano termin pierwszej wizyty kontrolnej, nastêpne ustalano
w zale¿noci od potrzeb, brakowa³o te¿ dokumentacji powiadczaj¹cej kontynuowanie opieki nad pacjentami.
Ustalono, ¿e zabiegi, o których mowa, dokonywane by³y
w oparciu o wiedzê praktyczn¹ nabyt¹ przez lekarzy ortopedów, poszczególne elementy tej procedury medycznej nie
zosta³y jednak skodyfikowane w formie ujednoliconego postêpowania. Mimo przygotowania przez lekarzy ortopedów
propozycji standaryzacji endoprotezoplastyki, Minister Zdrowia, jak dot¹d, nie skorzysta³ z mo¿liwoci ustalenia rozporz¹dzeniem standardów dla tych procedur medycznych, co
umo¿liwi³oby egzekwowanie zapisanych tam zasad i norm.
Mo¿liwoæ ustalenia wymogów jakociowych dla wiadczeñ medycznych i uzyskania certyfikacji stwarza³a ustawa
o zak³adach opieki zdrowotnej, jednak Minister Zdrowia nie
powo³a³ Rady Akredytacyjnej. W tej sytuacji samorz¹d lekarski utworzy³ z w³asnej inicjatywy radê, która wydawa³a stosowne certyfikaty. W³aciwego nadzoru nad jakoci¹ wiadczeñ w dziedzinie alloplastyki nie sprawowali równie¿ p³atnicy. Wprawdzie wiêkszoæ zawieranych kontraktów uwzglêdnia³a wytyczne Krajowego Konsultanta ds. Ortopedii i Traumatologii Narz¹du Ruchu w sprawie warunków organizacyjnych, kadrowych i technicznych, niezbêdnych do wykonywania zabiegów, jednak z ustaleñ NIK nie wynika, aby warunki
te, a tak¿e jakoæ wiadczeñ, by³y przedmiotem kontroli któregokolwiek z oddzia³ów Narodowego Funduszu Zdrowia.
W konkluzji NIK stwierdzi³a, i¿ system opieki zdrowotnej powinien finansowaæ jedynie efektywne procedury medyczne. Wyznacznikami dla alokacji rodków przeznaczanych na ten cel
powinny byæ: liczba dokonywanych wszczepieñ, stopieñ ich z³o¿onoci, stwierdzone powik³ania pooperacyjne, a tak¿e potrzeby
w dziedzinie alloplastyki. Kontrakty na wykonywanie endoprotezoplastyki stawu biodrowego winny byæ zawierane jedynie z tymi
szpitalami, które spe³ni¹ wymogi techniczne, organizacyjne i kadrowe, zobowi¹¿¹ siê do odpowiedniego monitorowania pacjentów po zabiegu, za system kontraktowania wiadczeñ medycznych powinien premiowaæ finansowo wysok¹ jakoci wiadczeñ
medycznych, m.in. preferuj¹c szpitale posiadaj¹ce odpowiednie
akredytacje. Wiele z tych postulatów nale¿a³oby rozci¹gn¹æ równie¿ na inne rodzaje wiadczeñ zdrowotnych.

6.

Niewiele dobrego da siê powiedzieæ tak¿e o funkcjonowaniu systemu tworzenia wykazu leków refundowanych [por. za³. Nr 3, str. 61]. Zbadawszy tê problematykê w ramach kontroli doranej, NIK stwierdzi³a, ¿e przed wejciem
w ¿ycie ustawy o cenach, Minister Zdrowia nie podj¹³ ¿adnych
dzia³añ w celu ograniczenia uznaniowoci przy podejmowaniu decyzji o umieszczeniu danego leku w wykazie medyka-
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mentów refundowanych. Z kolei po wprowadzeniu przepisów
ustawy nie by³y przestrzegane zasady i procedury ustalania
cen na produkty lecznicze i wyroby medyczne, a tak¿e regu³y
dotycz¹ce sposobu, trybu i terminów rozpatrywania wniosków
o umieszczenie leków we wspomnianych wykazach.
Wykazy leków refundowanych oraz ceny na te preparaty
ustala³ miêdzyresortowy Zespó³ ds. Gospodarki Lekami przy
Ministrze Zdrowia. Ten¿e minister powo³a³ dodatkowo pomocniczy Zespó³ ds. Refundacji, powierzaj¹c mu obowi¹zki mieszcz¹ce siê w zakresie zadañ ustawowo przypisanych Zespo³owi ds. Gospodarki Lekami, co NIK uzna³a za dzia³anie nielegalne. Na dodatek Izba nie zdo³a³a doszukaæ siê merytorycznej celowoci utworzenia nowego zespo³u. Podobnie oceniono inn¹ modyfikacjê organizacyjn¹  przeniesienie obs³ugi organizacyjno-technicznej Zespo³u ds. Gospodarki Lekami
z Departamentu Polityki Lekowej w Ministerstwie Zdrowia do
Urzêdu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. W opinii Izby, skupienie w jednej instytucji rejestracji leków i tworzenia wykazów refundacyjnych stwarza warunki sprzyjaj¹ce korupcji.
Kontrola ujawni³a liczne nieprawid³owoci formalnoprawne. Przy rozpatrywaniu wniosków o ustalenie cen urzêdowych
i wniosków o umieszczenie danego rodka farmaceutycznego
na listach leków refundowanych, Ministerstwo nie przestrzega³o ustawowych terminów. Wnioskuj¹cy nie byli informowani
o umieszczeniu leków w wykazach, ani o przyczynach nieuwzglêdnienia wniosków. Nie wywi¹zywano siê z obowi¹zku
aktualizowania wykazów leków refundowanych, ograniczaj¹c
siê do usuniêcia z nich ewidentnych b³êdów i pomy³ek. Projekty rozporz¹dzeñ Ministra Zdrowia z grudnia 2002 r. w sprawie
wykazów leków refundowanych opracowano z naruszeniem
obowi¹zuj¹cych zasad i procedur. Postêpowanie kwalifikacyjne odby³o siê bez udzia³u Zespo³u ds. Gospodarki Lekami, za
sporz¹dzanie projektów wykazów nie zosta³o poprzedzone
analiz¹ skutków finansowych proponowanych zmian, czego
wymaga³a ustawa o finansach publicznych. Wprawdzie Zespó³
ds. Gospodarki Lekami podejmowa³ dzia³ania w celu ujednolicenia zasad wprowadzania leków refundowanych do wykazów,
jednak nie doæ ¿e metody ustalania przez niego kryteriów cenowych w latach 2002-2003 by³y niejasne, to kryteria zmieniano ka¿dorazowo przy nastêpnych nowelizacjach.
Stwierdzono te¿, ¿e przy ustaleniu po raz pierwszy cen
urzêdowych leków z importu, jednym z podstawowych parametrów by³y ceny umowne, negocjowane przez ministerstwo.
Akceptowanie przez wnioskodawców, podczas kolejnych nowelizacji wykazów, obni¿ek cen proponowanych zgodnie z przyjêtymi przez zespó³ kryteriami cenowymi wiadczy, i¿ ceny
umowne leków refundowanych by³y znacznie zawy¿ane.
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Wprowadzenie

4.

Powinnoci pañstwa zwi¹zane z zapewnieniem krajowi i obywatelom szeroko pojêtego bezpieczeñstwa s¹ szczególnej
natury. Podejmowane przez administracjê publiczn¹ dzia³ania maj¹ na celu zaspokojenie istotnych potrzeb spo³eczeñstwa
w dziedzinie, w której obywatele zdani s¹ niemal bez reszty na pañstwo. Jedynie ono dysponuje strukturami analitycznymi,
logistycznymi i wykonawczymi, zdolnymi do identyfikowania i neutralizowania zagro¿eñ, pocz¹wszy od zwi¹zanych z obronnoci¹ kraju, terroryzmem, zorganizowan¹ i pospolit¹ przestêpczoci¹, po klêski ¿ywio³owe, zagro¿enia ekologiczne, epidemiologiczne, a tak¿e w sferze strategicznych interesów pañstwa  dla bezpieczeñstwa energetycznego, ¿ywnociowego, rynków
finansowych itd.
NIK systematycznie bada wywi¹zywanie siê organów pañstwo z tych obowi¹zków. Jednak wnioski nie nastrajaj¹ optymistycznie, ze wzglêdu na liczne i powtarzaj¹ce siê mankamenty w dzia³alnoci administracji publicznej. Znacz¹c¹ rolê odgrywa
niedostatek rodków, co sprawia, ¿e przygotowane i zatwierdzone programy czêciowo pozostaj¹ w sferze projektów. Oznacza
to równoczenie, i¿ planowanie oderwane zosta³o od realiów gospodarczych i mo¿liwoci finansowych pañstwa, jednak w takiej sytuacji projekty w ogóle nie powinny uzyskaæ akceptacji zatwierdzaj¹cych je gremiów.
Problem niedostatku rodków dotyczy³ nie tylko wojska i Stra¿y Granicznej, ale by³ doæ powszechn¹ bol¹czk¹ s³u¿b mundurowych. Wystêpowa³ on równie¿ w policji, która czêciowo próbowa³a rozwi¹zywaæ go na w³asn¹ rêkê. Przeprowadzona
w 1997 r. kontrola finansowania policji ze róde³ pozabud¿etowych wykaza³a, i¿ czêæ darowizn przyjmowanych przez policjê
pochodzi³a od podmiotów prywatnych i osób fizycznych, mimo ¿e zgodnie z obowi¹zuj¹cymi wówczas przepisami w pokrywaniu czêci kosztów funkcjonowania policji, poza bud¿etem pañstwa, mog³y uczestniczyæ tylko jednostki samorz¹du terytorialnego. Ponadto policja zwykle nie sprawdza³a legalnoci funkcjonowania darczyñców i ich rzetelnoci, niektóre jednostki podejmowa³y wobec nich ró¿ne zobowi¹zania, nie zawsze te¿ sporz¹dzano pisemne umowy darowizny. Wobec powy¿szych ustaleñ
NIK wnios³a do Komendanta G³ównego Policji o uporz¹dkowanie praktyki przyjmowania darowizn, ewidencji i sprawozdawczoci w tym zakresie. Kolejna kontrola pozwoli³a na pozytywn¹ ocenê wykonania sformu³owanych wówczas wniosków i póniejszych dzia³añ. Z poczynionych ustaleñ wynika równie¿, ¿e obecnie struktury policji s¹ dobrze przygotowane prawnie i organizacyjnie do przyjmowania i zagospodarowania darowizn.
Zasadnicze znaczenie dla poczucia bezpieczeñstwa obywateli ma potencja³ obronny kraju, jak i ochrona granic przed
nap³ywem nielegalnych imigrantów, importem odpadów i substancji promieniotwórczych, przemytem towarów i narkotyków. Po
przyst¹pieniu Polski do NATO wa¿nym tematem badañ sta³o siê dostosowanie potencja³u wojskowego naszego kraju do wymagañ sojuszu, a tak¿e zdolnoæ uczestniczenia w misjach specjalnych, stanowi¹ca obecnie jeden z wyznaczników miejsca polskich Si³ Zbrojnych w miêdzynarodowych sojuszach.
Przeprowadzone w ostatnich latach kontrole nie pozostawia³y w¹tpliwoci, ¿e znaczne wysi³ki, jakie czyni³a Polska
by jej armia by³a w stanie sprostaæ wymaganiom stawianym nowoczesnym si³om zbrojnym, przynosi³y pozytywne rezultaty. W pocz¹tkowym okresie efekty sta³y siê najwidoczniejsze w dziedzinach, które nie wymagaj¹ du¿ych nak³adów
finansowych, takich jak np. szkolnictwo wojskowe. Izba jednak wielokrotnie podkrela³a, ¿e polskie jednostki wojskowe
bêd¹ w pe³ni przygotowane do wspó³dzia³ania z si³ami miêdzynarodowymi dopiero wówczas, kiedy wyposa¿one zostan¹
w nowoczesny sprzêt i uzbrojenie. Poniewa¿ modernizacja techniczna wi¹¿e siê z powa¿nymi wydatkami, Izba zwraca³a
i zwraca nadal baczn¹ uwagê na sposób gospodarowania rodkami przeznaczonymi na cele obronne, na planowanie
wydatków i realizowanie planów, a tak¿e na przestrzeganie przy tym okrelonych zasad i procedur.
Potencjalnie najwiêksze zagro¿enia dla interesów ekonomicznych Polski nios¹ b³êdy i zaniedbania w sferze zaopatrzenia
kraju w dwa podstawowe noniki energii  ropê naftow¹ i gaz ziemny. Z ustaleñ kontroli wynika, ¿e bezpieczeñstwo energetyczne kraju nie poprawi³o siê. Niewiele uda³o siê te¿ osi¹gn¹æ dziêki przedsiêwziêciom zwi¹zanym z oszczêdzaniem energii.
Zakrojone by³y na niewielk¹ skalê, prowadzone w wolnym tempie i niekonsekwentnie.
Powszechne by³o zaniedbywanie obowi¹zków przez struktury administracyjne ró¿nych szczebli, powolnoæ i brak zdecydowania w dzia³aniu, zadowalanie siê czêciow¹ tylko realizacj¹ poszczególnych zadañ. Powa¿nym zaniedbaniem by³ brak
wiedzy o stanie rezerw pañstwowych zbó¿ i dopuszczenie nieomal do utraty kontroli nad sytuacj¹ w tej dziedzinie.



Krytyczne oceniano równie powszechny brak skutecznie funkcjonuj¹cego nadzoru i systemu kontroli. Da³ on znaæ o sobie
podczas realizacji programów technicznej modernizacji Si³ Zbrojnych, programów zwi¹zanych z zaopatrzeniem w surowce
energetyczne, przejawi³ siê te¿ w lekcewa¿eniu przepisów dotycz¹cych miêdzynarodowego obrotu odpadami, nieprzestrzeganiu Konwencji o ochronie Morza Ba³tyckiego, czy te¿ w ma³ej skutecznoci monitoringu stosowania rodków chemicznych
w rolnictwie.
Zaniedbaniem administracji by³o tak¿e opiesza³e wprowadzanie zainicjowanych zmian o charakterze organizacyjnym.
Powolnoæ dzia³ania oznacza³a, zale¿nie od okolicznoci, przed³u¿anie siê procesu przekszta³ceñ bez wiêkszych negatywnych
konsekwencji, jak to mia³o miejsce w przypadku Stra¿y Granicznej, ale tak¿e  tak by³o z reorganizacj¹ struktur celnych maj¹cych przeciwdzia³aæ przestêpczoci granicznej  doprowadzenie do chaosu i obni¿enie stanu bezpieczeñstwa.

Omówienie wyników
wa¿niejszych kontroli

1. O tym, ¿e realistyczne planowanie i oszczêdne go-

spodarowanie jest konieczne w ka¿dej dziedzinie, szczególnie tam, gdzie w grê wchodz¹ znaczne rodki, wiadcz¹ m.in.
ustalenia kontroli  realizacji zadañ inwestycyjnych w zakresie rozwoju systemu dowodzenia i ³¹cznoci Si³ Zbrojnych w latach 2001-2002 [por. za³. Nr 3, str. 53] oraz realizacji zadañ inwestycyjnych Si³ Zbrojnych w zakresie infrastruktury lotniskowej i morskiej w latach 2001-2002
[por. za³. Nr 3, str. 48]  powiêconych badaniu przebiegu
prac zwi¹zanych z wykonaniem Programu przebudowy i modernizacji technicznej Si³ Zbrojnych RP w latach 2001-2006
oraz Programu inwestycji Organizacji Traktatu Pó³nocnoatlantyckiego w dziedzinie bezpieczeñstwa. Wynika z nich, ¿e zaplanowane inwestycje w systemach dowodzenia i ³¹cznoci
zrealizowano jedynie w niewielkim stopniu. Niew³aciwie przebiega³ sam proces inwestycyjny. Plany by³y wielokrotnie korygowane i zmieniane, w zale¿noci od postêpu robót. Poniewa¿ zarówno prace budowlane, jak i zakupy sprzêtu nie
osi¹gnê³y zaplanowanego poziomu, nie zrealizowano za³o¿onego tempa modernizacji wspomnianych systemów. W tej
sytuacji NIK wyrazi³a opiniê, i¿ opracowywane plany powinny
byæ realne, uwzglêdniaæ nie tylko potrzeby armii ale i mo¿liwoci kraju. Jeli powstan¹ i zostan¹ przyjête, w lad za nimi
powinny byæ wyasygnowane odpowiednie rodki finansowe,
umo¿liwiaj¹ce ich realizacjê.
Podobne wnioski dotycz¹ modernizacji infrastruktury lotnisk
wojskowych i portów wojennych. W opinii Izby, plan inwestycyjny na lata 2001-2006 opracowany zosta³ nierzetelnie, podobnie
jak plany na poszczególne lata. Przede wszystkim nie zosta³y

wziête pod uwagê realne mo¿liwoci pe³nej realizacji planów
i nie zapewniono niezbêdnych nak³adów na ich wykonanie. NIK
po raz kolejny zwróci³a równie¿ uwagê na koniecznoæ wydawania rodków bud¿etowych w sposób gospodarny.

2.

Pozytywnie natomiast NIK oceni³a przygotowanie Si³
Zbrojnych RP do uczestnictwa w operacjach pokojowych
w latach 2002-2003 [por. za³. Nr 3, str. 55]. W okresie tym
zwiêkszy³ siê udzia³ Si³ Zbrojnych RP w operacjach prowadzonych przez si³y sojusznicze, m.in. w Afganistanie i Iraku.
Polskie jednostki nale¿ycie wype³nia³y coraz powa¿niejsze
zadania i obowi¹zki. Pozwoli³o im to uzyskaæ niezbêdne dowiadczenie, potwierdzi³o sojusznicz¹ wiarygodnoæ Polski
jako partnera i uczestnika miêdzynarodowych operacji, a jednoczenie sta³o siê bodcem do zwiêkszenia tempa dostosowywania kolejnych jednostek do wspó³dzia³ania i standardów
obowi¹zuj¹cych w NATO. Mimo ogólnie pozytywnej oceny
przygotowania jednostek do wykonywania zadañ poza granicami kraju, stwierdzono tak¿e nieprawid³owoci, m.in. w funkcjonowaniu struktur kierowania i dowodzenia oraz w organizacji szkolenia i wyposa¿eniu jednostek wyznaczonych do
udzia³u w operacjach pokojowych.

3. W³aciwie funkcjonowa³ system ochrony wschod-

niego i pó³nocno-wschodniego odcinka granicy pañstwowej [por. za³. Nr 3, str. 54]. Prawid³owo pe³niona by³a s³u¿ba
ochrony granicy pañstwowej i kontroli ruchu granicznego. Stra¿
Graniczna dobrze radzi³a sobie z g³ównym zagro¿eniem, jakie w ostatnich latach stanowi³a nielegalna imigracja, g³ównie
z Azji i Europy Wschodniej. W³aciwe pe³nienie s³u¿by i odpowiednie zabezpieczenie granicy nie mog¹ jednak stanowiæ
usprawiedliwienia dla faktu, i¿ warunki organizacyjne, w ja-
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kich by³a ona pe³niona, zdecydowanie odbiega³y od zadowalaj¹cego stanu. NIK wytknê³a Ministerstwu Spraw Wewnêtrznych i Administracji zaniedbania w sporz¹dzaniu analiz i prognoz dotycz¹cych gotowoci i sprawnoci dzia³ania struktur
SG, a tak¿e brak wystarczaj¹cego nadzoru nad jej jednostkami organizacyjnymi. Niezrealizowanie planów inwestycyjnych
i modernizacyjnych poci¹gnê³o za sob¹ opónienia w budowie stra¿nic oraz braki w technicznym zabezpieczeniu granicy i w wyposa¿eniu jej jednostek. Nie zosta³ równie¿ wykonany plan zwiêkszenia zatrudnienia w tej formacji, wskutek czego dzia³a³a ona w niepe³nym stanie osobowym, z opónieniem
wprowadzany by³ plan przekszta³cenia Stra¿y Granicznej w formacjê ca³kowicie zawodow¹. Obiecuj¹co przedstawia³ siê nowy
model szkolenia, przygotowuj¹cy do wymiennoci funkcji i zadañ, szkolenia prowadzono jednak niesystematycznie i uczestniczy³a w nich jedynie czêæ funkcjonariuszy. Do ustaleñ obni¿aj¹cych ocenê dzia³alnoci SG trzeba zaliczyæ równie¿ przypadki korupcji wród jej funkcjonariuszy. Spowodowa³o to koniecznoæ energiczniejszych przeciwdzia³añ, m.in. zintensyfikowania czynnoci operacyjno-rozpoznawczych.

4.

Wszelkie zmiany w tak delikatnej materii jak kwestia
ochrony granicy pañstwowej i zabezpieczenie kraju przed
zagro¿eniami p³yn¹cymi z zewn¹trz, musz¹ byæ przemylane, dobrze przygotowane i przeprowadzone. Jak wykaza³a
kontrola przygotowania nowych struktur przewidzianych
do przeciwdzia³ania i zwalczania przestêpczoci w zakresie obrotu towarowego z zagranic¹ [por. za³. Nr 3, str. 52],
reorganizacja s³u¿b odpowiedzialnych za zwalczanie tego
rodzaju przestêpczoci przynios³a efekty dalece niezadowalaj¹ce. Zast¹pienie G³ównego Urzêdu Ce³ i jego prezesa przez
izby celne oraz Ministra Finansów, za Generalnego Inspektora Celnego wraz z terenowymi organami Inspekcji przez pion
kontroli skarbowej  nie tylko nie poprawi³o sytuacji, ale doprowadzi³o do czêciowego sparali¿owania dotychczasowych
dzia³añ skierowanych przeciwko najgroniejszym przestêpstwom w dziedzinie, o której mowa.
Ministerstwo Finansów i podleg³e jednostki organizacyjne utworzy³y tylko jeden element struktur, które przejê³y zadania rozwi¹zanych organów Inspekcji Celnej  komórki kontroli
obrotu towarowego z zagranic¹. Z planowanych 17 komórek
dokumentacji celnej i 17 komórek realizacyjnych, wyposa¿onych w szerokie kompetencje i uprawnienia, w tym mo¿liwoæ
u¿ycia broni palnej i rodków przymusu bezporedniego, ¿adna
nie zosta³a w pe³ni sformowana, jeli pod tym pojêciem rozumieæ osi¹gniêcie pe³nej gotowoci do dzia³ania.
Usytuowane w pionie kontroli skarbowej komórki realizacyjne w wiêkszoci powo³ano jedynie formalnie. Faktycznie za,



w okresie objêtym kontrol¹ (III kwarta³ 2002 r.  III kwarta³
2003 r.) utworzone zosta³y tylko w 6 z 17 jednostek organizacyjnych, w których powinny by³y powstaæ. Te, które istnia³y rzeczywicie, zorganizowano z opónieniem i w mocno okrojonym
sk³adzie  przy limicie 280 osób zatrudnienie nie przekracza³o
37 osób. Wiêkszoæ kandydatów na funkcjonariuszy nie przesz³a postêpowania kwalifikacyjnego, wiele do ¿yczenia pozostawia³o wyposa¿enie komórek realizacyjnych, a ich dzia³ania
obejmowa³y w¹ski wycinek zadañ okrelonych w ustawie.
Podobnie by³o w pionie S³u¿by Celnej. Nie doæ ¿e proces powo³ywania komórek dokumentacji celnej zakoñczono
dopiero w 10 miesiêcy od wejcia w ¿ycie Kodeksu celnego,
to w rzeczywistoci komórki takie powsta³y tylko w 11 izbach
celnych, i to w niepe³nej obsadzie. S³u¿ba Celna, mimo ¿e
przejê³a czêæ zadañ i kompetencji Inspekcji Celnej, nie wykorzysta³a jej kadr, zw³aszcza pracowników maj¹cych dowiadczenie w prowadzeniu czynnoci operacyjno-rozpoznawczych. W Ministerstwie Finansów nie utworzono komórki w³aciwej w sprawach postêpowania kwalifikacyjnego, wobec czego ani jeden z terenowych pracowników komórek
dokumentacji celnej nie przeszed³ takiego postêpowania, a zatem nie uzyska³ przewidzianych ustaw¹ uprawnieñ. W konsekwencji ¿adna z utworzonych komórek nie przyst¹pi³a do
realizacji zadañ okrelonych w ustawie Kodeks celny.
Taki stan spowodowa³y, w ocenie NIK, przede wszystkim
zaniedbania i opiesza³e wykonywanie przez departamenty i biura Ministerstwa Finansów ich obowi¹zków organizacyjnych i legislacyjnych, a tak¿e pope³nione przy tym b³êdy. Czêæ aktów
prawnych reguluj¹cych organizacjê, zasady i warunki funkcjonowania nowo powsta³ych jednostek wydano z wielomiesiêcznym opónieniem, za niektóre przepisy okaza³y siê tak nieprecyzyjne, wzajemnie niespójne, a nawet sprzeczne, ¿e utrudnia³y i spowalnia³y formowanie powo³anych ich moc¹ komórek.
Negatywn¹ rolê odegra³y równie¿ ma³o zdecydowane dzia³ania Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej i Szefa S³u¿by
Celnej. Przez ponad rok od zniesienia Inspekcji Celnej nie powo³ano formacji zdolnych do kontynuowania jej zadañ, co spowodowa³o wzrost zagro¿enia przestêpczoci¹ szczególnie niebezpieczn¹, bo zwi¹zan¹ m.in. z obrotem z zagranic¹ rodkami odurzaj¹cymi, substancjami psychotropowymi, materia³ami
promieniotwórczymi, broni¹, a tak¿e odpadami i szkodliwymi
substancjami chemicznymi.

5.

Ponowna kontrola finansowania Policji ze róde³
innych ni¿ bud¿et pañstwa [por. za³. Nr 3, str. 49], która
objê³a lata 2001-2003 (I kw.), pozwoli³a na pozytywn¹ ocenê
wykonania sformu³owanych poprzednio wniosków oraz póniejszych dzia³añ Policji zwi¹zanych z pozyskiwaniem i wy-

korzystaniem na jej dzia³alnoæ rodków pozabud¿etowych.
Z jej ustaleñ wynika równie¿, ¿e obecnie struktury Policji s¹
dobrze przygotowane prawnie i organizacyjnie do przyjmowania i zagospodarowania darowizn. W latach 1999-2002,
w wyniku zmian w ustawach o Policji oraz o bezpieczeñstwie
imprez masowych, zwiêkszy³a siê liczba uprawnionych podmiotów oraz form finansowania Policji ze róde³ innych ni¿
bud¿et pañstwa. Wskutek tych zmian Policja mog³a wykorzystywaæ rodki finansowe pozyskane od powiatu lub gminy na
dodatkowe etaty, na rekompensatê za ponadnormatywny czas
s³u¿by lub nagrody za osi¹gniêcia dla policjantów s³u¿by prewencyjnej i rodki finansowe pozyskane od organizatorów
imprez masowych zabezpieczanych przez Policjê.
Ustalono, ¿e wiêkszoæ z nich stanowi³y darowizny
i rodki na sfinansowanie dodatkowych etatów Policji, przekazane przez samorz¹d terytorialny. W kontrolowanych komendach wojewódzkich Policji prowadzono rejestry darowizn, jednak¿e w sprawozdaniach zbiorczych wyst¹pi³y przypadki nierzetelnego informowania o ich liczbie i wartoci, co
wynika³o z b³êdnych informacji przekazywanych przez jednostki powiatowe i miejskie Policji. Ponadto zdarza³y siê
wielomiesiêczne opónienia w rejestrowaniu przyjêtych darowizn rzeczowych. Niekiedy zobowi¹zywano siê tak¿e
wobec darczyñców do wykorzystywania przedmiotu darowizny wy³¹cznie na okrelonym obszarze lub przez wskazan¹ jednostkê Policji.
W skontrolowanych 9 komendach Policji szczebla wojewódzkiego i Komendzie G³ównej Policji gospodarowanie rodkami specjalnymi przebiega³o prawid³owo, z wyj¹tkiem Komendy Sto³ecznej Policji, w której w latach 2001-2002 nie
utworzono w³aciwego tytu³u rodka specjalnego, a mimo to
pozyskiwano rodki przeznaczone na rekompensaty i nagrody dla policjantów wykonuj¹cych dodatkowe zadania prewencyjne. Stwierdzone uchybienia nie mia³y jednak charakteru
systemowego. Ich zasadniczego ród³a nale¿y upatrywaæ
w zaniedbaniach osób odpowiedzialnych za przyjmowanie
i zagospodarowanie pozyskiwanych rodków oraz w niew³aciwie funkcjonuj¹cej kontroli wewnêtrznej.

6. Podejmuj¹ca kwestiê bezpieczeñstwa ruchu drogowe-

go kontrola zarz¹dzania drogami publicznymi na skrzy¿owaniach z liniami kolejowymi [por. za³. Nr 3, str. 34] pozwoli³a stwierdziæ, ¿e przejazdy kolejowe nale¿¹ do miejsc, w których naj³atwiej o wypadek. Co gorsza, jest to konkluzja wcale
nie nowa. Identycznie oceni³a sytuacjê NIK w 1999 r., badaj¹c
bezpieczeñstwo na przejazdach kolejowych po raz pierwszy.
Przeprowadzona wówczas kontrola dorana wykaza³a,
¿e mimo zmniejszenia siê ruchu kolejowego, d³ugoci linii i licz-

by przejazdów, liczba wypadków na przejazdach kolejowych
nie tylko nie mala³a, ale nawet zwiêkszy³a siê. Izba postulowa³a wówczas m.in. przyspieszenie prac nad popraw¹ stanu
technicznego przejazdów, polepszenie wspó³pracy w³adz kolejowych z zarz¹dami dróg, a przede wszystkim podjêcie kompleksowych dzia³añ profilaktycznych, do których, zdaniem NIK,
powinny siê w³¹czyæ Ministerstwo Transportu i Gospodarki
Morskiej, Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji,
policja, zarz¹dy dróg, jednostki samorz¹du terytorialnego i rz¹dowej administracji ogólnej, a tak¿e firmy ubezpieczeniowe.
Wiêkszoæ z tych wniosków pozostaje aktualna do dzi. Ustalenia kontroli zakoñczonej w 2004 r. wiadcz¹, ¿e skrzy¿owania dróg z torami kolejowymi ci¹gle stanowi¹ jedno z najniebezpieczniejszych miejsc na polskich drogach, a 95% zabitych i rannych we wszystkich wypadkach kolejowych, to ofiary wypadków na przejazdach.
Przejazdy i wiadukty kolejowe znajdowa³y siê w z³ym stanie technicznym, spowodowanym g³ównie powa¿nymi zaleg³ociami w ich bie¿¹cym utrzymaniu i remontach. Techniczne urz¹dzenia by³y przestarza³e, zu¿yte i podatne na awarie. W podobnym stanie znajdowa³a siê wiêkszoæ dróg dojazdowych. Przed przejazdami czêsto brakowa³o oznakowañ lub by³y one niepe³ne, a z³e usytuowanie znaków wprowadza³o w b³¹d u¿ytkowników dróg. Jednoczenie nasili³o
siê niebezpieczne zjawisko zdejmowania obs³ugi na przejazdach tzw. kategorii A, wyposa¿onych w rogatki i strze¿onych przez dró¿ników. St¹d te¿ przejazdy, na których najczêciej panowa³ du¿y ruch pojazdów lub brakowa³o dostatecznej widocznoci, nie by³y wyposa¿one w ¿adne urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce i sta³y siê faktycznie przejazdami
niestrze¿onymi, zakwalifikowanymi jako przejazdy kategorii A z zawieszon¹ obs³ug¹.
Przyczyn¹ opisanego stanu, oprócz nienale¿ytego wywi¹zywania siê przez zarz¹dców dróg i linii kolejowych z na³o¿onych na nich zadañ, by³o równie¿ niewype³nianie powinnoci
zwi¹zanych z zapewnieniem bezpieczeñstwa na przejazdach
kolejowych przez organy zarz¹dzaj¹ce ruchem drogowym.
W rezultacie znaczna czêæ dróg, na których znajdowa³y siê
przejazdy, nie posiada³a zatwierdzonych projektów organizacji ruchu, stanowi¹cych m.in. podstawê ustawiania znaków
drogowych w obrêbie skrzy¿owañ. Organy te z regu³y nie
kontrolowa³y te¿ prawid³owoci sygnalizacji wietlnej, dwiêkowej, usytuowania znaków, ani zgodnoci oznakowania przejazdów z obowi¹zuj¹cymi przepisami. Jedn¹ z konsekwencji
niedostatecznej wspó³pracy miêdzy zarz¹dcami linii kolejowych, zarz¹dcami dróg i organami zarz¹dzaj¹cymi ruchem
na drogach by³ m.in. brak postêpów w budowie bezkolizyjnych skrzy¿owañ dróg samochodowych i kolejowych.

!
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Uzyskanie istotnej poprawy bezpieczeñstwa na przejazdach kolejowych, zdaniem NIK, wymaga zmian w przepisach
dotycz¹cych zarz¹dzania drogami i liniami kolejowymi. Nie
mo¿na bowiem oczekiwaæ, i¿ znajduj¹ca siê w trudnej sytuacji finansowej kolej bêdzie w stanie podo³aæ kosztom zwi¹zanym z utrzymaniem, ochron¹, przebudow¹ i budow¹ nowych skrzy¿owañ dróg z liniami kolejowymi. Podjêcie skutecznych dzia³añ, m.in. dopuszczenie mo¿liwoci partycypacji
w owych przedsiêwziêciach innych podmiotów, jest wiêc podstawow¹ przes³ank¹ usuniêcia ujawnionych w czasie kontroli
nieprawid³owoci.

7. Ró¿nym aspektom zagadnienia bezpieczeñstwa

4.

energetycznego Polski powiêconych zosta³o kilka sporód
zakoñczonych w 2004 r. kontroli. Badane by³y zarówno kwestie zapewnienia Polsce ci¹g³oci zaopatrzenia w noniki
energii, dywersyfikacji dostaw, tworzenia zapasów, jak i racjonalizacji oraz ograniczenia zu¿ycia energii. W¹tek ten
wyp³yn¹³ jako jeden z podstawowych w kontroli restrukturyzacji w³asnociowej przedsiêbiorstw sektora naftowego [por. za³. Nr 3, str. 26]. W okresie lipiec 2000 r.  czerwiec 2004 r., nie zwiêkszy³o siê  zdaniem NIK  bezpieczeñstwo energetyczne kraju jeli chodzi o kwestiê zaopatrzenia kraju w paliwa p³ynne, co zapewniæ mia³o m.in. zdywersyfikowanie dostaw ropy naftowej, pochodz¹cej w ponad 95% z Rosji, oraz zmniejszenie barier infrastrukturalnych, obejmuj¹cych ruroci¹gi, bazy magazynowe, portowe
terminale naftowe itp. Na podniesienie bezpieczeñstwa energetycznego mia³a tak¿e wp³yn¹æ budowa polskiego odcinka ruroci¹gu Odessa-Brody-Gdañsk, oraz ruroci¹gu paliwowego NATO, inicjowanego przez S³owacjê. Zamierzenia te
nie zosta³y jednak zrealizowane. Na koniec 2003 r. nie zosta³ osi¹gniêty równie¿ zak³adany poziom zapasów paliw
ciek³ych, odpowiadaj¹cy 58-dniowemu ich zu¿yciu, co mo¿e
utrudniæ zgromadzenie w 2008 r. wymaganego przez Uniê
Europejsk¹ 90-dniowego zapasu.
NIK podkreli³a zbyt ma³e, jej zdaniem, zaanga¿owanie
ministra w³aciwego ds. gospodarki w przedsiêwziêcia
zwi¹zane z zapewnieniem krajowi bezpieczeñstwa energetycznego, co stanowi³o jeden z podstawowych celów programu rz¹dowego z 2002 r. zatytu³owanego Strategia dla przemys³u naftowego w Polsce. Minister ten nie przeprowadzi³,
wspólnie z Ministrem Infrastruktury, przewidzianego w Strategii przegl¹du ustawodawstwa w tej dziedzinie, mimo ¿e od
jego wyniku zale¿a³o podjêcie inicjatyw zapewniaj¹cych pañstwu skuteczne wype³nianie funkcji regulacyjnych. Nie korzysta³ tak¿e ze swych kompetencji do monitorowania polityki
zakupu surowców przez podmioty sektora naftowego.

"
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W wyniku kontroli zaopatrzenia w gaz ziemny [por. za³.
Nr 3, str. 18], NIK krytycznie oceni³a dzia³ania organów administracji rz¹dowej zwi¹zane z importem kolejnego nonika energii.
B³êdy i zaniedbania spowodowa³y, ¿e nie zdywersyfikowano dostaw gazu ziemnego, nie dokonano przekszta³ceñ w³asnociowych w posiadaj¹cej pozycjê monopolisty jednoosobowej spó³ce
Skarbu Pañstwa  Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie, nie zrealizowano równie¿ inwestycji niezbêdnych do
rozbudowy sieci na terenach niezgazyfikowanych.
Brak dywersyfikacji dostaw gazu z importu stanowi, w ocenie NIK, powa¿ne zagro¿enie dla bezpieczeñstwa energetycznego Polski, uzale¿nia bowiem nasz kraj od jednego, rosyjskiego dostawcy. Stan taki mog³o zmieniæ zawarcie przez
zarz¹d PGNiG SA w 2001 r. umów z norweskimi i duñskimi
producentami gazu, jednak¿e umowy te nie zosta³y zatwierdzone przez rz¹d. Przeprowadzone w 2003 roku pertraktacje, maj¹ce spowodowaæ zmiany zapisów niekorzystnego dla
Polski kontraktu na dostawy gazu z Rosji, nie tylko nie zakoñczy³y siê wynegocjowaniem lepszych warunków, ale doprowadzi³y do dalszego ograniczenia mo¿liwoci dywersyfikacji.
Przyjête w podpisanym ostatecznie Protokole dodatkowym
iloci odbieranego gazu, przypadaj¹ce na lata 2004-2010,
przekraczaj¹ maksymalne zapotrzebowanie na gaz z kierunku rosyjskiego, okrelone przez Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Spo³ecznej, co mo¿e zmniejszaæ op³acalnoæ importu
gazu od innych producentów.
W rozmowach ze stron¹ rosyjsk¹ pominiêto istotn¹ dla bezpieczeñstwa energetycznego Polski kwestiê liberalizacji zapisanej w kontrakcie jamalskim zasady bierz lub p³aæ (take-or-pay)
oraz poziomu cen gazu kupowanego w ramach tego kontraktu,
za stawki za przesy³anie gazu gazoci¹g jamalskim ustalone
zosta³y poni¿ej redniego poziomu cen stosowanych w Europie.
Izba ocenia jako niekorzystne dla strony polskiej objêcie
dostawami w ramach kontraktu jamalskiego wszystkich znajduj¹cych siê na wschodniej granicy punktów zdawczo-odbiorczych, mimo braku ustaleñ gwarantuj¹cych budowê drugiej
nitki gazoci¹gu. Zaakceptowanie zapisu, ¿e zakontraktowane iloci gazu importowanego z Rosji bêd¹ dostarczane nie
tylko pierwsz¹ nitk¹ gazoci¹gu, ale tak¿e gazoci¹gami przechodz¹cymi przez inne punkty, pozbawi³o stronê polsk¹ mo¿liwoci wyegzekwowania od strony rosyjskiej budowy drugiej
nitki gazoci¹gu. Niebezpieczeñstwo takie jest tym bardziej
realne, ¿e obecnie strona rosyjska ma zagwarantowan¹ do
2022 r. sprzeda¿ gazu do Polski bez obowi¹zku budowy drugiej nitki wspomnianego gazoci¹gu. Dla Polski oznacza to
utratê op³at tranzytowych, dla strony rosyjskiej za  pe³n¹
swobodê w podejmowaniu dalszych decyzji inwestycyjnych.

Minister Gospodarki w niew³aciwy sposób przygotowywa³
dokumenty strategiczne w sprawie polityki energetycznej, Minister Skarbu Pañstwa nierzetelnie nadzorowa³ dzia³alnoæ PGNiG
SA, Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki niedbale realizowa³
swoje obowi¹zki zwi¹zane z koncesjonowaniem i kontrol¹ dzia³alnoci w sektorze gazu ziemnego, a PGNiG SA zaniedba³o
opracowanie w odpowiednim czasie programu naprawczego
i przygotowywa³o niezgodne z przepisami projekty taryf.

9. Niezadowalaj¹cy okaza³ siê stopieñ wykorzystania

energii elektrycznej i ciep³a ze róde³ odnawialnych oraz
energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z ciep³em
[por. za³. Nr 3, str. 19]. Wprawdzie ustawa Prawo energetyczne na³o¿y³a na przedsiêbiorstwa zajmuj¹ce siê obrotem energi¹ elektryczn¹ obowi¹zek zakupu okrelonej iloci energii
wytworzonej ze róde³ odnawialnych, jednak jej produkcja,
a w konsekwencji równie¿ i poda¿, by³a zbyt ma³a, by zainteresowane podmioty mog³y wywi¹zaæ siê w pe³ni z tego obowi¹zku. Mimo wzrostu mocy zainstalowanej w odnawialnych
ród³ach energii, jej udzia³ w ³¹cznej produkcji elektroenergetyki polskiej w 2001 r. wynosi³ 1,63%, a w 2002 r.  1,65%.
Wspomniane wy¿ej zobowi¹zanie, stanowi¹ce najistotniejszy element systemu wsparcia rozwoju energetyki odnawialnej, mia³o jeszcze jeden s³aby punkt. Obejmowa³o ono
wszystkie przedsiêbiorstwa zajmuj¹ce siê obrotem energi¹
elektryczn¹ bez wzglêdu na skalê i charakter tego obrotu,
a wiêc równie¿ firmy nale¿¹ce do grupy tzw. przedsiêbiorstw
energetyki przemys³owej, dla których obrót energi¹ elektryczn¹
jest dzia³alnoci¹ uboczn¹, nie maj¹ce zatem realnych mo¿liwoci zadoæuczynienia na³o¿onemu obowi¹zkowi. W rezultacie, w 2002 r. zdecydowana wiêkszoæ przedsiêbiorstw posiadaj¹cych koncesjê na obrót energi¹ elektryczn¹ nie dokona³a zakupu energii odnawianej lub nie prowadzi³a obrotu
energi¹ elektryczn¹, za wstêpne dane Urzêdu Regulacji
Energetyki za 2003 r. wskazuj¹, ¿e obowi¹zek o którym mowa
wykona³a tylko jedna spó³ka dystrybucyjna. Nie wype³ni³o go
natomiast ¿adne z 13 najwiêkszych przedsiêbiorstw obrotu
dzia³aj¹cych na rynku hurtowym oraz prawie wszystkie przedsiêbiorstwa zaliczane do tzw. energetyki przemys³owej. Jednoczenie pojawi³a siê praktyka zaliczania do puli zakupu
obowi¹zkowego tego samego wolumenu energii przez kilka
ró¿nych przedsiêbiorstw.
NIK pozytywnie oceni³a sam fakt stworzenia prawnych
i ekonomicznych przes³anek rozwoju energetyki odnawialnej,
m.in. wprowadzenie obowi¹zkowych zakupów takiej energii,
uproszczenie zasad i procedur uzyskiwania koncesji na jej
wytwarzanie oraz dopuszczenie mo¿liwoci udzielania producentom pomocy ze rodków publicznych. Izba wyrazi³a

natomiast krytyczne uwagi wobec po³owicznej realizacji przez
Ministra Gospodarki zadañ zawartych w dwóch rz¹dowych
dokumentach wyznaczaj¹cych strategiczne cele i kierunki
rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce, a tak¿e z powodu
umieszczenia w rz¹dowej Strategii rozwoju energetyki odnawialnej przedsiêwziêæ ju¿ zrealizowanych, sprzecznych z postanowieniami innych dokumentów rz¹dowych oraz zaniechania realizacji niektórych zadañ.
Zdaniem Izby okolicznoæ, ¿e Polska dysponuje znacznymi zasobami wód i energii geotermalnej, stanowi wa¿n¹
przes³ankê budowy odpowiednich instalacji. Eksploatacja istniej¹cych zasobów wi¹¿e siê jednak z koniecznoci¹ poniesienia wysokich nak³adów i ryzykiem, ¿e po wydr¹¿eniu otworów eksploatacyjnych przyjête za³o¿enia mog¹ okazaæ siê
nietrafne. Czynnik ten, zwany ryzykiem niepowodzenia geologicznego, uniemo¿liwia w praktyce samodzielne inwestowanie w³adzom samorz¹dowym  funkcjonuj¹ce obecnie cztery instalacje geotermalne powsta³y przy decyduj¹cym udziale rodków pañstwowych. Jako jedn¹ z mo¿liwoci rozwi¹zania tego problemu, NIK przytacza zawart¹ w informacji przygotowanej w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie propozycjê utworzenia ze rodków Narodowego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej specjalnego
funduszu gwarancyjnego.

10.

W sposób doæ daleki od oczekiwañ przebiega³a
realizacja przedsiêwziêæ termomodernizacyjnych w zasobach mieszkaniowych w latach 1999-2004 [por. za³. Nr
3, str. 76]. O ile sam system wspierania owych przedsiêwziêæ,
dzia³aj¹cy w oparciu o zasilany rodkami bud¿etowymi Fundusz Termomodernizacji, nie budzi³ wiêkszych obiekcji, to efekty podejmowanych dzia³añ trudno uznaæ za zadowalaj¹ce.
Polityka pañstwa w dziedzinie, o której mowa, polega³a
na zachêcaniu do poszanowania energii wykorzystywanej
w celach grzewczych, a wiêc do usuwania wad technologicznych w budynkach mieszkalnych, m.in. przemarzania cian,
ocieplania budynków, modernizacji instalacji cieplnej, wreszcie do montowania urz¹dzeñ do pomiaru i regulacji zu¿ycia
ciep³a. Wszystkie te ulepszenia mia³y na celu zmniejszenie
zu¿ycia energii dostarczanej do budynków mieszkalnych,
ograniczenie strat w sieciach ciep³owniczych, a tak¿e  o ile
to mo¿liwe  zamianê tradycyjnych róde³ ciep³a na ród³a
niekonwencjonalne, najlepiej odnawialne. Dzia³ania takie by³y
nagradzane premi¹ w postaci sp³aty przez Bank Gospodarstwa Krajowego 25% kredytu wykorzystanego przez inwestora
na przedsiêwziêcie termomodernizacyjne.
Niestety, Za³o¿enia polityki pañstwa w zakresie racjonalizacji u¿ytkowania energii w sektorze komunalno-bytowym,
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opracowane w 1995 r., realizowano w zbyt wolnym tempie.
W ci¹gu 5 lat od przyjêcia tego dokumentu zmodernizowano
tylko 2 tys. budynków, podczas gdy zgodnie z terminami przyjêtymi w Za³o¿eniach, w tym czasie powinno zostaæ poddanych opisanym zabiegom a¿ 25 tysiêcy.
Inwestycje energooszczêdne wspierane by³y w sposób
ma³o zdecydowany i nie zawsze konsekwentny, a zachêty dla
inwestorów okaza³y siê niewystarczaj¹ce. Trudno bowiem
uznaæ za znacz¹cy bodziec zasady przyznawania premii,
zawarte w ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu
przedsiêwziêæ termomodernizacyjnych, w myl których jej
wyp³ata nastêpowa³a po sp³aceniu 75% kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami. Dopiero nowelizacja ustawy
w 2001 r. stworzy³a korzystniejsze warunki sp³aty kredytu
i zwiêkszy³a zainteresowanie termomodernizacj¹.
Nie powiod³y siê tak¿e inne planowane przedsiêwziêcia.
Nie rozpropagowano w spo³eczeñstwie wystarczaj¹co szeroko
idei poszanowania energii, nie pokazano na przyk³adach nowo
wznoszonych lub zmodernizowanych budynków, których eksploatacja wymaga mniejszego zu¿ycia energii  wi¹¿¹cych
siê z tym korzyci, nie zorganizowano punktów konsultacyjnych, w których zainteresowani mogliby upewniæ siê o op³acalnoci wprowadzania ulepszeñ i uzyskaæ praktyczne porady, jak tego dokonaæ. W sferze projektów pozosta³o wprowadzenie do szkó³ ponadpodstawowych treci zwi¹zanych
z oszczêdzeniem energii.
Wa¿n¹ zachêtê finansow¹ mog³oby stanowiæ wprowadzenie w ¿ycie, równie¿ zapowiadanego w Za³o¿eniach, systemu zwolnieñ podatkowych dla inwestorów realizuj¹cych które z przedsiêwziêæ termomodernizacyjnych w³asnymi si³ami. Jak ustalono, czêæ z nich sp³aci³a udzielony kredyt w tym
samym roku, w którym zosta³ zaci¹gniêty. Oznacza³o to, ¿e
posiadaj¹c w³asne rodki, wystêpowali oni o kredyty jedynie
ze wzglêdu na mo¿liwoæ uzyskania premii. Zdaniem NIK,
tempo realizacji programu racjonalizacji u¿ytkowania energii
w sektorze komunalno-bytowym wymaga zdecydowanego
przyspieszenia. Jest to istotne równie¿ z tego wzglêdu, ¿e
wprawdzie oszczêdnoæ energii le¿y w interesie samych zainteresowanych, ale jednoczenie korzyæ mog³aby odnieæ
ca³a gospodarka.

11.

Inn¹ kwestiê zwi¹zan¹ ze strategicznymi interesami pañstwa podjê³a kontrola stanu rezerw pañstwowych
zbó¿ [por. za³. Nr 3, str. 72]. Sytuacja w tej dziedzinie budzi³a
powa¿ny niepokój. Przeprowadzona na zlecenie komisji sejmowej kontrola wykaza³a, ¿e rzeczywisty stan ilociowy i jakociowy zgromadzonych zasobów daleko odbiega³ od zapisów ewidencji ksiêgowej. K³óci³o siê to z istot¹ rezerw gospo-
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darczych, jako pewnego zabezpieczenia uruchamianego
w celu przeciwdzia³ania zagro¿eniom, skutkom nieprzewidzianych zdarzeñ, czy klêsk ¿ywio³owych. Rzeczywista sytuacja
nie by³a znana ani rz¹dowym agencjom tworz¹cym i gospodaruj¹cym rezerwami produktów rolnych oraz produktów i pó³produktów ¿ywnociowych (do 14 marca 2004 r. Agencji Rynku Rolnego, a po tym terminie Agencji Rezerw Materia³owych),
ani sprawuj¹cemu funkcje kontrolne ministrowi w³aciwemu
ds. gospodarki.
Badania w magazynach, w których przechowywano niemal dwie trzecie rezerw pañstwowych zbó¿, ujawni³y brak
czêci zapasów, niektóre partie ziarna okaza³y siê nadmiernie zanieczyszczone, zaatakowane przez szkodniki oraz
grzyby. Zapasy nie by³y odnawiane we w³aciwym czasie.
Stwierdzono przypadki sk³adowania zbó¿ w innych miejscach, ni¿ okrelone w zawartych umowach, a tak¿e niezgodnego z postanowieniami umów przechowywania ziarna stanowi¹cego rezerwy pañstwowe ³¹cznie ze zbo¿em
innych podmiotów. Jedn¹ z przyczyn tego stanu by³y niew³aciwie sformu³owane postanowienia umów zawieranych
przez Agencjê Rynku Rolnego z przedsiêbiorcami, które nie
przewidywa³y sankcji za powy¿sze uchybienia. W ocenie
NIK, zapisy by³y zbyt ogólnikowe i nie zabezpiecza³y w pe³ni interesów pañstwa. W umowach nie okrelono m.in. terminu naprawienia szkód lub strat powsta³ych w zwi¹zku
z niew³aciwym zabezpieczeniem i przechowywaniem zbó¿
w magazynach.
Zdaniem NIK, wszystkie te nieprawid³owoci by³y wynikiem niedostatecznego nadzoru nad tworzeniem oraz przechowywaniem rezerw pañstwowych zbó¿. W szczególnoci
dotyczy to Agencji Rynku Rolnego, która zawiadywa³a tymi
rezerwami do marca 2004 r., oraz ministra w³aciwego do
spraw gospodarki, do zadañ którego nale¿a³o m.in. sprawowanie funkcji kontrolnej. Stwierdzono, ¿e kontrole prowadzone przez ARR u przedsiêbiorców przechowuj¹cych zbo¿a by³y
ma³o wnikliwe. wiadczy o tym choæby fakt, i¿ badania dokonane przez ARR bezporednio przed przekazaniem gospodarowania rezerwami zbó¿ Agencji Rezerw Materia³owych nie
wykaza³y ¿adnych nieprawid³owoci, odmiennie ni¿ kontrola
NIK. Z kolei minister w³aciwy ds. gospodarki, w badanym
okresie obejmuj¹cym 2003 r. i I pó³rocze roku nastêpnego,
nie przeprowadzi³ w Agencji Rynku Rolnego ani jednej kontroli dotycz¹cej gospodarowania przez ni¹ rezerwami pañstwowymi zbó¿, do czego by³ zobowi¹zany, a nadzór sprowadza³ siê do analizy przedstawianych przez ARR dokumentów o stanie ilociowym, asortymentowym, obrocie oraz rozmieszczeniu rezerw. Dane te, w wietle wyników kontroli NIK,
nie by³y jednak ca³kiem wiarygodne.

Izba przypomnia³a, ¿e przeprowadzona w 2000 r. kontrola
dotycz¹ca funkcjonowania systemu rezerw gospodarczych
w Polsce równie¿ wykaza³a nieprawid³owoci, m.in. niedostateczny nadzór ministra w³aciwego ds. gospodarki nad ARR,
i zawiera³a wniosek o ich usuniêcie. Minister poinformowa³ o zrealizowaniu wniosku. Ponowne ujawnienie tych samych nieprawid³owoci wskazuje, i¿ w rzeczywistoci nadzór nad funkcjonowaniem systemu rezerw pañstwowych nie poprawi³ siê.

12. Tak¿e w dziedzinie przeciwdzia³ania zagro¿eniom

epidemiologicznym nie wszystko przebiega³o zgodnie z za³o¿eniami. Jako generalnie poprawne oceniono sprawowanie
przez Pañstwow¹ Inspekcjê Sanitarn¹ zapobiegawczego i bie¿¹cego nadzoru sanitarnego [por. za³. Nr 3, str. 60],
w ramach którego kontrolowa³a ona objête nim podmioty,
wykonywa³a badania laboratoryjne oraz egzekwowa³a przestrzeganie wymogów higienicznych i zdrowotnych. Mimo to
w funkcjonowaniu inspekcji, NIK dostrzeg³a równie¿ powa¿ne nieprawid³owoci. Na niektóre z nich Izba zwraca³a uwagê równie¿ podczas poprzedniej kontroli, przeprowadzonej
na prze³omie lat 2000-2001.
Do dzia³añ naruszaj¹cych przepisy prawa nale¿a³o m.in.
niewydawanie przez pañstwowych inspektorów sanitarnych
decyzji administracyjnych nakazuj¹cych usuniêcie w ustalonym terminie stwierdzonych mankamentów, lub wydawanie
decyzji wadliwych. Niektóre stacje, mimo wykrycia istotnych
uchybieñ, mog¹cych mieæ wp³yw na stan zdrowia lub ¿ycie
ludzi, zaniedbywa³y obowi¹zek powiadomienia o tych faktach
organów sprawuj¹cych nadzór nad kontrolowan¹ jednostk¹.
Powszechn¹ praktyk¹ by³o prolongowanie, niekiedy wielokrotne, terminów usuniêcia uchybieñ naruszaj¹cych wymagania higieniczne i zdrowotne. W badanym okresie przed³u¿ane by³y terminy wykonania co siódmej decyzji, przy czym
niemal ka¿dy wniosek o odroczenie by³ uwzglêdniany. Wielu
prolongat udzielono bez nale¿ytego zbadania zasadnoci
wniosków, sk³adanych nawet po up³ywie terminu wyznaczonego do usuniêcia nieprawid³owoci. Dla zdyscyplinowania
kontrolowanych podmiotów nie wykorzystywano takich przewidzianych prawem rodków, jak upomnienia i grzywny.
Prawie wszystkie kontrolowane stacje prowadzi³y dzia³alnoæ us³ugow¹ w ramach rodka specjalnego, a uzyskane
przez nie w 2002 r. przychody stanowi³y 28% rodków bud¿etowych. Podmioty zlecaj¹ce us³ugi w ramach rodka specjalnego najczêciej podlega³y nadzorowi PIS. Zdaniem NIK,
sytuacja taka, podwa¿aj¹c bezstronnoæ inspekcji w relacjach
z us³ugobiorcami, prowadzi nieuchronnie do konfliktu interesów i tworzy sprzyjaj¹cy klimat dla powstawania zjawisk korupcyjnych. Pozyskiwanie rodków finansowych w ramach

wiadczonych us³ug odbywa³o siê kosztem realizacji zadañ
ustawowych PIS, bowiem w wielu stacjach us³ugi te by³y wykonywane w godzinach s³u¿bowych. Wp³ywy z tego tytu³u
w 80% przeznaczane by³y na bie¿¹c¹ dzia³alnoæ stacji, z tego ok. 22% na wynagrodzenia, jednak w badanych stacjach
stwierdzono liczne nieprawid³owoci w rozliczaniu dzia³alnoci prowadzonej w ramach rodka specjalnego.
Finansowanie inspekcji jest jednym z najistotniejszych
problemów wynikaj¹cych z dokonanych ustaleñ. Wyasygnowanie z bud¿etu pañstwa rodków zbyt szczup³ych, by PIS
mog³a wykonywaæ z powodzeniem swoje ustawowe obowi¹zki
i jednoczesne upowa¿nienie jej do odp³atnego wykonywania
w ramach rodka specjalnego us³ug zlecanych m.in. przez
jednostki podlegaj¹ce ustawowemu nadzorowi inspekcji, stwarza grobê konfliktu interesów. Ujawnione fakty potwierdzaj¹
zatem zasadnoæ krytycznej oceny funkcjonowania rodka
specjalnego, jak¹ NIK formu³owa³a ju¿ wczeniej, przedstawiaj¹c wyniki innych kontroli. Izba widzi potrzebê wprowadzenia zmian w systemie bud¿etowym i rezygnacji z tej formy gospodarowania rodkami publicznymi.
NIK krytycznie oceni³a równie¿ przepisy umo¿liwiaj¹ce
pracownikom stacji sanitarno-epidemiologicznych, posiadaj¹cym uprawnienia rzeczoznawców, prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej pokrywaj¹cej siê z zakresem kompetencji
PIS. Przypadki uczestniczenia pracowników PIS w odbiorze
obiektów, których projekty uprzednio opiniowali jako rzeczoznawcy, w opinii NIK, stanowi³y naruszenie nie tylko litery prawa, ale tak¿e norm etycznych.

13. Wród kontroli podejmuj¹cych kwestie zwi¹zane

z ekologi¹ do najwa¿niejszych nale¿a³y badania powiêcone
postêpowaniu z odpadami  gospodarowaniu nimi, usuwaniu, utylizacji, a tak¿e przemieszczaniu odpadów, szczególnie w przypadkach, kiedy transporty przekracza³y granicê
pañstwow¹. Podmioty gospodarcze i organy administracji
publicznej w niewystarczaj¹cym stopniu przestrzega³y wymagania w zakresie miêdzynarodowego obrotu odpadami
[por. za³. Nr 3, str. 69]. NIK odnotowa³a wprawdzie pewn¹
popraw¹ w tej dziedzinie, ale by³ to postêp powolny. G³ówny
Inspektorat Ochrony rodowiska, do którego obowi¹zków
nale¿a³o m.in. wydawanie zezwoleñ na przywóz odpadów
z zagranicy, wywóz z kraju oraz tranzyt przez terytorium Polski 8/, niemal po³owê takich decyzji wyda³ po up³ywie obowi¹8/

Zezwolenia na przywóz odpadów dotyczy³y m.in. u¿ywanej odzie¿y, cinków
skór, odpadów tworzyw sztucznych, makulatury, ¿y³ tytoniowych, za na wywóz
 przeterminowanych rodków ochrony rolin, zu¿ytych rozpuszczalników,
katalizatorów, wietlówek i kondensatorów.
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zuj¹cego, dwumiesiêcznego terminu. Czêæ winy za opónienia ponosili sami zainteresowani, sk³adaj¹c niekompletne
wnioski, ale o obowi¹zku ich uzupe³nienia GIO informowa³
wnioskodawców niekiedy po wielu miesi¹cach. NIK odnotowa³a równie¿ trudny do wyt³umaczenia fakt wydania zezwoleñ na import odpadów porednikom, co wyczerpa³o ustalony
kontyngent, przy jednoczesnej odmowie udzielenia analogicznej zgody jednostkom trudni¹cym siê bezporednio odzyskiwaniem surowców.
Stwierdzono, ¿e podmioty które otrzyma³y zezwolenia importowe, nie przestrzega³y zawartych w nich warunków 
przywozi³y odpady pochodz¹ce od innych dostawców ni¿
wskazani w zezwoleniu, przekracza³y dopuszczone do przywozu iloci odpadów i terminy. Przypadki takie wystêpowa³y
m.in. z tego powodu, ¿e kontrole Inspekcji Ochrony rodowiska okaza³y siê ma³o skuteczne, a do tego zbyt tolerancyjne
w stosunku do podmiotów nie respektuj¹cych warunków zezwoleñ. W rezultacie warunków tych nie wype³nia³ co pi¹ty
sporód kontrolowanych podmiotów. Znaczna ich czêæ nie
przestrzega³a równie¿ wymagañ w zakresie ochrony rodowiska na³o¿onych na nich ustaw¹ o odpadach, nie posiada³a
np. niezbêdnych zezwoleñ na wytwarzanie odpadów lub na
prowadzenie okrelonej dzia³alnoci, za ponad 30% poddanych kontroli podmiotów nie prowadzi³o ilociowej i jakociowej ewidencji odpadów, zgodnej z obowi¹zuj¹cymi wymogami. Mia³y miejsce przypadki sprowadzania  bez zezwolenia
GIO  odpadów z zagranicy oraz sk³adowania ich na terenie kraju.
Stwierdzone uchybienia powsta³y w znacznej mierze
wskutek niedostatecznego nadzoru Inspekcji Ochrony rodowiska nad podmiotami gospodarczymi prowadz¹cymi
dzia³alnoæ w zakresie miêdzynarodowego obrotu odpadami oraz liberalnego traktowania podmiotów nieprzestrzegaj¹cych przepisów prawa lub wydanych im zezwoleñ w zakresie gospodarowania odpadami. W okresie objêtym kontrol¹, mimo stwierdzonych ewidentnych nieprawid³owoci,
nie zdarzy³ siê tak¿e ani jeden przypadek cofniêcia przez
GIO wydanego zezwolenia.
Miêdzynarodowy obrót odpadami nie by³ rzetelnie dokumentowany równie¿ przez placówki kontrolne Stra¿y Granicznej i oddzia³y celne. Ewidencja odpraw celnych towarów nie
dawa³a pe³nej wiedzy o iloci i rodzaju odprawianych odpadów, nie badano bowiem ich sk³adu chemicznego, a rewizji
poddawano tylko czêæ transportów. Na zezwoleniach nie
odnotowywano faktu czêciowego lub ca³kowitego wykorzystania zezwolenia. Ponadto Inspekcja Ochrony rodowiska,
s³u¿by celne i Stra¿ Graniczna nie wspó³dzia³a³y ze sob¹ w zadowalaj¹cym stopniu.
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W ramach realizacji wniosków po kontroli NIK z 2000 r.
powiêconej gospodarowaniu odpadami niebezpiecznymi
podjêto pewne dzia³ania prowadz¹ce do wzmocnienia systemu kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów.
Wyniki obecnej kontroli wykaza³y jednak, ¿e dzia³ania te by³y
niewystarczaj¹ce.

14. Bardziej optymistyczne wnioski wynikaj¹ z ustaleñ

kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów pomiêdzy Polsk¹ a Rosj¹  Obwodem Kaliningradzkim [por.
za³. Nr 3, str. 94], która objê³a lata 2001-2003. NIK nie zg³osi³a zastrze¿eñ do rzetelnoci i skutecznoci sprawowanego
w tym wzglêdzie nadzoru i kontroli urzêdów celnych oraz Stra¿y Granicznej. Funkcjonariusze wymienionych jednostek byli
nale¿ycie przygotowani do wykonywania swoich zadañ, dysponowali te¿ odpowiednim wyposa¿eniem technicznym. NIK
pozytywnie oceni³a wspó³pracê Stra¿y Granicznej ze s³u¿bami celnymi oraz Policj¹ i Pañstwow¹ Stra¿¹ Po¿arn¹, dobrze
uk³ada³o siê równie¿ wspó³dzia³anie polskich s³u¿b celnych
i granicznych z ich rosyjskimi odpowiednikami. Sta³e kontakty funkcjonariuszy tych s³u¿b umo¿liwi³y bie¿¹c¹ wymianê informacji o odprawach celnych i granicznych, funkcjonowaniu
systemów ewidencjonowania przewozów, zmianach przepisów, a tak¿e pozwoli³y uzgadniaæ przedsiêwziêcia prowadz¹ce
do usprawnienia odpraw granicznych.
Pozytywn¹ ocenê pracy s³u¿b celnych obni¿y³y uchybienia w ewidencjonowaniu odprawianych towarów. Sporód 82
transportów odpadów, w 18 przypadkach b³êdnie ujêto w ewidencji nazwy i kody odprawionych odpadów. Rzetelnie prowadzono natomiast ewidencjê ruchu transgranicznego odpadów, która pozwala³a m.in. na okrelenie iloci transportów
i rodzajów odpadów. Zastrze¿enia budzi³o z kolei funkcjonowanie bramek dozymetrycznych. Stwierdzono bowiem, ¿e
niekiedy uaktywnia³y siê one mimo braku w transportach towarów zawieraj¹cych substancje promieniotwórcze, czasami
reagowa³y równie¿ na przewo¿one nawozy sztuczne, choæ
nie zosta³y przekroczone normy promieniowania.
Istotnym brakiem by³o niestworzenie do chwili obecnej
systemu wspó³dzia³ania  przy kontrolowaniu miêdzynarodowego obrotu odpadami  s³u¿b ochrony rodowiska, s³u¿b
celnych i Stra¿y Granicznej, co wzmocni³oby system kontroli.
W okresie objêtym badaniami wspó³praca Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony rodowiska w Olsztynie z tymi organami
ogranicza³a siê do kontaktów telefonicznych, g³ównie w przypadkach pojawienia siê w¹tpliwoci co do prawid³owego zakwalifikowania odpadów do poszczególnych grup.
W latach 2001-2003 przez jedyne obs³uguj¹ce tego rodzaju ³adunki na granicy z rosyjskim Obwodem Kaliningradz-

kim drogowe przejcie graniczne w Bezledach, przejecha³y
82 transporty zawieraj¹ce w sumie 1,6 tys. ton odpadów 
u¿ywanej odzie¿y, szmat, z³omu ró¿nych metali oraz makulatury. Transporty owe stanowi³y w tym czasie zaledwie 0,03%
wszystkich odpraw celnych. Mimo ¿e skala wspomnianych
przewozów by³a znikoma, to jednak w zwi¹zku z uzyskaniem
przez Polskê cz³onkostwa w Unii Europejskiej przewozy takie mog¹ w przysz³oci znacznie wzrosn¹æ. Maj¹c to na uwadze, NIK stwierdzi³a, i¿ niezbêdne jest przyspieszenie prac
nad formalnym uregulowaniem kszta³tu i zasad wspó³pracy
pomiêdzy wszystkimi s³u¿bami powo³anymi do nadzoru i kontroli nad transgranicznym przemieszczaniem odpadów: GIO,
G³ównym Inspektorem Sanitarnym, Szefem S³u¿by Celnej
i Komendantem G³ównym Stra¿y Granicznej.

15.

Nie w pe³ni zrealizowano postanowienia Konwencji o ochronie rodowiska morskiego obszaru Morza
Ba³tyckiego (Konwencji Helsiñskiej) [por. za³. Nr 3, str. 71].
Sporód badanych 6 artyku³ów Konwencji, w pe³ni wprowadzono w ¿ycie postanowienia dwóch, 11 i 16, dotycz¹cych
zakazu zatapiania w morzu odpadów i innych substancji z wyj¹tkiem urobku z pog³êbiania dna morskiego, oraz sprawozdawczoci i wymiany informacji. Postanowienia 4 pozosta³ych
artyku³ów zosta³y wdro¿one czêciowo.
Zapisy art. 8 i 9, o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, nie by³y w pe³ni przestrzegane g³ównie
z powodu braku odpowiedniego systemu odbioru odpadów
ze statków w portach. Zarz¹dy portów nie mia³y rozeznania w iloci odebranych cieków, firmach wiadcz¹cych
us³ugi w tym zakresie, ani informacji, czy zosta³y obs³u¿one wszystkie statki. Dopiero na prze³omie 2003 i 2004 r.
zarz¹dy portów w Gdyni, Szczecinie i winoujciu zawar³y z wyspecjalizowanymi podmiotami gospodarczymi umowy na wiadczenie tego rodzaju us³ug. Do czasu zakoñczenia kontroli podobnej umowy nie zawar³ natomiast zarz¹d portu w Gdañsku.
Niepe³ne wdro¿enie art. 13 o powiadamianiu i konsultacjach w przypadkach zagro¿enia lub zanieczyszczeñ morza,
powodowane by³o nieopracowaniem zasad i sposobów alarmowania i informowania w takich sytuacjach. W latach 20002003 na polskich obszarach morskich nie wyst¹pi³y przypadki zanieczyszczenia rodowiska morskiego, wymagaj¹ce powiadamiania innych pañstw. Tym niemniej Morska S³u¿ba
Poszukiwania i Ratownictwa oraz zarz¹dy portów nie by³y
w pe³ni przygotowane organizacyjnie do realizacji zadañ wynikaj¹cych z omawianego artyku³u Konwencji.
Jeli chodzi o postanowienia art. 14, o wspó³pracy w zwalczaniu zanieczyszczania morza, nie by³y prowadzone syste-

matyczne obserwacje jego stanu. Nie zosta³y te¿ opracowane plany zwalczania zagro¿eñ.
Morska S³u¿ba Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni,
powo³ana do zwalczania zagro¿eñ i zanieczyszczeñ na morzu, nie dysponowa³a wyposa¿eniem pozwalaj¹cym na pe³n¹ realizacjê zadañ wynikaj¹cych z Konwencji. Do dnia zakoñczenia kontroli dyrektor MSPiR nie przygotowa³ krajowego planu zwalczania zagro¿eñ i zanieczyszczeñ rodowiska morskiego, za w ¿adnym z kontrolowanych zarz¹dów portów nie opracowano analogicznych planów dla wód
portowych.
Stan taki by³ w znacznej mierze konsekwencj¹ braku dostatecznego nadzoru Ministra Infrastruktury nad realizacj¹
wymienionych postanowieñ Konwencji Helsiñskiej. W objêtym badaniami okresie, w resorcie nie przeprowadzono pe³nej oceny stanu wdro¿enia postanowieñ Konwencji, mimo ¿e
oceny czêciowe wskazywa³y na niezadowalaj¹c¹ sytuacjê,
m.in. na niewdro¿enie 16 zaleceñ i niepe³n¹ realizacjê zadañ
wynikaj¹cych z postanowieñ Deklaracji Kopenhaskiej w sprawie bezpieczeñstwa ¿eglugi na obszarze Morza Ba³tyckiego,
podpisanej w ramach Konwencji w 2001 r. Za niewystarczaj¹cy Izba uzna³a równie¿ nadzór nad realizacj¹ zadañ zwi¹zanych z wdra¿aniem Konwencji Helsiñskiej sprawowany
przez Ministra rodowiska.
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Uda³o siê osi¹gn¹æ pewien postêp w wykorzystaniu odpadów. Kontrola organizacji gospodarowania odpadami komunalnymi w du¿ych miastach [por. za³. Nr 3, str.
98] wykaza³a, ¿e dzia³ania w³adz gmin-miast sz³y na ogó³ we
w³aciwym kierunku, wci¹¿ jednak za ma³a by³a ich skala,
a efekty doæ dalekie od oczekiwanych.
Celem polityki ekologicznej pañstwa jest zmniejszenie iloci powstaj¹cych odpadów, szersze odzyskiwanie zawartych
w nich surowców, oraz unieszkodliwianie nieu¿ytecznej ich czêci w sposób ma³o uci¹¿liwy dla ludzi i naturalnego rodowiska. Realizuj¹c ten cel, zgodnie z ustaw¹ o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach, prezydenci wszystkich 10 kontrolowanych miast wprowadzili szczegó³owe zasady utrzymania
czystoci i porz¹dku, a nad ich przestrzeganiem czuwa³y s³u¿by miejskie. Tak by³o w za³o¿eniach, jednak¿e w niektórych
miastach zasady te dostosowywane by³y do zmieniaj¹cych siê
przepisów ze znacznym, nawet ponaddwuletnim opónieniem,
za dzia³ania egzekucyjne s³u¿b miejskich przynosi³y mierne
rezultaty, o czym wiadczy³ fakt, i¿ nie wszyscy w³aciciele nieruchomoci nale¿ycie wywi¹zywali siê z obowi¹zku utrzymania czystoci i porz¹dku na swoim terenie, nie zawsze mogli
te¿ przedstawiæ umowy na wywóz odpadów komunalnych i dokumenty powiadczaj¹ce wykonanie takiej us³ugi.

'
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Ponadto 3 sporód 10 skontrolowanych miast nie dysponowa³y rzetelnymi danymi o iloci odpadów komunalnych
zebranych z ich terenu i z³o¿onych na sk³adowiskach, ani informacjami o odpadach odzyskanych w wyniku selektywnej
zbiórki. Istotnym mankamentem by³ minimalny zasiêg selektywnej zbiórki odpadów. W niektórych miastach przyst¹piono
do niej dopiero w latach 2002-2003, choæ taki obowi¹zek istnia³ ju¿ od 2001 r. W konsekwencji tylko w jednym miecie
iloæ zebranych selektywnie odpadów mo¿na uznaæ za znacz¹c¹ (ponad 20%  w Siedlcach), w pozosta³ych miastach
w ten sposób gromadzono od 0,4% do 5% odpadów, natomiast przedsiêbiorcy, zobowi¹zani do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, odzyskiwali od 0,03% do 11% ich ogólnej iloci zwiezionej na sk³adowiska.
W³adze ponad po³owy objêtych kontrol¹ miast nie zdo³a³y skutecznie przeciwdzia³aæ powstawaniu tzw. dzikich sk³adowisk, ani doprowadziæ do ich likwidacji. W 2003 r. w poszczególnych miastach doliczono siê od 27 do 558 takich
wysypisk. W wiêkszoci przypadków nie wykryto sprawców
nielegalnego pozbywania siê odpadów, co uniemo¿liwi³o odzyskanie rodków wydatkowanych na ich usuniêcie.
Niektórzy prezydenci miast zbyt rzadko kontrolowali przestrzeganie przez przedsiêbiorców warunków zezwoleñ na
odbieranie, zbieranie lub transport odpadów. W jednym
z miast w latach 2002-2003 nie przeprowadzono ani jednej
takiej kontroli, tymczasem przedsiêbiorcy doæ czêsto naruszali prawo  okresowo prowadzili dzia³alnoæ bez wymaganych zezwoleñ, korzystali ze sk³adowisk innych ni¿ wymienione w zezwoleniach, nierzetelnie prowadzili ewidencjê itp.
Utrudnia³o to monitorowanie obrotu odpadami w skontrolowanych miastach.
Realizacja wymienionych przedsiêwziêæ, poza dzia³aniami administracyjnymi, wymaga  zdaniem NIK  krzewienia
wród mieszkañców zachowañ proekologicznych. Niezbêdne jest zatem podjêcie przez wszystkie organy samorz¹dowe, a zw³aszcza gminy, na które na³o¿ona zosta³a wiêkszoæ
obowi¹zków zwi¹zanych z gospodark¹ odpadami, intensywnych dzia³añ informacyjnych i edukacyjnych.

17. Kontrola stosowania rodków chemicznych

w rolnictwie [por. za³. Nr 3, str. 68] ujawni³a w ok. 30-50%
badanych gleb znaczne niedobory mikroelementów, zw³aszcza fosforu, potasu i magnezu. Stwierdzono te¿, ¿e 5% gleb
by³o zanieczyszczonych siark¹, a 1%  metalami ciê¿kimi:
o³owiem, kadmem, rtêci¹, niklem, cynkiem, miedzi¹ i arsenem. Nadmiern¹ koncentracjê metali ciê¿kich, g³ównie o³owiu i kadmu, wykryto w ok. 17% badanych surowców rolinnych, g³ównie w ziarnie ¿yta i pszenicy oraz w marchwi



i ziemniakach. Ponadnormatywne iloci azotanów zawiera³o 23% badanych warzyw.
Wzrost zu¿ycia rodków chemicznych w latach 2001-2003
(I pó³r.), choæ niewielki, prowadzi³ do zwiêkszenia siê dysproporcji miêdzy u¿ywaniem nawozów naturalnych i mineralnych.
Ni¿szy poziom nawo¿enia gleb nawozami wapniowymi, spowodowany m.in. zmniejszeniem dotacji do ich sprzeda¿y, prowadzi³ do nadmiernego zakwaszenia gruntów, sprzyjaj¹cego
wch³anianiu metali ciê¿kich przez roliny, co mog³o powodowaæ negatywne skutki dla ludzi, zwierz¹t i rodowiska. Potencjalne zagro¿enie dla rodowiska stwarza³y sk³adowiska przeterminowanych rodków ochrony rolin, tzw. mogilniki. By³y one
likwidowane zbyt wolno, g³ównie drog¹ kosztownego wywo¿enia sk³adowanych rodków do spalania za granicê.
Jednym z powodów takiego stanu by³a niewystarczaj¹ca
skutecznoæ systemu kontroli i nadzoru nad obrotem i stosowaniem rodków ochrony rolin oraz nawozów. Tylko tym t³umaczyæ mo¿na stosowanie rodków chemicznych, które nie
zosta³y formalnie dopuszczone do obrotu, rodków i nawozów
nie spe³niaj¹cych wymagañ jakociowych, przeterminowanych,
a nawet zagra¿aj¹cych zdrowiu ludzi i rolinom. W wiêkszoci
skontrolowanych jednostek prowadz¹cych obrót nawozami
i rodkami ochrony rolin nie przestrzegano warunków ochrony rodowiska. Nieprawid³owo zagospodarowywane by³y opakowania i odpady opakowaniowe po rodkach chemicznych.
Wskutek niew³aciwego obchodzenia siê ze rodkami ochrony
rolin, w latach 1999-2002 pestycydami zatru³o siê 551 osób,
z których a¿ 449 wymaga³o leczenia szpitalnego.
Za nasilenie niektórych negatywnych zjawisk odpowiedzialnoæ ponosz¹ s³u¿by agrochemicznej obs³ugi rolnictwa oraz
powo³ane do kontroli i sprawowania nadzoru nad obrotem i stosowaniem rodków chemicznych. Wprawdzie zakres monitoringu zgodny by³ z resortowym Programem monitoringu jakoci gleb, rolin, produktów rolniczych i spo¿ywczych, w badanym okresie obni¿y³ siê jednak ogólny poziom i zmniejszy³ zasiêg terytorialny agrochemicznej obs³ugi rolnictwa. Monitoring
jakoci gleb obj¹³ mniejsz¹ ni¿ w latach poprzednich iloæ badañ, zw³aszcza stopnia zakwaszenia i zawartoci metali ciê¿kich. Mniejszy by³ tak¿e zasiêg badañ, których celem by³o stwierdzenie, czy w p³odach rolnych wystêpuj¹ pozosta³oci rodków
ochrony rolin. Zmniejszy³a siê ponadto efektywnoæ prowadzonych badañ, nie zawsze te¿ wykonywane by³y one rzetelnie. Stwierdzono, ¿e kontrole Inspekcji Ochrony rodowiska
tylko doranie uwzglêdnia³y tematykê stosowania rodków chemicznych w rolnictwie, i to jedynie w po³owie województw.
W wiêkszoci z nich nie kontrolowano stanu czystoci wód, gleb
i stanu ochrony rodowiska, a tak¿e gospodarki opakowaniami i odpadami po rodkach chemicznych.

W ocenie NIK, obecny poziom chemizacji polskiego rolnictwa nie stanowi przeszkody w produkcji zdrowej ¿ywnoci. Decyduj¹cym warunkiem utrzymania tego stanu jest jednak w³aciwa jakoæ nawozów mineralnych i rodków ochrony rolin, a tak¿e stosowanie ich w sposób zgodny z wymogami ochrony rodowiska.

18. W sposób niezadowalaj¹cy przebiega³a realizacja

przez administracjê publiczn¹ zadañ w zakresie ma³ej
i du¿ej retencji wód [por. za³. Nr 3, str. 70], w celu ochrony
ich zasobów, a tak¿e zabezpieczenia kraju przed powodzi¹
i susz¹. NIK stwierdzi³a w tej dziedzinie powa¿ne zaniedbania. Ustalenia kontroli wiadcz¹ o braku dzia³añ, zarówno jeli chodzi o perspektywiczne programy, prace planistyczne,
zwiêkszenie nak³adów finansowych, koordynacjê dzia³añ na
wszystkich szczeblach, jak i konkretne roboty obejmuj¹ce
budowê, modernizacjê, naprawy i remonty obiektów i urz¹dzeñ hydrotechnicznych. Nadal te¿ nie zosta³y zakoñczone
prace nad usuwaniem skutków powodzi z lat 1997, 2001
i 2002.
Minister rodowiska, odpowiedzialny za gospodarkê wodn¹ w kraju, nie dysponowa³ dokumentami pozwalaj¹cymi okreliæ faktyczn¹ liczbê obiektów i budowli hydrotechnicznych i ich
stan techniczny, za Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi  danymi niezbêdnymi do oceny stanu ma³ej retencji. Statystyki by³y
niepe³ne, a sprawozdania zawiera³y b³êdy, które sprostowano
dopiero podczas kontroli. Nie do³o¿ono te¿ wystarczaj¹cych
starañ, aby opracowaæ plany gospodarowania wod¹. Podejmowane przez Ministra rodowiska prace nad Ogóln¹ strategi¹ gospodarowania wodami w Polsce przebiega³y zbyt wolno,
nie przygotowano wieloletniego programu ochrony przeciwpowodziowej kraju, w Polityce ekologicznej pañstwa na lata 20032006 z uwzglêdnieniem perspektywy na lata 2007-2010, przyjêtej przez Radê Ministrów w 2002 r., poza realizacj¹ rozpoczêtych inwestycji nie okrelono dalszych potrzeb zwi¹zanych
z retencj¹ wód. Nie uzyskano te¿ spodziewanych efektów w tworzeniu ma³ej retencji. Zwiêkszenie po reformie administracyjnej pañstwa roli samorz¹dów w programowaniu i realizacji zadañ gospodarki wodnej nie przyczyni³o siê do zintensyfikowania prac programowo-inwestycyjnych.
Z ka¿dym rokiem zmniejsza³ siê zakres prowadzonych
robót. Zarz¹dcy budowli hydrotechnicznych nie wykonywali
wszystkich niezbêdnych remontów i napraw, co powodowa³o
stopniow¹ dekapitalizacjê tych obiektów, z których po³owa
zosta³a wzniesiona 50 lat temu, a co trzeci  przed 1939 r.
Poprawie ich stanu technicznego nie sprzyja³a te¿ zbyt ma³a
liczba kontroli, przede wszystkim z powodu systematycznie
ograniczanych rodków na gospodarkê wodn¹. W rezultacie

rodki przekazane w badanym okresie, obejmuj¹cym lata
2000-2003 (I pó³r.), do 9 objêtych kontrol¹ wojewódzkich zarz¹dów melioracji i urz¹dzeñ wodnych, zaspokaja³y zaledwie
21% ich potrzeb.
Nie przynios³y wiêkszej poprawy równie¿ zmiany w regulacjach prawnych. Ustawa Prawo wodne z 2001 r. powo³uje
wyspecjalizowane organy zarz¹dzaj¹ce zasobami wodnymi
w regionach i dorzeczach wodnych. Gospodarka wodna oparta zosta³a na planowej dzia³alnoci, wzmo¿ona zosta³a ochrona wód powierzchniowych, podziemnych i morskich, jednak
pe³n¹ realizacjê ustawy uniemo¿liwia³ brak czêci aktów wykonawczych. Do czasu zakoñczenia kontroli nie zosta³y wydane m.in. rozporz¹dzenia dotycz¹ce zakresu i trybu opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach
dorzeczy, okrelenia obszarów potencjalnego zagro¿enia
powodzi¹, ewidencji ródl¹dowych wód powierzchniowych
stanowi¹cych w³asnoæ publiczn¹, a tak¿e instrukcja utrzymania systemów melioracyjnych.
Zdaniem NIK, obecny stan zagospodarowania wód w Polsce nie stwarza warunków do wzrostu zasobów wodnych, nie
gwarantuje tak¿e skutecznego reagowania w sytuacjach ekstremalnych. Dowiod³y tego dowiadczenia ostatnich lat, kiedy to Polskê nawiedzi³o kilka du¿ych powodzi, w tym katastrofalna powód z 1997 r., a w 2000 r. klêska suszy.
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W³aciwie, w zdecydowanej ich wiêkszoci, prowadzone by³y dzia³ania podjête w celu likwidacji skutków klêski ¿ywio³owej (huraganu) zaistnia³ej w lipcu 2002 r. na
terenach lenych zarz¹dzanych przez Lasy Pañstwowe
[por. za³. Nr 3, str. 93]. Mimo nieznacznego zasiêgu kataklizmu, huragan spowodowa³ powa¿ne szkody w drzewostanie
16 nadlenictw na ³¹cznej powierzchni 45 tys. ha, z czego 12
tys. ha stanowi³o tereny Puszczy Piskiej  jednostki organizacyjne Lasów Pañstwowych w krótkim czasie zdo³a³y uprz¹tn¹æ tereny nawiedzone klêsk¹ ze z³omów, wywrotów i pochylonych drzew, a tak¿e zagospodarowaæ pozyskane drewno.
Pozwoli³o to zapobiec grobie katastrofy ekologicznej i uchroniæ maj¹tek Skarbu Pañstwa przed dalszymi stratami. Ju¿ w toku prac porz¹dkowych nadlenictwa prowadzi³y przygotowania do odnowieñ zdewastowanych terenów, co pozwoli³o wiosn¹ 2003 r. na rozpoczêcie szeroko zakrojonych prac w celu
zrekonstruowania zniszczonych drzewostanów. Równie sprawne i skuteczne dzia³ania jednostek stra¿y po¿arnej oraz policji
ograniczy³y zagro¿enie po¿arowe do niewielkich tylko ognisk,
a kradzie¿e drewna do sporadycznych przypadków.
Pozytywne efekty podjêtych przedsiêwziêæ nie oznaczaj¹ jednak, ¿e nie stwierdzono uchybieñ. Doceniaj¹c znaczenie szybkiego udro¿nienia ci¹gów komunikacyjnych na
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terenach objêtych klêsk¹ i niezw³ocznego przyst¹pienia do
ich naprawy, NIK odnotowa³a ró¿nego rodzaju nieprawid³owoci przy remontach dróg lenych. W niektórych przypadkach w umowach zawartych z wykonawcami nie wskazano lokalizacji naprawianych dróg, nie okrelono zakresu
wykonanych prac, dat ich odbioru, lub te¿ zamieszczone
dane by³y nierzetelne.
Szybkie zagospodarowanie du¿ych iloci drewna pozyskanego z terenów dotkniêtych huraganem, poza wysokimi
przychodami siêgaj¹cymi 200 mln z³, spowodowa³o w niektórych nadlenictwach znaczny wzrost zaleg³ych nale¿noci.
Przyczyni³a siê do tego równie¿ opiesza³oæ w ich windykacji
oraz nienaliczanie odsetek za zw³okê. Czêæ tego rodzaju
dzia³añ podjêto dopiero na wniosek NIK.

4.



Stwierdzono, ¿e nadlenictwa, poza rodkami w³asnymi,
na likwidacjê skutków huraganu wydatkowa³y równie¿ rodki
z funduszy ochrony rodowiska i dotacji z bud¿etu pañstwa.
Mimo to przy wyborze wykonawców remontów dróg lenych,
odnowieñ zdewastowanych terenów oraz przy zakupie sprzêtu
nie zawsze stosowane by³y przepisy ustawy o zamówieniach
publicznych. W ocenie NIK, podstawow¹ przyczyn¹ naruszeñ
przepisów prawa przy wydatkowaniu tych rodków by³o traktowanie ich jak rodków w³asnych Lasów Pañstwowych. Tymczasem, zgodnie z postanowieniami ustawy o finansach publicznych, rodki te s¹ rodkami publicznymi, a zatem w ka¿dym przypadku, kiedy zamówienie by³o realizowane z ich
ponad 50% udzia³em, nale¿a³o stosowaæ przepisy o zamówieniach publicznych.
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Kontrole wykonywania przez administracjê rz¹dow¹ zadañ zwi¹zanych z integracj¹ Polski z Uni¹ Europejsk¹ koncentrowa³y siê na trzech g³ównych kierunkach. Pierwszy z nich, to badanie prawid³owoci wykorzystania unijnych rodków, g³ównie funduszów przedakcesyjnych i pomocowych. Zadaniem Izby by³o sprawdzenie,
czy rozdysponowano je zgodnie z zasadami i procedurami, wydatkowano na za³o¿one cele oraz jakie to przynios³o korzyci. Nie mniej wa¿ne by³o uzyskanie wiedzy, czy Polska jest w stanie dotrzymaæ standardów i wymogów, od spe³niania których uzale¿niono uruchomienie przyznanych rodków, w jakim stopniu potrafi je wykorzystaæ oraz czy administracja publiczna, czêsto niezbyt rygorystycznie przestrzegaj¹ca przepisów prawa
w gospodarowaniu rodkami z krajowego bud¿etu, jest przygotowana do zarz¹dzania funduszami unijnymi.
Drugie, nie mniej istotne zagadnienie, to budowanie zdolnoci administracji publicznej do efektywnego uczestnictwa w strukturach Unii Europejskiej. Trzecim wreszcie zagadnieniem by³o dostosowanie polskiego prawa
i funkcjonowania administracji publicznej do standardów europejskich.
Do pozytywów zaliczyæ nale¿y wykonanie pracy zwi¹zanej z przyswojeniem dorobku prawnego Wspólnot
Europejskich. Niezale¿nie od opónieñ i pope³nionych przy tym b³êdów, doæ sprawnie przebiega³a realizacja
niektórych programów finansowanych ze rodków unijnych. Coraz powszechniejsza stawa³a siê te¿ wiadomoæ koniecznoci dope³nienia przy ubieganiu siê o unijne fundusze ustanowionych wymogów. Sukcesy te
umniejsza³y jednak przeci¹gaj¹ce siê procesy przystosowawcze, projekty wspierane unijnymi funduszami nie
zawsze by³y dobrze przygotowane i sprawnie realizowane. Czêæ rodków pozosta³a niewykorzystana, poniewa¿ administracja i beneficjenci nie zdo³ali spe³niæ warunków, jakimi by³y obwarowane.
Jedn¹ z przyczyn opónieñ we wprowadzaniu w ¿ycie przepisów dostosowuj¹cych prawo do uregulowañ
unijnych, powoduj¹c¹ trudnoci w koordynowaniu dzia³añ prowadzonych przez ró¿ne krajowe urzêdy i instytucje, a nawet we wzajemnym informowaniu siê o stanie realizowanych przedsiêwziêæ, by³a s³aboæ struktur
administracyjnych. Mo¿e ona utrudniaæ wywi¹zywanie siê administracji publicznej z nowych obowi¹zków, zw³aszcza w tych dziedzinach, gdzie od wdro¿enia ca³oci przepisów i przygotowania do ich stosowania zale¿eæ
bêdzie uzyskanie pe³ni spodziewanych korzyci, p³yn¹cych z akcesji Polski do Unii.
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Omówienie wyników
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W wyniku kontroli przygotowania administracji publicznej do pozyskiwania i wykorzystania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej [por. za³. Nr 3, str. 4] stwierdzono
wystêpowanie opónieñ w negocjowaniu z Komisj¹ Europejsk¹ treci dokumentów programowych dotycz¹cych funkcjonowania tych funduszy w Polsce, zw³okê w opracowaniu niezbêdnych regulacji (m.in. ustaw o Narodowym Planie Rozwoju, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, o partnerstwie publiczno-prywatnym), brak systemu monitorowania
i kontroli, wreszcie niewystarczaj¹c¹ liczbê projektów zakwalifikowanych do finansowania.
W ocenie NIK, opónienia w realizacji instytucjonalnych
i legislacyjnych dzia³añ dostosowuj¹cych mog¹ byæ istotn¹
przeszkod¹ w pe³nym wykorzystaniu przez Polskê funduszy
strukturalnych w pierwszych latach cz³onkostwa. Na przedsiêwziêcia finansowane z funduszy przewidziano w latach
2004-2006 prawie 8,3 mld euro, czyli rodki kilkakrotnie przekraczaj¹ce wysokoæ pomocy przedakcesyjnej przekazanej
z funduszów PHARE, ISPA i SAPARD. Jednak stopieñ wykorzystania funduszy strukturalnych bêdzie zale¿a³ od skutecznoci przyjêtego przez administracjê publiczn¹ systemu zarz¹dzania i kontroli, umiejêtnoci przygotowania przez beneficjentów wniosków zgodnych z wymogami oraz od mo¿liwoci wyasygnowania rodków krajowych na prefinansowanie
i wspó³finansowanie realizacji projektów.
Polska zobowi¹za³a siê, ¿e system zarz¹dzania funduszami strukturalnymi zostanie wprowadzony do 1 stycznia
2004 r. Wiêkszoæ dzia³añ dostosowawczych zosta³a zrealizowana, jednak¿e ze znacznymi opónieniami, wynikaj¹cymi z niewydolnoci by³ego Ministerstwa Gospodarki, Pracy
i Polityki Spo³ecznej, spowodowanej brakami kadrowymi i na³o¿eniem na ten resort zbyt wielu obowi¹zków. W rezultacie
przyjête terminy realizacji poszczególnych zadañ okaza³y siê
niemo¿liwe do dotrzymania.
Zastrze¿enia NIK wzbudzi³a te¿ centralizacja procesu
decyzyjnego, zwi¹zanego z wyborem i realizacj¹ projektów
oraz kontrol¹ wykorzystania rodków. Decyzje w tej mierze
podejmuje g³ównie administracja rz¹dowa, nie za jednostki
samorz¹du terytorialnego. W wyniku negocjacji z Komisj¹
Europejsk¹ ustalono, ¿e fundusze strukturalne dla województw
bêd¹ spo¿ytkowywane w ramach jednego programu operacyjnego, a odpowiedzialnoæ za programowanie, wdra¿anie
i monitoring wemie na siebie MGPiPS. Mia³o to usprawniæ
koordynacjê dzia³añ oraz ujednoliciæ stosowanie zasad i procedur. Jak dotychczas, nie ujawni³y siê hipotetyczne korzy-

ci, wyd³u¿y³ siê natomiast proces przygotowania regionów
do korzystania z funduszy. Zdaniem Izby, przyjêty tryb postêpowania jest trudny do pogodzenia z ide¹ regionalnego zarz¹dzania i wykorzystania owych funduszy. Realizacja wspólnego programu rozwoju regionalnego nie uwzglêdnia przy tym
specyfiki i potrzeb poszczególnych regionów, zarz¹dy województw powinny mieæ zatem znacznie wiêkszy wp³yw na wydatkowanie rodków z funduszy strukturalnych, które powinny s³u¿yæ rozwojowi regionów i zmniejszaniu dysproporcji
miêdzy poszczególnymi czêciami kraju.
Izba zwróci³a uwagê, ¿e zdolnoæ do absorpcji funduszy
strukturalnych w latach 2004- 2006 bêdzie jednym z czynników okrelaj¹cych wysokoæ rodków zaplanowanych dla
Polski w bud¿ecie Wspólnoty na lata 2007-2013. Konieczne
jest zatem usprawnienie procesu wyboru i oceny wniosków
przewidzianych do wspó³finansowania z tych funduszy. Dalsze opónienia mog¹ bowiem powa¿nie utrudniæ wykorzystanie ich funduszy, szczególnie wobec skróconego praktycznie do 2,5 roku okresu realizacji projektów.

2.

Lepsze rezultaty ni¿ tworzenie ram organizacyjnych,
przynios³o funkcjonowanie konkretnych programów pomocowych. Kontrola pozyskiwania i wykorzystania rodków finansowych z funduszu PHARE [por. za³. Nr 3, str. 2] umo¿liwi³a stwierdzenie poprawy, w porównaniu z wczeniejszymi
ustaleniami NIK, nadzoru Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej nad wykorzystaniem rodków PHARE. Równie¿ Ministerstwo Finansów zarz¹dza³o wspomnianymi rodkami
w sposób prawid³owy i skuteczny, dziêki czemu zosta³y osi¹gniête efekty za³o¿one w kontrolowanych projektach. Krajowy Urzêdnik Zatwierdzaj¹cy, dzia³aj¹cy w strukturze Ministerstwa Finansów, na ogó³ nale¿ycie wykonywa³ zadania zwi¹zane z zarz¹dzaniem finansowym rodkami PHARE, podobnie jak wszystkie 4 badane jednostki wdra¿aj¹ce 9/. Wypracowane systemy monitoringu zapewni³y w³aciw¹ kontrolê postêpu realizacji badanych projektów i prawid³owoci wydatkowania rodków. Równie¿ beneficjenci wykorzystywali rodki
PHARE zgodnie z celami okrelonymi w memorandach finansowych i zawartych umowach.
Kontrola ujawni³a opónienia w tworzeniu zdecentralizowanego systemu wdra¿ania programów pomocowych (tzw.
EDIS). Dziêki jego uruchomieniu strona polska mog³aby prze9/

By³y to: W³adza Wdra¿aj¹ca Program Wspó³pracy Przygranicznej PHARE
(jednostka podleg³a Ministrowi Spraw Wewnêtrznych i Administracji),
Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Polska Agencja Rozwoju
Przedsiêbiorczoci.
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j¹æ wszystkie zadania z zakresu zarz¹dzania finansowego
i kontroli, co powinno uprociæ i przyspieszyæ pozyskiwanie
i wykorzystanie rodków PHARE. Odpowiedzialnoæ za owe
opónienia ponosi zarówno Komisja Europejska, jak i strona
polska. NIK zwróci³a jednak uwagê, i¿ bez wzglêdu na to kto
ponosi winê za zaistnia³¹ sytuacjê, szybkie wprowadzenie
w ¿ycie rozwi¹zañ EDIS jest niezbêdne dla zapewnienia Polsce pe³nego uczestnictwa we wspólnej polityce strukturalnej
Unii Europejskiej.
Zgodnie z przyjêtymi przez Komisjê Europejsk¹ Wytycznymi dotycz¹cymi wdra¿ania programu PHARE w krajach kandyduj¹cych w latach 2000-2006, wsparcie ze rodków PHARE mo¿e byæ udzielane zarówno administracji publicznej, jak
i instytucjom pozarz¹dowym, w tym organizacjom zaanga¿owanym w dialog spo³eczny, takim jak federacje pracodawców,
zwi¹zki zawodowe, organizacje spo³eczno-zawodowe. Tymczasem informacje o mo¿liwoci realizacji projektów PHARE
by³y kierowane jedynie do instytucji administracji publicznej,
nadzoruj¹cych dzia³ania dostosowawcze. W ocenie Izby, UKIE
nie podejmowa³ wystarczaj¹cych dzia³añ w celu przekazania
takich informacji innym podmiotom. W rezultacie, wsparcie
ze rodków unijnych otrzyma³a w badanym okresie tylko jedna instytucja pozarz¹dowa.
Ponadto, przy regulowaniu p³atnoci dotycz¹cych realizacji projektów finansowanych ze rodków PHARE wystêpowa³y problemy zwi¹zane z zachowaniem p³ynnoci finansowej, spowodowane m.in. nieterminowym przekazywaniem do
Krajowego Urzêdnika Zatwierdzaj¹cego dokumentacji przez
podmioty zaanga¿owane w proces wdra¿ania i wykorzystania rodków oraz stosowaniem przez KE niespójnego z wymogami umów na realizacjê projektów systemu przekazywania rodków PHARE. Opónienia w p³atnociach na rzecz
wykonawców realizuj¹cych kontrakty finansowe z PHARE
spowodowa³y koniecznoæ p³acenia odsetek za zw³okê z powodu nieterminowego naliczania p³atnoci.

3.

Kontrola przygotowania polskiego rybo³ówstwa
morskiego do integracji z Uni¹ Europejsk¹ [por. za³. Nr 3,
str. 101] ujawni³a opónienia i niedoci¹gniêcia w dostosowywaniu systemu zarz¹dzania rybo³ówstwem morskim i organizacji rynku rybnego do wymogów wspólnotowych. W ich wyniku, w momencie przyst¹pienia do Unii polskie rybo³ówstwo
morskie nie by³o w pe³ni gotowe do wype³niania za³o¿eñ i celów Wspólnej Polityki Rybackiej. Nie zosta³y m.in. zakoñczone niezbêdne przedsiêwziêcia legislacyjne i organizacyjne,
niew³aciwie przebiega³a te¿ realizacja niektórych zadañ,
w których finansowanie, w ramach programów przedakcesyjnego wsparcia, zaanga¿owane by³y fundusze unijne. S¹ to
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ustalenia o tyle istotne, ¿e w opracowaniu Komisji Europejskiej Partnerstwo dla Cz³onkostwa procesy dostosowawcze
do wymogów UE w dziedzinie rybo³ówstwa uznano za jeden
z priorytetów. Nale¿y mieæ równie¿ na uwadze okolicznoæ,
i¿ wykorzystanie publicznych rodków wspólnotowych na restrukturyzacjê polskiego rybo³ówstwa morskiego mo¿liwe
bêdzie dopiero po spe³nieniu przez stronê polsk¹ okrelonych
wymogów i zastosowaniu odpowiednich procedur.
W przygotowaniu polskiego rybo³ówstwa do integracji
skupiono siê g³ównie na tworzeniu prawnych i instytucjonalnych podstaw oraz ogólnych zasad, znacznie mniej uwagi
powiêcono natomiast umo¿liwieniu funkcjonowania owych
podstaw i zasad w praktyce. Tak wiêc przed 1 maja 2004 r.
wydane zosta³y wprawdzie ustawy dostosowuj¹ce przepisy
prawa w dziedzinie rybo³ówstwa i rynku rybnego do prawa
wspólnotowego, nie wydano natomiast do tego czasu wiêkszoci przepisów wykonawczych. Dzia³ania w sferze zarz¹dzania rybo³ówstwem i kontroli po³owów mia³y na celu g³ównie wzmocnienie centralnej administracji rybo³ówstwa, natomiast okrêgowe inspektoraty nie zosta³y w wystarczaj¹cym
stopniu przygotowane pod wzglêdem technicznym, kadrowym
i organizacyjnym do kontrolowania przestrzegania przepisów
o rybo³ówstwie morskim. Mimo koniecznoci stosowania nowych, pracoch³onnych procedur, dopiero w lipcu 2004 r. przyznano inspektoratom 6 dodatkowych etatów, inspektoraty
w Gdyni i Szczecinie nie dysponowa³y statkami inspekcyjnymi nadaj¹cymi siê do prowadzenia kontroli po³owów w polskiej wy³¹cznej strefie ekonomicznej, ponadto Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie ustali³o zasad i sposobu prowadzenia kontroli i wykorzystywania danych z systemów informatycznych, ani zasad wspó³dzia³ania z inspektoratami
w sprawach dotycz¹cych kontroli rybo³ówstwa morskiego.
Ze znacznym opónieniem przebiega³a realizacja programu Organizacja rynku rybnego, którego celem by³o stworzenie w Polsce podstaw wspólnego rynku produktów rybnych.
Z piêciu lokalnych, wzorcowych centrów sprzeda¿y ryb, których uruchomienie zaplanowano na 2004 r., utworzono jedn¹
tak¹ placówkê, zreszt¹ wybudowan¹ i sfinansowan¹ bez
udzia³u Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ale i ona do
czasu zakoñczenia kontroli w lipcu 2004 r. nie podjê³a dzia³alnoci. Do tego czasu nie rozpoczêto tak¿e realizacji za³o¿eñ polityki strukturalnej w rybo³ówstwie morskim, maj¹cej
u³atwiæ restrukturyzacjê w tej dziedzinie, m.in. z³omowanie
statków, modernizacjê i odnowê floty rybackiej, promowanie
nowych rynków zbytu itp.
Po zakoñczeniu kontroli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
przyj¹³ Sektorowy Program Operacyjny Rybo³ówstwo i Przetwórstwo Ryb 2004-2006 wspó³finansowany ze rodków unij-

nych. Ustalono w nim priorytety zmian strukturalnych w tym
sektorze oraz dzia³ania, na jakie bêdzie udzielana pomoc z Instrumentu Finansowego Wspierania Rybo³ówstwa. W ocenie
NIK, istnieje jednak zagro¿enie dla sfinansowania w pe³nym
zakresie restrukturyzacji rybo³ówstwa morskiego z tych rodków. Zdolnoæ do zagospodarowania rodków w latach 20042006 bêdzie ponadto jednym z czynników, maj¹cych wp³yw
na wysokoæ tych rodków zaplanowanych dla Polski w bud¿ecie unijnym na lata 2007-2013.

4.

Konsekwencje o znacznie powa¿niejszym zasiêgu
mog³yby mieæ opónienia w uruchomieniu Zintegrowanego
Systemu Zarz¹dzania i Kontroli (ZSZiK-IACS). St¹d wzmo¿one zainteresowanie terminow¹ realizacj¹ tego projektu,
czego przejawem by³a dorana kontrola dzia³añ Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na rzecz utworzenia serwerowni Zintegrowanego Systemu Zarz¹dzania i Kontroli (ZSZiK-IACS) oraz wyboru docelowej siedziby centrali Agencji [por. za³. Nr 3, str. 63]. Ju¿ przed
trzema laty, po zakoñczeniu kontroli powiêconej opracowaniu i wdra¿aniu systemu IACS oraz realizacji projektów pilota¿owych, obejmuj¹cych rejestracjê gospodarstw rolnych oraz
utworzenie systemu identyfikacji i rejestracji zwierz¹t, NIK
wyrazi³a zaniepokojenie tempem i przebiegiem prowadzonych
prac. Brak sprawnie funkcjonuj¹cego systemu zarz¹dzania
i kontroli móg³ bowiem utrudniæ, jeli nie uniemo¿liwiæ polskim
rolnikom korzystanie z dop³at bezporednich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz dostêp do innych przywilejów p³yn¹cych z integracji. Zdaniem NIK, aby zapobiec zagro¿eniom
dla budowy systemu, niezbêdne by³o cis³e przestrzeganie
harmonogramu prac, stworzenie przejrzystych struktur instytucjonalnych, opracowanie d³ugofalowego programu inwestycyjnego, a tak¿e wzmocnienie nadzoru agencji nad realizacj¹ przez firmê Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. informatycznej czêci systemu.
Ustalenia kontroli prowadzi³y do niepokoj¹cego wniosku,
¿e nie zosta³y spe³nione warunki niezbêdne do uruchomienia
systemu, m.in. z powodu czêstych zmian koncepcji co do lokalizacji serwerowni i siedziby centrali agencji, nie zakoñczono w przewidzianych terminach koniecznych inwestycji. Izba
krytycznie oceni³a decyzjê prezesa agencji o zlokalizowaniu
serwerowni i centrum skanowania dokumentów w wydzier¿awionym budynku b. Urzêdu Wojewódzkiego w Radomiu. Nie
zosta³a ona poprzedzona niezbêdnymi analizami, nie okrelono równie¿ kosztów adaptacji budynku i przewidywanego
terminu zakoñczenia prac. Odst¹pienie w kwietniu 2003 r. od
tej koncepcji i zlokalizowanie centralnej sewerowni w bli¿ej
jeszcze nieokrelonej siedzibie centrali ARiMR w Warszawie,

spowodowa³o niedotrzymanie kolejnych terminów uruchomienia serwerowni.
Wszystkie te uchybienia, a tak¿e brak energiczniejszego
dzia³ania i przemylanej koncepcji, zwlekanie z decyzjami lub
podejmowanie ich bez racjonalnych przes³anek, trudno uznaæ
za fakty odosobnione i przypadkowe. Równie¿ trzy kolejne
postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego na pozyskanie docelowej siedziby centrali agencji, trwaj¹ce ³¹cznie 9 miesiêcy, zosta³y z ró¿nych powodów uniewa¿nione.
Jedno z nich prowadzono z naruszeniem przepisów ustawy
o zamówieniach publicznych. W innym przypadku, zatwierdzaj¹c rozstrzygniêcie postêpowania, prezes agencji nie mia³
zabezpieczonych wystarczaj¹cych rodków finansowych. Do
czasu zakoñczenia kontroli nie okrelono te¿ lokalizacji zapasowej serwerowni dla systemu.

5.

Nie bez trudnoci przebiega³a modernizacja i budowa drogowych przejæ granicznych na pó³nocno-wschodnim i wschodnim odcinku granicy pañstwowej w latach
2000-2004 [por. za³. Nr 3, str. 92], maj¹ca doprowadziæ te obiekty
do stanu umo¿liwiaj¹cego skuteczn¹ kontrolê graniczn¹, celn¹, sanitarn¹, weterynaryjn¹, fitosanitarn¹, chemiczn¹ i radiometryczn¹. W województwach lubelskim, podkarpackim, podlaskiem i warmiñsko-mazurskim rozbudowywano i modernizowano 12 sporód 17 funkcjonuj¹cych przejæ granicznych oraz
budowano 2 nowe. Do 1 maja 2004 r., tj. do czasu wst¹pienia
Polski do Unii Europejskiej, ukoñczono budowê przejcia w Krocienku, ponadto oddano do u¿ytku 5 w pe³ni odpowiadaj¹cych
standardom unijnym terminali odpraw weterynaryjnych i fitosanitarnych. Wprawdzie w wyniku tych dzia³añ poprawi³y siê warunki pracy s³u¿b kontrolnych, lepiej te¿ chroniona by³a granica
pañstwa (obecnie zewnêtrzna granica Unii), jednak proces
modernizacji infrastruktury i dostosowywania jej do unijnych
wymogów toczy³ siê zbyt wolno.
Kontrola ujawni³a te¿ zaniedbania. Najgorsz¹ sytuacjê
stwierdzono w woj. warmiñsko-mazurskim. Wszystkie trzy
funkcjonuj¹ce tam przejcia by³y przestarza³e i niedoinwestowane, za poziom infrastruktury  zdaniem s³u¿b celnych,
sanitarnych i Stra¿y Granicznej, pracuj¹cych w trudnych warunkach  uniemo¿liwia³ sprawn¹ i skuteczn¹ kontrolê. Stan
taki spowodowany by³ g³ównie niew³aciwym przygotowaniem
inwestycji przez s³u¿by Wojewody Warmiñsko-Mazurskiego,
czego skutkiem by³o kilkuletnie opónienia w realizacji planowanych inwestycji, np. w 2003 r. na budowê nowego przejcia w Grzechotkach wydano zaledwie u³amek procenta
z przewidzianej na ten cel kwoty.
W ani jednym z drogowych przejæ na odcinku pó³nocnowschodnim i wschodnim granicy pañstwowej, nie zosta³a za-
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pewniona opieka medyczna, a tylko w dwóch stworzono warunki do izolacji przybywaj¹cych z zagranicy osób chorych,
lub co do których istnieje uzasadnione podejrzenie choroby
zakanej. Nie by³o tak¿e mo¿liwoci pe³nego kontrolowania
stanu technicznego wje¿d¿aj¹cych do Polski pojazdów, przede
wszystkim jeli chodzi o emisjê spalin oraz dopuszczalny nacisk na osie. Stra¿ Graniczna, na której spoczywa obowi¹zek
badania emisji spalin, powinnoæ tê wype³nia³a jedynie doranie i w niewielkim zakresie, poniewa¿ niezbêdne urz¹dzenia znajdowa³y siê tylko na dwóch przejciach. Mniej k³opotów przysparza³o wa¿enie pojazdów  zainstalowanych zosta³o w sumie 29 wag dynamicznych, ros³a liczba dokonywanych pomiarów i kwoty op³at za przejazdy pojazdów ponadnormatywnych, ale istnia³y problemy z utrzymaniem sprawnoci
tych urz¹dzeñ z powodu czêstych awarii.
NIK pozytywnie oceni³a dzia³ania Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji w tej sferze, tym niemniej zg³osi³a
uwagi do niektórych prac planistycznych i sprawozdawczych.
Tak wiêc w Strategii zagospodarowania granicy pañstwowej na
lata 2003-2005 nie dokonano oceny stopnia realizacji wczeniej zaplanowanych zadañ i nie okrelono przedsiêwziêæ niezbêdnych do osi¹gniêcia unijnych standardów. Z kolei przygotowywane w MSWiA w latach 2001-2003 roczne sprawozdania na temat budowy, rozbudowy i modernizacji drogowych
przejæ granicznych by³y ogólnikowe, a do tego sporz¹dzane
w sposób niejednolity i niekonsekwentny, co utrudnia³o ocenê
zawartych w nich informacji. Taki sposób ujmowania planowanych zadañ, nie tworz¹cy spójnego obrazu ca³oci, ogranicza³
tak¿e mo¿liwoæ kontrolowania ich realizacji, zarówno od strony nak³adów finansowych, jak i efektów rzeczowych.

6.

Tak¿e inne przygotowania do akcesji nie zawsze przebiega³y w sposób zadowalaj¹cy. Opónienia zagra¿a³y realizacji zobowi¹zañ negocjacyjnych rz¹du RP z Komisj¹
Europejsk¹ w obszarze ochrony rodowiska [por. za³. Nr
3, str. 67]. W wyniku negocjacji Polska uzyska³a kilku- i kilkunastoletnie przejciowe okresy dostosowawcze dla wdro¿enia niektórych wymagañ 9 dyrektyw i jednego rozporz¹dzenia Unii Europejskiej w sektorze rodowiska, dotycz¹cych
m.in. redukcji zawartoci siarki w paliwach p³ynnych, postêpowania z opakowaniami, gospodarki odpadami, oczyszczania cieków komunalnych, ochrony przed promieniowaniem
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jonizuj¹cym pochodz¹cym ze róde³ medycznych. Wykonanie zadañ objêtych przejciowymi okresami dostosowawczymi, poza realizacj¹ inwestycji szacowanych na 31,5 mld euro,
wymaga³o dostosowania polskiego prawa w dziedzinie ochrony rodowiska do standardów UE. Dzia³ania takie by³y prowadzone, przebiega³y jednak zbyt wolno.
Kontrola wykaza³a, ¿e prace legislacyjne, przewidziane
w Narodowym programie przygotowania do cz³onkostwa
w Unii Europejskiej na 2001 r., w znacznej czêci wykonane
zosta³y dopiero w 2002 r., a niektóre zadania zaplanowane
na 2002 r., do czasu zakoñczenia kontroli w po³owie lipca
2003 r., nie zosta³y zrealizowane w ogóle. Sporód 11 rozporz¹dzeñ wydanych w 2002 r. i I kw. roku nastêpnego, 7 wydano z opónieniem siêgaj¹cym 12 miesiêcy w stosunku do
terminów okrelonych w Narodowym programie. Opónienia
w dostosowywaniu krajowego prawa poci¹gnê³y za sob¹ zw³okê w podejmowaniu przez administracjê samorz¹dow¹ i podmioty gospodarcze niezbêdnych zadañ inwestycyjnych. W rezultacie, jak ocenia NIK, mog¹ nie zostaæ dotrzymane ustalone terminy wejcia w ¿ycie 2 dyrektyw, dla których Polska
otrzyma³a przejciowe okresy dostosowawcze: w sprawie redukcji zawartoci siarki w paliwach p³ynnych oraz opakowañ
i odpadów opakowaniowych.
Tak¿e i w tym przypadku w¹tpliwoci budziæ mog³a skutecznoæ dzia³alnoci informacyjnej prowadzonej przez organy administracji rz¹dowej. Wprawdzie Ministerstwo rodowiska, Urz¹d Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast oraz Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej, a wczeniej Ministerstwo Gospodarki, informowa³y w ró¿nej formie
administracjê szczebla wojewódzkiego, przedstawicieli przemys³u, izby gospodarcze, organizacje pozarz¹dowe i inne
instytucje o wynikach negocjacji z UE i wynikaj¹cych st¹d
zadaniach, jednak badania przeprowadzone w 42 urzêdach
miast i gmin oraz w 11 podmiotach gospodarczych wykaza³y, i¿ nie zawsze posiada³y one pe³ne i wystarczaj¹ce informacje w tym zakresie.
Podejmowane dzia³ania stwarza³y  zdaniem NIK  mo¿liwoæ dotrzymania wynegocjowanych okresów dostosowawczych. Aby jednak sta³o siê tak rzeczywicie, niezbêdne by³o
pilne zakoñczenie prac legislacyjnych, przyspieszenie tempa
wdra¿ania przepisów nowego prawa, rozpoczêcie niezbêdnych inwestycji oraz dopilnowanie ich realizacji.

Dzia³ania
antykorupcyjne

Wprowadzenie
Charakterystyka
dzia³añ
podejmowanych
w 2004 r.
Obszary korupcji
i mechanizmy
korupcjogenne 
zarys metodyczny
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Opis mechanizmów
korupcjogennych
na przyk³adach
konkretnych kontroli
Wykonanie uchwa³y
Sejmu RP w zakresie
przeciwdzia³ania
korupcji

'

Wprowadzenie

6.

Przeciwdzia³anie korupcji NIK uznaje za integraln¹ czêæ swej misji, za obowi¹zek, jaki ma do spe³nienia
wobec parlamentu i spo³eczeñstwa. Procesy kontrolne wspomagaj¹ walkê z korupcj¹, przez uszczelnianie
systemu prawnego i instytucjonalne wzmacnianie sektora publicznego, zw³aszcza administracji rz¹dowej i samorz¹dowej, eliminowanie dowolnoci w rozstrzygniêciach urzêdniczych, niedopuszczanie do kumulowania
uprawnieñ przez jednego urzêdnika, ujawnianie wszelkich przypadków konfliktu interesów, egzekwowanie
równego dostêpu do informacji i wzmacnianie kontroli wewnêtrznej. Zgodnie z metodyk¹ postêpowania kontrolnego, rozpoznawanie i likwidowanie zagro¿eñ korupcyjnych jest jednym z g³ównych celów wszystkich badañ kontrolnych prowadzonych przez NIK. Strategia NIK, Standardy kontroli i Podrêcznik kontrolera kieruj¹
uwagê na potrzebê przygotowywania kontroli, z uwzglêdnieniem zagro¿eñ korupcyjnych.
Koncentrowanie badañ na obszarach zagro¿onych korupcj¹ jest jednym z priorytetów metodycznych na
lata 2003-2005. Analizuj¹c nieprawid³owoci i okrelaj¹c przyczyny ich powstawania, Izba ma mo¿liwoæ rozpoznania i okrelenia potencjalnych zagro¿eñ w sektorze publicznym. Formu³uj¹c wnioski przekazywane nastêpnie kierownikom skontrolowanych jednostek, w celu podjêcia dzia³añ ograniczaj¹cych ryzyko wyst¹pienia
korupcji, wnioski legislacyjne pod adresem ustawodawcy, intencj¹ których jest zmiana z³ego prawa lub usuniêcie w nim luk sprzyjaj¹cych korupcji, jak równie¿ upowszechniaj¹c informacje o wynikach kontroli, Izba dzia³a
profilaktycznie i prewencyjnie. Bie¿¹co analizuje ustalenia kontroli tak¿e pod k¹tem rozpoznawania nowych
mechanizmów sprzyjaj¹cych wystêpowaniu zjawisk korupcyjnych. Wskazuj¹c te mechanizmy i przyczyny o charakterze systemowym, Izba sugeruje organom w³adzy publicznej potrzebê podjêcia okrelonych dzia³añ zaradczych.
Konstytucyjne usytuowanie wród organów pañstwa sprawia, ¿e podejcie NIK do problemu korupcji jest
inne, ni¿ organów cigania. Izba nie koncentruje siê na wykrywaniu pojedynczych wypadków korupcji i cigania ich sprawców, nie dysponuje bowiem tak skutecznymi narzêdziami, jakie maj¹ do dyspozycji organy powo³ane do cigania przestêpstw. Zajmuje siê natomiast rozpoznawaniem tych obszarów funkcjonowania pañstwa, w których mog¹ wystêpowaæ typowe nieprawid³owoci sprzyjaj¹ce korupcji. Wskazuje te¿ luki w prawie
lub jego nieprecyzyjnoæ, niedomagania organizacyjne, s³aboæ nadzoru, nieskutecznoæ kontroli. Po ustaleniu przyczyn nieprawid³owoci i zidentyfikowaniu mechanizmów korupcjogennych, Izba proponuje stosowne
rozwi¹zania prawne i organizacyjne.
Dowiadczeniami w sferze badania zjawisk korupcyjnych Izba dzieli siê z najwy¿szymi organami kontroli
innych pañstw. Wspó³pracuje w tym zakresie równie¿ z organami w³adzy i administracji publicznej, m.in. z Ministerstwem Finansów, Krajow¹ Rad¹ Regionalnych Izb Obrachunkowych, Urzêdem Zamówieñ Publicznych,
a tak¿e organizacjami miêdzynarodowymi i pozarz¹dowymi10/. Jako naczelny organ kontroli pañstwowej, NIK
popiera tak¿e dzia³ania maj¹ce na celu tworzenie sprawnie funkcjonuj¹cego systemu kontroli wewnêtrznej.
Jego w³aciwa organizacja i sprawnoæ dzia³ania zmniejsza ryzyko niecelowego i niegospodarnego wydatkowania rodków publicznych, a co za tym idzie  mo¿liwoci wyst¹pienia korupcji.

10/ Np.: SIGMA/OECD, Bank wiatowy, UNDP, GRECO, Open Society Institute, Europejski Urz¹d ds. Zwalczania Nadu¿yæ i Korupcji (OLAF),
polski oddzia³ Transparency International, Program Przeciw Korupcji przy Fundacji im. St. Batorego, Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa
Obywatelskiego, Stowarzyszenie Szko³a Liderów, rodowiska uniwersyteckie.



Charakterystyka dzia³añ
podejmowanych w 2004 r.
O tym, ¿e walka z korupcj¹ traktowana jest w Izbie jako
problem najwy¿szej wagi, wiadczy m.in. poruszanie tego
tematu niemal we wszystkich wa¿nych posiedzeniach i spotkaniach. Podczas jubileuszowego posiedzenia Kolegium
NIK z okazji 85-lecia utworzenia Izby, Prezes NIK powiêci³
istotn¹ czêæ swego wyst¹pienia w³anie tej kwestii, podkrelaj¹c, ¿e poziom wystêpowania korupcji zale¿y od jakoci rz¹dzenia. Przypomnia³ te¿ propagowan¹ przez Izbê ideê
budowania Narodowego systemu prawoci. Polega ona 
w du¿ym skrócie  na za³o¿eniu, ¿e podstawowe organy
w pañstwie dzia³aj¹ w ramach strategii bêd¹cej sum¹ wzajemnie powi¹zanych zadañ tych instytucji. Prezes Trybuna³u Konstytucyjnego powróci³ do sprawy zaprezentowania
przez NIK w listopadzie 2002 r. wykazu antykorupcyjnych
wniosków de lege ferenda w stosunku do ponad 80 aktów
normatywnych, akcentuj¹c, ¿e nie zosta³y one zrealizowane, mimo ¿e z ustaleñ NIK jednoznacznie wynika³o, i¿ ówczesny stan prawa sprzyja³ powstawaniu zjawisk korupcyjnych. Aby wnioski de lege ferenda odnosi³y wiêkszy skutek,
zaproponowa³ podjêcie przez Komisjê ds. Kontroli Pañstwowej Sejmu RP wiod¹cej roli w przek³adaniu wyników kontroli na wnioski legislacyjne. Przedstawiciel wiata nauki, reprezentuj¹cy Katedrê Prawa Europejskiego SGH zasygnalizowa³, ¿e w wyniku akcesu Polski do Unii Europejskiej
wzrasta rola NIK, poniewa¿ zwiêkszy³ siê zakres kontroli NIK
o sferê realizacji przez krajow¹ administracjê publiczn¹ prawa wspólnotowego, w tym odnosz¹cego siê do przeciwdzia³ania korupcji. NIK bêdzie wiêc jeszcze cilej wspó³pracowa³a z Europejskim Trybuna³em Obrachunkowym oraz Europejskim Urzêdem ds. Zwalczania Nadu¿yæ i Korupcji11/,
którego misj¹ jest w³anie zwalczanie oszustw i innych bezprawnych dzia³añ naruszaj¹cych finansowe interesy Unii
Europejskiej.
Pracownicy NIK uczestnicz¹ w szkoleniach z zakresu
problematyki antykorupcyjnej, co jest zgodne z zaleceniami GRECO12/. Program aplikacji kontrolerskiej przewiduje
wyk³ady powiêcone temu niekorzystnemu zjawisku (np.:
Identyfikacja obszarów zagro¿enia korupcj¹, Ochrona obrotu gospodarczego, z uwzglêdnieniem przestêpczoci ko11/ OLAF (franc. Office Europeen de Lutte Anti-Fraude).
12/ GRECO  Grupa Pañstw Przeciwko Korupcji, z siedzib¹ w Strasbourgu,

rupcyjnej). W dzia³alnoci szkoleniowej wykorzystywany
jest Podrêcznik kontrolera z Zaleceniami metodycznymi do
badañ kontrolnych obszarów zagro¿onych korupcj¹. Prowadzone s¹ te¿ szkolenia powiêcone m.in. nowemu Prawu zamówieñ publicznych, audytowi wewnêtrznemu, bezpieczeñstwu i transparentnoci obrotu gospodarczego,
kontroli wewnêtrznej, zasadom dostêpu do informacji niejawnej, ustawie o dostêpie do informacji publicznej. Pracownicy NIK uczestnicz¹ tak¿e w szkoleniach organizowanych przez inne instytucje, m.in. przez Ministerstwo Finansów z zakresu stosowania ustawy o przeciwdzia³aniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartoci pochodz¹cych
z nielegalnych lub nieujawnionych róde³ oraz o przeciwdzia³aniu finansowaniu terroryzmu.
Pozytywne efekty zaczyna przynosiæ wspó³praca z Ministerstwem Finansów, Krajow¹ Rad¹ Regionalnych Izb Obrachunkowych i Urzêdem Zamówieñ Publicznych: przeciwdzia³aniu korupcji s³u¿y m.in. wprowadzenie jawnoci wszystkich zawieranych kontraktów, zwiêkszenie skutecznoci
kontroli nad zamówieniami publicznymi, wprowadzenie instytucji obserwatora, a tak¿e wykorzystanie wniosków Izby
przy niedawnej nowelizacji przepisów o zamówieniach publicznych13/. S³u¿by skarbowe i celne wdra¿aj¹ propagowan¹ od wielu lat przez Izbê zasadê wielu oczu i rotacyjnoci, a tak¿e z wiêksz¹ uwag¹ traktuj¹ problem ryzyka wyst¹pienia konfliktu interesów.
Popularyzacji tematyki antykorupcyjnej s³u¿y³o aktywne
uczestnictwo kierownictwa NIK w krajowych i miêdzynarodowych spotkaniach i konferencjach. W minionym roku Prezes
NIK wyg³osi³ cykl wyk³adów o korupcji w Polsce w okresie
transformacji ustrojowej w publicznych i niepublicznych szko³ach wy¿szych w: Baranowie Sandomierskim, Bia³ymstoku,
Czêstochowie, Krakowie, Lublinie, Pszczynie, Rydu³towach
i Warszawie. Dowiadczenia Izby w sferze ograniczaniu korupcji upowszechniali te¿ wiceprezesi NIK na uczelniach wy¿szych w: Bia³ymstoku, Legnicy, Olsztynie, Szczecinie, Tarnobrzegu. Na konferencji zorganizowanej przez Transparency International w padzierniku 2004 r., wiceprezes NIK przedstawi³ referat o potrzebie przejrzystoci w ochronie zdrowia.
Wyk³ady i spotkania mia³y na celu wiêksze uwra¿liwienie rodowisk akademickich i m³odzie¿y na problem korupcji.
Izba przed³o¿y³a ponadto Komisji ds. Kontroli Pañstwowej Sejmu RP dokument omawiaj¹cy Realizacjê uchwa³y
Sejmu RP z 20 stycznia 2000 r. w sprawie wzmocnienia
kontroli pañstwowej prowadzonej przez NIK, a w nim Oce-

utworzona w 1999 r. W jej sk³ad wchodz¹ 34 pañstwa, w tym Polska. Dzia³a
na rzecz usprawnienia walki z korupcj¹ prowadzonej przez pañstwa
europejskie.

13/ Por. ustawê z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieñ publicznych (Dz. U.
Nr 19, poz. 177).
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nê skutecznoci ustawodawstwa antykorupcyjnego. Przekaza³a tak¿e wykaz niezrealizowanych antykorupcyjnych
wniosków de lege ferenda zamieszczonych przez NIK w informacjach o wynikach kontroli po 2002 r.

Obszary korupcji
i mechanizmy korupcjogenne
 zarys metodyczny
Ocena funkcjonowania ustawodawstwa antykorupcyjnego w Polsce jest utrudniona, albowiem nie jest ono systemowo wyodrêbnione. W zasadzie istnieje tylko jeden akt w ca³oci dotycz¹cy problematyki antykorupcyjnej  jest nim ustawa o ograniczeniu dzia³alnoci gospodarczej przez osoby
pe³ni¹ce funkcje publiczne, zakazuj¹ca ³¹czenia wysokich
funkcji publicznych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, która w za³o¿eniu ma przeciwdzia³aæ tworzeniu siê niebezpiecznych, korupcyjnych zwi¹zków miêdzy administracj¹
i biznesem. Poza tym problematyka antykorupcyjna jest rozproszona w wielu aktach prawnych, np. w ustawie o partiach
politycznych, ordynacjach wyborczych, w pragmatykach s³u¿bowych pracowników niektórych instytucji. Charakter antyko-

rupcyjny maj¹ np. przepisy proceduralne zawarte w Kodeksie postêpowania administracyjnego i w niektórych innych
ustawach, nakazuj¹ce wy³¹czenie urzêdników od rozpatrywania spraw w³asnych oraz spraw osób pozostaj¹cych z nim
w bliskich zwi¹zkach. Nie wszystkie naruszenia tych zasad
s¹ ³atwe do zidentyfikowania. Np. w dokumentacji urzêdowej
nie znajduj¹ na ogó³ odzwierciedlenia zwi¹zki o charakterze
rodzinnym czy towarzyskim.
Procedura kontrolna okrelona w ustawie o NIK umo¿liwia rozpoznawanie i okrelanie zagro¿eñ spowodowanych
wystêpowaniem korupcji. Izba nie ma jednak instrumentarium umo¿liwiaj¹cego procesowe udokumentowanie takiego zjawiska  uzyskanie tego rodzaju dowodów w postêpowaniu kontrolnym jest niezwykle trudne. Rozpoznawaniu zagro¿enia korupcj¹ s³u¿y wiêc analiza nieprawid³owoci
stwierdzonych podczas kontroli w powi¹zaniu z obowi¹zuj¹cymi uregulowaniami prawnymi. Prace analityczne umo¿liwi³y wyodrêbnienie 5 g³ównych obszarów w funkcjonowaniu pañstwa, szczególnie nara¿onych na wyst¹pienie korupcji. Obszary te, wraz z ich charakterystyk¹, prezentuje
schemat Nr 1.

Schemat 1.
G³ówne obszary dysfunkcjonalne, w których stwierdzane nieprawid³owoœci mog¹ byæ pod³o¿em zachowañ korupcyjnych

Obszar dysfunkcjonalny

6.

Krótka charakterystyka

Nieprzejrzystoæ prawa oraz jego
zbytnia zmiennoæ

Nadmierne skomplikowanie prawa nie pozwala obywatelom i instytucjom czuæ siê pewnie
przy podejmowaniu dzia³añ oraz utrudnia lub wrêcz uniemo¿liwia ich planowanie.
Zwiêksza siê wtedy sk³onnoæ do kupowania sobie jasnych oraz korzystnych decyzji
i perspektyw

Brak jasnych
i przejrzystych kryteriów wykonywania
zadañ przez administracjê

M.in. brak zobiektywizowanych kryteriów przyznawania i korzystania ze rodków publicznych.
Rezultat  nadmierna dowolnoæ w³adzy wykonawczej spowodowana niekompletnoci¹,
niedostateczn¹ precyzj¹ sformu³owañ i niespójnoci¹ przepisów prawa. Prowadzi to do
dowolnoci, zarówno w obszarze interpretacji obowi¹zuj¹cego prawa, jak i zachowañ osób
publicznych

Niestosowanie zasady jawnoci
oraz przejrzystoci dzia³ania
administracji

Dotyczy procedur decyzyjnych i sposobu wydatkowania rodków publicznych, a tak¿e prawa
do pe³nego dostêpu do informacji publicznej. Skutek  nierównoæ dostêpu do dóbr, us³ug
i zamówieñ publicznych, a co za tym idzie naruszanie zasady równego traktowania obywateli
i przedsiêbiorców przez organy administracji publicznej i osoby pe³ni¹ce funkcje publiczne

Niestosowanie zasady
odpowiedzialnoci urzêdniczej
oraz pe³nej rozliczalnoci

Brak lub nieskutecznie funkcjonuj¹cy system kontroli wewnêtrznej administracji, a w konsekwencji s³aba egzekucja osobistej odpowiedzialnoci urzêdników za sposób dysponowania
rodkami publicznymi. Zasada ta wymusza stosowanie okrelonych standardów zachowañ,
w tym nietolerowanie konfliktu interesów w dzia³alnoci urzêdników oraz kumulowania
nadmiaru kompetencji w rêku jednego urzêdnika

S³aboæ
s³u¿by cywilnej

Uniemo¿liwia zbudowanie stabilnej administracji pañstwowej, niezale¿nej od sfery polityki.
O zatrudnieniu decyduj¹ czêsto tzw. uk³ady, co uniemo¿liwia dop³yw najlepszych kadr i dzia³a
antymotywacyjnie na ludzi najzdolniejszych, lecz pozbawionych stosunków. Objêcie w³adzy
oznacza zazwyczaj czystkê wród urzêdników. Tymczasem urzêdnicy maj¹ s³u¿yæ spo³eczeñstwu, a nie w³adzy politycznej i nie powinni byæ zwalniani w wypadku zmian politycznych
w pañstwie. S³u¿yæ temu ma praktyka zatrudniania na stanowiska merytoryczne w urzêdach
tylko w wyniku konkursu. Przebieg konkursu powinien byæ jawny, a jego wynik wi¹¿¹cy dla
zatrudniaj¹cego

Walka z korupcj¹ mo¿e byæ skuteczna jedynie wtedy, gdy
zostan¹ nale¿ycie rozpoznane i wyeliminowane okolicznoci,
które jej sprzyjaj¹. Ustalenia kontroli NIK z 2004 r. wskazuj¹
na wystêpowanie w funkcjonowaniu instytucji publicznych, ze
zró¿nicowan¹ intensywnoci¹, tych samych lub podobnych
nieprawid³owoci, stwarzaj¹cych podatny grunt dla korupcji.
Kieruj¹c siê kryterium intensywnoci, mo¿na wyodrêbniæ najczêciej wystêpuj¹ce mechanizmy korupcjogenne generuj¹ce niekorzystne gospodarczo i spo³ecznie zjawiska. Ich klasyfikacjê oraz opis zawiera schemat Nr 2.

ników, zakaz podejmowania przez nich zajêæ dodatkowych,
których wykonywanie mog³oby stwarzaæ konflikt interesów.
Pracowników administracji publicznej dotyczy te¿ ogólny,
wynikaj¹cy z przepisów Kodeksu postêpowania administracyjnego, zakaz prowadzenia spraw, w wypadku których
wchodzi w grê osobisty interes danego pracownika. Mimo
tych zabezpieczeñ prawnych, doæ liczne s¹ przypadki
pozostawania w konflikcie interesów osób pe³ni¹cych funkcje publiczne.

Schemat 2.
Wyszczególnienie i opis mechanizmów korupcjogennych

Krótka charakterystyka

Mechanizmy korupcjogenne
Konflikt interesów

Doæ powszechnie wystêpuj¹cy i tolerowany stan, w którym urzêdnik wykorzystuje publiczn¹
funkcjê do osi¹gania prywatnych korzyci

Dowolnoæ
w postêpowaniu urzêdników

Dopuszczenie do takiej sytuacji, w której podejmowane s¹ dowolne rozstrzygniêcia, nie oparte
na jasnych i sprawdzalnych kryteriach

Nierównoæ
w dostêpie do informacji

Zatajanie wiedzy o sprawach publicznych, która powinna byæ powszechnie dostêpna
obywatelom

Naruszanie zasad
stanowienia prawa

Niestabilnoæ i niejasnoæ przepisów, jak równie¿ mo¿liwoæ manipulowania prawem na etapie
jego stanowienia

Nadmierne korzystanie z us³ug
zewnêtrznych i porednictwa

Nadmierne wyrêczanie siê instytucji publicznych zewnêtrznymi us³ugodawcami i porednikami, co prowadzi do os³abienia kontroli i odpowiedzialnoci za dzia³ania dotycz¹ce maj¹tku
publicznego

Mechanizmem szczególnie niebezpiecznym, ze wzglêdu na potwierdzan¹ ustaleniami kontroli du¿¹ czêstotliwoæ
jego wystêpowania, jest konflikt interesów. Konflikt ten
wchodzi w grê nie tylko wtedy, gdy urzêdnik w danej sprawie dzia³a w osobistym interesie, ale tak¿e gdy istnieje
obawa, ¿e tak mo¿e dzia³aæ, gdy zaistnieje choæby tylko
teoretyczna mo¿liwoæ, ¿e interes prywatny przewa¿y nad
trosk¹ o interes publiczny.
Istniej¹ trzy podstawowe rodzaje zabezpieczeñ prawnych zapobiegaj¹cych konfliktom interesów w sferze publicznej. Pierwszym z nich jest ustawa o ograniczeniu dzia³alnoci gospodarczej przez osoby pe³ni¹ce funkcje publiczne (zwana ustaw¹ antykorupcyjn¹), której przepisy zakazuj¹ m.in. ³¹czenia wa¿niejszych funkcji publicznych z pe³nieniem innych, wymienionych w ustawie, a stwarzaj¹cych
zagro¿enie powstania konfliktu interesów. Zabraniaj¹ one
te¿ osobom objêtym jej rygorami zatrudniania siê u pracodawców, co do których jako urzêdnicy podejmowali rozstrzygniêcia w indywidualnych sprawach. Drugim zabezpieczeniem jest, wynikaj¹cy z pragmatyki s³u¿bowej urzêd-

Opis mechanizmów
korupcjogennych
na przyk³adach
konkretnych kontroli
Przegl¹d wyników kontroli podanych do publicznej wiadomoci w 2004 r. i I kwartale br. wskazuje, ¿e w dalszym ci¹gu w badanych obszarach funkcjonowania pañstwa dzia³aj¹
mechanizmy sprzyjaj¹ce korupcji.
Konflikt interesów
1) Ustalenia kontroli ³¹czenia zatrudnienia w wybranych
urzêdach administracji publicznej z wykonywaniem
dzia³alnoci us³ugowej [por. za³. Nr 3, str. 5], ukierunkowanej na rozpoznanie skali zjawiska konfliktu interesów w jego najbardziej typowej postaci, tj. gdy osoba
pe³ni¹ca funkcjê publiczn¹ jednoczenie wykonuje dzia³alnoæ us³ugow¹ w zakresie sprawowanej funkcji wskazuj¹, ¿e ten konflikt jest zjawiskiem powszechnym. We
wszystkich skontrolowanych 70 urzêdach stwierdzono, ¿e

!
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pracownicy pe³ni¹cy funkcje publiczne w zakresie geodezji i kartografii oraz nadzoru budowlanego, ³¹czyli je
z równoczesnym wykonywaniem dzia³alnoci us³ugowej.
Doæ typowa by³a sytuacja, w której urzêdnik nadzoru
budowlanego urzêdowo ocenia³ projekty budowlane,
a w wolnym czasie sam zarobkowo projekty takie sporz¹dza³. Taka praktyka w oczywisty sposób prowadzi do
korupcji, polegaj¹cej na wykorzystywaniu przez urzêdnika swojej s³u¿bowej pozycji do zdobywania klientów,
motywowanych nastêpnie do korzystania z us³ug projektanta pe³ni¹cego jednoczenie funkcjê w nadzorze
budowlanym. Pozwala to unikn¹æ ewentualnych problemów z zatwierdzeniem projektu. Tego rodzaju uk³ad jest
niezwykle demoralizuj¹cy.
Patologia opisanej praktyki jest tym g³êbsza, ¿e pracownicy urzêdów administracji publicznej zwykle wykonywali
w³asn¹ dzia³alnoæ us³ugow¹ pozostaj¹c¹ we w³aciwoci tych urzêdów. Wykonywane przez urzêdników prace
us³ugowe by³y czêsto podstaw¹ wydawania decyzji przez
te urzêdy, w których byli oni zatrudnieni. Doæ liczne by³y
przypadki dokonywania przez kierowników powiatowych
orodków dokumentacji kartograficznej kontroli technicznej i przyjmowania do powiatowego zasobu dokumentacji sporz¹dzonej przez nich samych, a tak¿e przez innych
pracowników tych orodków i cz³onków ich rodzin. Izba
zwróci³a wiêc uwagê, ¿e ³¹czenie zatrudnienia w administracji z dzia³alnoci¹ us³ugow¹ pozostaj¹c¹ w zwi¹zku
z tym zatrudnieniem rodzi obawy co do bezstronnego
i rzetelnego dzia³ania tych urzêdników, a tym samym podwa¿a zaufanie do dzia³ania administracji publicznej. Skala
konfliktu interesów w tego rodzaju przypadkach jest tak
powa¿na, ¿e nale¿y oczekiwaæ zaostrzenia norm prawnych zakazuj¹cych ³¹czenia zatrudnienia. Urzêdnicy pozostaj¹cy w s³u¿bie publicznej nie mog¹ traktowaæ zajmowanego stanowiska jako swoistej przykrywki dla uprawiania dzia³alnoci us³ugowej na prywatny rachunek.
Wymaga tego zarówno wzgl¹d na przeciwdzia³anie korupcji, jak i troska o sprawne funkcjonowanie pañstwa.
2) W wyniku kontroli prywatyzacji Polskich Linii Lotniczych LOT SA [por. za³. Nr 3, str. 32], która dotyczy³a
zdarzeñ z lat 1999-2003, stwierdzono nieprawid³owoci
wskazuj¹ce na istnienie korupcjogennych mechanizmów
konfliktu interesów oraz nadmierne korzystanie z us³ug
doradczych. Minister Skarbu Pañstwa dopuci³ do niejasnej sytuacji ju¿ na etapie wyboru doradcy prywatyzacyjnego. Us³ugi z tego zakresu wykonywa³ faktycznie inny
podmiot, ni¿ ten, z którym podpisano umowê. Okaza³o
siê, ¿e firma doradcza Dresdner Kleinwort Benson  fak-
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tycznie doradzaj¹ca, ale nie bêd¹ca formalnie partnerem
umowy z Ministrem Skarbu Pañstwa  w tym samym czasie wiadczy³a us³ugi doradcze dla konsorcjum lotniczego SAirGroup, czyli podmiotu konkuruj¹cego z PLL LOT
i uczestnicz¹cego w jego prywatyzacji. Dosz³o wiêc do
konfliktowej sytuacji, w której firma doradcza z jednej strony doradza³a Ministrowi Skarbu Pañstwa jak najkorzystniej LOT sprzedaæ, a z drugiej strony doradza³a inwestorowi jak najkorzystniej LOT kupiæ. Na domiar z³ego w konflikt ten popadli te¿ sami cz³onkowie zarz¹du PLL LOT,
którzy równoczenie wykonywali za wynagrodzeniem
us³ugi konsultacyjne dla SAirGroup. Dzia³ania prywatyzacyjne zakoñczy³y siê fiaskiem. Skarb Pañstwa do³o¿y³
do prywatyzacji 264 mln z³. Mimo zachowania wiêkszociowego udzia³u we w³asnoci PLL LOT (67%) straci³ on
czêciowo kontrolê nad spó³k¹, poniewa¿ znaczne uprawnienia uzyska³ syndyk masy upad³ociowej inwestora strategicznego SAirGroup.
3) Utrzymywanie siê mechanizmu konfliktu interesów stwierdzono te¿ w toku kontroli sprawowania zapobiegawczego i bie¿¹cego nadzoru przez Pañstwow¹ Inspekcjê
Sanitarn¹ [por. za³. Nr 3, str. 60]. Polega³ on na ³¹czeniu
przez pracowników inspekcji ich funkcji w nadzorze sanitarnym z dzia³alnoci¹ us³ugow¹ samej inspekcji. Znaczna czêæ pracowników skontrolowanych stacji (oko³o 50%)
prowadzi³a podwójn¹ dzia³alnoæ: nadzorcz¹ w ramach
zatrudnienia w inspekcji i us³ugow¹, wykonywan¹ na rzecz
podmiotów przez inspekcjê nadzorowanych (g³ównie
w charakterze rzeczoznawców opiniuj¹cych na prywatne
zlecenia dokumentacjê projektow¹ obiektów s³u¿¹cych
prowadzeniu dzia³alnoci gospodarczej, np. lokali gastronomicznych). Przepisy prawa, nie zabraniaj¹c wiadczenia us³ug na rzecz podmiotów gospodarczych przez pracowników inspekcji, praktycznie przyzwalaj¹ na tê dzia³alnoæ, powoduj¹c powstawanie konflikt interesów we
wra¿liwym i nara¿onym na ryzyko korupcji obszarze dzia³ania inspekcji. Ujawniono te¿ inne niekorzystne zjawisko
prowadzenia przez pracowników inspekcji dzia³alnoci
gospodarczej podlegaj¹cej nadzorowi sanitarnemu. Uwik³ani w tê konfliktow¹ sytuacjê pracownicy s¹ nara¿eni,
z jednej strony, na pokusê tolerowania uchybieñ we w³asnych firmach, a z drugiej  u¿ycia swojej w³adzy inspekcyjnej do szkodzenia konkurencji.
4) W wyniku kontroli przygotowania i produkcji dowodów
osobistych [por. za³. Nr 3, str. 3] stwierdzono ra¿¹ce
naruszenie przez szefa Gabinetu Politycznego Ministra
Spraw Wewnêtrznych i Administracji ustawy o ograniczeniu prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej przez osoby

pe³ni¹ce funkcje publiczne w ten sposób, ¿e w okresie
od padziernika 2002 r. do kwietnia 2003 r. by³ cz³onkiem
Rady Nadzorczej firmy PolDok 2000 Sp. z o.o.  podwykonawcy umowy na produkcjê dowodów osobistych.
5) Ra¿¹ce naruszanie ustawy o ograniczeniu prowadzenia
dzia³alnoci gospodarczej przez osoby pe³ni¹ce funkcje
publiczne stwierdzono te¿ w wyniku kontroli funkcjonowania nadzoru nad spó³kami Skarbu Pañstwa i przedsiêbiorstwami pañstwowymi, w zakresie zaanga¿owania kapita³owego w spó³ki prawa handlowego.
Czêæ prezesów zarz¹dów spó³ek nie sk³ada³a Ministrowi Skarbu pañstwa owiadczeñ maj¹tkowych, w zwi¹zku z czym nie móg³ on dokonywaæ ich analizy. Minister
nie zna³ przy tym ogólnej liczby osób zobowi¹zanych do
sk³adania mu owiadczeñ. Ponadto NIK ujawni³a naruszanie przepisów ustawy przez 5 pracowników ministerstwa, w tym 3 na stanowiskach kierowniczych.
Dowolnoæ w postêpowaniu urzêdników
1) Istnienie tego mechanizmu podczas okrelania cen umownych na leki importowane, a tak¿e lekcewa¿enie dokumentacji i sprawozdawczoci w zakresie negocjacji dotycz¹cych tych cen stwierdzono w wyniku kontroli funkcjonowania systemu leków refundowanych [por. za³. Nr
3, str. 61]. Kontrola, dotycz¹ca okresu od maja 2001 r. do
listopada 2003 r., wykaza³a istnienie w tym systemie powa¿nych nieprawid³owoci. Nale¿y zwa¿yæ, ¿e w Polsce
sprzedaje siê leki o wartoci oko³o 10 mld z³ rocznie, a wydatki na ich refundacjê wynosz¹ oko³o 5,5 mld z³. Stwierdzono, ¿e nie zosta³y ustalone zasady (wytyczne) ustalania cen umownych dla importowanych leków i materia³ów medycznych, które by³y kszta³towane w drodze negocjacji z producentami. O ile dla refundowanych leków
krajowych punktem odniesienia by³a kalkulacja kosztów
produkcji, to w wypadku leków importowanych taki punkt
odniesienia nie zosta³ okrelony. Przedstawiciele ministra
negocjuj¹cy ceny mogli byæ wiêc nara¿eni na naciski, aby
te ceny okreliæ w sposób korzystny dla firm farmaceutycznych. W systemie negocjacyjnego ustalania cen leków importowanych ich wysokoæ nie podlega obiektywnej weryfikacji. W rezultacie leki z importu stanowi³y w ujêciu ilociowym 33% rynku, a w ujêciu cenowym 68%, czyli
by³y przeciêtnie dwa razy dro¿sze ni¿ leki produkowane
w Polsce.
2) Ustalenia kontroli udzielania zamówieñ publicznych
przez gminy województwa podlaskiego ujawni³y wystêpowanie mechanizmów korupcjogennych polegaj¹cych na nierównym dostêpie do informacji i dowolnoci

postêpowania urzêdników odpowiedzialnych za zamówienia publiczne. Ograniczanie dostêpu do informacji o przetargach organizowanych w gminach polega³o na nieog³aszaniu ich w Biuletynie Zamówieñ Publicznych i na stronie internetowej gminy. Zaniechanie upublicznienia informacji o przetargu stwierdzono w 7 gminach w odniesieniu do 15 zamówieñ na kwotê ponad 1,3 mln z³. Powtarzaj¹cym siê zjawiskiem by³o pomijanie wymaganej procedury przetargowej i dokonywanie zamówieñ z wolnej
rêki (ujawniono 7 przypadków na kwotê 280 tys. z³).
3) W wyniku kontroli gospodarowania przez starostów
nieruchomociami Skarbu Pañstwa na obszarze
województwa wiêtokrzyskiego ujawniono dowolne
postêpowanie urzêdników w okrelaniu i aktualizowaniu
op³at za u¿ytkowanie wieczyste nieruchomoci Skarbu
Pañstwa. Wskazywa³y na to liczne przypadki ró¿nicowania wysokoci op³at z tego tytu³u. Po³o¿one w tym samym
obrêbie, a wiêc o niemal identycznej wartoci grunty, podlega³y op³atom zró¿nicowanym nawet kilkakrotnie (rozpiêtoæ od 13 do 56 z³ za m2). Mog³o to byæ wynikiem
urzêdniczych zaniedbañ, ale równie dobrze mo¿e znamionowaæ korupcjê.
Nierównoæ w dostêpie do informacji
1) Istnienie tego mechanizmu stwierdzono podczas kontroli
wykorzystania rodków publicznych w dziedzinie
kultury przez jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych [por. za³. Nr 3, str. 38]. Rozdzia³
dotacji (73 mln z³) przeznaczonych na realizacjê zadañ
zleconych jednostkom spoza sektora finansów publicznych cechowa³a dowolnoæ. Tryb przyjmowania i rozpatrywania wniosków, okrelony w zarz¹dzeniu Nr 48 Ministra Kultury z 20 grudnia 2001 r. w sprawie trybu przyznawania dotacji celowych, a wczeniej w obowi¹zuj¹cej
do 31 grudnia 2001 r. decyzji Nr 3 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 8 marca 2000 r. w sprawie trybu
przyznawania dotacji celowych, nie gwarantowa³ jawnoci postêpowania i równego traktowania podmiotów ubiegaj¹cych siê o dotacje. Jednoczenie brak precyzyjnego
okrelenia kryteriów pozwala³ na dowolny wybór zadañ
do dofinansowania z bud¿etu. Stan ten oceniono jako
korupcjogenny, zw³aszcza wobec niemo¿noci sprawdzenia w dokumentacji, komu i dlaczego odmówiono dotacji
i czy rzeczywicie przyznano je podmiotom najbardziej
na to zas³uguj¹cym. W tych warunkach mo¿liwe by³o rozdzielanie dotacji wed³ug uznania, a nie wed³ug merytorycznej zasadnoci wniosków.
2) Nierównoæ w dostêpie do informacji (pomijanie trybu in-
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formowania o zbywanych nieruchomociach) i dowolnoæ
w postêpowaniu urzêdników (zbywanie nieruchomoci
z pominiêciem wymaganej procedury) stwierdzono w czasie kontroli zbywania nieruchomoci komunalnych
przez gminy [por. za³. Nr 3, str. 91]. Zamiast trybu przetargowego, stosowano procedurê zbywania nieruchomoci w drodze rokowañ z wybranymi oferentami, bez informowania o tym szerszego krêgu potencjalnych nabywców. Zdaniem NIK, zbywanie nieruchomoci w drodze
rokowañ mo¿e byæ uzasadnione jedynie w szczególnych
wypadkach, w razie bezskutecznoci dwóch kolejnych
przetargów. W celu wyeliminowania tego rodzaju zbywania powinna zostaæ znowelizowana ustawa o gospodarce nieruchomociami w kierunku zagwarantowania jawnoci rokowañ.
3) Podczas kontroli wywi¹zywania siê organów administracji publicznej województwa podlaskiego z obowi¹zku udostêpniania informacji publicznej stwierdzono m.in. zaniechanie upubliczniania owiadczeñ maj¹tkowych i owiadczeñ o dzia³alnoci gospodarczej radnych
i osób pe³ni¹cych funkcje w urzêdach gmin. Zaniedbania
takie nale¿y traktowaæ z najwy¿sz¹ powag¹, gdy¿ skrywanie przed opini¹ publiczn¹ treci owiadczeñ uniemo¿liwia spo³eczn¹ kontrolê nad stanem maj¹tkowym i powi¹zaniami biznesowymi osób pe³ni¹cych funkcje we w³adzach samorz¹dowych. Wskazuj¹ one bowiem na istnienie korupcjogennego mechanizmu nierównoci w dostêpie do informacji.
Naruszanie zasad stanowienia prawa
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1) Kontrola funkcjonowania systemu leków refundowanych [por. za³. Nr 3, str. 61], oprócz dowolnoci przy
ustalaniu cen leków refundowanych, ujawni³a te¿ nieprawid³owoci w stanowieniu prawa dotycz¹cego tej grupy
leków. Minister Zdrowia ignorowa³ m.in. zasadne uwagi
Naczelnej Rady Aptekarskiej i Naczelnej Izby Lekarskiej
i umieszcza³ w wykazie leków refundowanych specyfiki,
które nie wystêpowa³y w obrocie. Do uzgodnieñ miêdzyresortowych przedk³adano projekty rozporz¹dzeñ w sprawie wykazu leków refundowanych, bez projektów rozporz¹dzeñ ustalaj¹cych limity cen na te leki, co uniemo¿liwia³o rzeczow¹ ocenê skutków tych dzia³añ. W grudniu
2002 r. przygotowano, z pominiêciem Miêdzyresortowego Zespo³u ds. Gospodarki Lekami, projekt rozporz¹dzenia w sprawie wykazu leków refundowanych, naruszaj¹c
procedurê legislacyjn¹. Wspomniane naruszenia, w wypadku tak wra¿liwej materii jak¹ s¹ leki refundowane, ze
sprzeda¿¹ których zwi¹zane siê interesy firm farmaceu-
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tycznych, mog¹ nasuwaæ podejrzenie praktyk korupcyjnych. Dlatego nale¿y podj¹æ wszelkie niezbêdne dzia³ania, aby procedura ta by³a w praktyce skrupulatnie przestrzegana.
2) Korupcjogenny mechanizm b³êdów w stanowieniu przepisów prawa, ich niejasnoæ i utrzymywanie luk prawnych,
które sprzyja³y nadu¿yciom w obrocie o du¿ej skali, ujawniono w wyniku kontroli opodatkowania paliw p³ynnych
[por. za³. Nr 3, str. 11]. Minister Finansów z opónieniem
reagowa³ na sygna³y o nieprawid³owociach na rynku
paliw p³ynnych. Stosowanie zró¿nicowanych stawek akcyzy dla paliw o zbli¿onym sk³adzie chemicznym (oleje
napêdowy i opa³owy), przy braku monitoringu sprzeda¿y
paliwa na stacjach i w obrocie hurtowym, umo¿liwia³o rozwój szarej strefy. System monitorowania i kontroli jakoci
paliw wprowadzono z roczn¹ zw³ok¹, uzasadniaj¹c j¹
brakiem rodków finansowych, mimo i¿ chodzi³o o zapobie¿enie stratom bud¿etu pañstwa. W sytuacji takiej mog³o dochodziæ do nadu¿yæ zwi¹zanych z wprowadzaniem
do obrotu oleju opa³owego zamiast napêdowego i unikania w ten sposób p³acenia nale¿nej akcyzy. Wed³ug szacunków NIK, straty bud¿etu pañstwa z tytu³u tych zaniechañ przekroczy³y 1 mld z³. Ponadto wprowadzono i utrzymywano przez ponad 2 lata zwolnienie z podatku od towarów i us³ug oraz akcyzy paliwa wwo¿onego do Polski
w zbiornikach pojazdów. Skala zjawiska nie by³a monitorowana, co sprzyja³o niekontrolowanemu przywozowi
paliwa.
Nieprawid³owoci w stanowieniu prawa mia³y tak¿e wp³yw
na rozdzia³ kontyngentów na bezc³owy import paliw na
zaopatrzenie transportu p³ywaj¹cego. Rozporz¹dzenie
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z 25 lutego 2003 r. wprowadzi³o zasadê ich rozdzia³u wed³ug
kolejnoci zg³oszenia wniosków. Procedura taka, z pozoru obiektywna, faktycznie premiowa³a podmioty maj¹ce wczeniej dostêp do wiedzy o planowanych kontyngentach. NIK postuluje od dawna opracowanie systemu
przyjmowania wniosków w okrelonym terminie, a nastêpnie rozpatrywania ich w oparciu o jednoznaczne i jednakowe dla wszystkich kryteria. Takiej regulacji zabrak³o
w omawianym rozporz¹dzeniu, co doprowadzi³o do sytuacji, ¿e ca³y kontyngent zosta³ przydzielony jedynie dwóm
firmom, które nie by³y w stanie go zrealizowaæ. W konsekwencji dosz³o do zablokowania przywozu paliwa i zak³óceñ w zaopatrzeniu jednostek ¿eglugi krajowej.
3) Ustalenia kontroli prowadzenia przez organy skarbowe postêpowañ podatkowych i kontrolnych [por. za³.
Nr 3, str 8] wykaza³y istnienie, w znacznej skali, mecha-

nizmu dowolnoci postêpowania urzêdów skarbowych,
maj¹cego swe ród³o w niejasnoci przepisów prawa.
W ocenie NIK, najwiêcej problemów w postêpowaniach
podatkowych i kontrolnych stwarza³y niestabilnoæ, niepewnoæ i wewnêtrzna niespójnoæ prawa podatkowego,
czego skutkiem by³o naruszenie prawa procesowego i materialnego przez nieprawid³ow¹ interpretacjê przepisów
podatkowych. W badanym okresie dokonano: 15 zmian
w ustawie o podatku od towarów i us³ug oraz o podatku
akcyzowym, 13  w ustawie o podatku dochodowym od
osób prawnych, 10  w ustawie o zrycza³towanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów osi¹ganych przez
osoby fizyczne oraz 22  w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kontrola wykaza³a, ¿e jakoæ
prawa podatkowego, jak i sposób realizacji zadañ przez
organy skarbowe, maj¹ wp³yw na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych. Podatnik jest zobowi¹zany dokonaæ p³atnoci podatku w ci¹gu 14 dni od dnia dorêczenia decyzji ustalaj¹cej wysokoæ zobowi¹zania. Skomplikowana i czasoch³onna procedura odwo³awcza trwaj¹ca w izbach skarbowych do kilku miesiêcy, a w NSA 
dochodz¹ca do kilku lat, powoduje, ¿e nawet przyznanie
racji podatnikowi przez organy odwo³awcze, jak równie¿
kwoty otrzymane z bud¿etu pañstwa po korzystnym dla
podatnika rozstrzygniêciu procedury odwo³awczej, nie
rekompensuj¹ poniesionych przez niego strat, w tym zwi¹zanych z ewentualn¹ upad³oci¹.
Nadmierne korzystanie z us³ug zewnêtrznych i porednictwa
1) Mo¿liwoæ wyst¹pienia tego mechanizmu korupcjogennego stwierdzono w wyniku kontroli zamówieñ publicznych MSWiA dotycz¹cych budowy systemu informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców
[por. za³. Nr 3, str 50]. Do przygotowania i nadzorowania
przetargu na CEPIK zaanga¿owano firmê Infovide SA,
wy³onion¹ w wyniku nieprawid³owo przeprowadzonego
postêpowania o zamówienie publiczne. Firma cieszy³a siê
szczególnymi wzglêdami MSWiA, m.in. wyp³acono jej
wynagrodzenie w wysokoci ponad 1,2 mln z³ za nadzór
nad budow¹ i wdro¿eniem systemu CEPIK  na kilka miesiêcy przed wyborem dostawcy systemu. Zakres jej zadañ by³ zwiêkszany, m.in. z wolnej rêki udzielono zamówienia na wiadczenie nadzoru inwestorskiego nad budow¹ i wdro¿eniem systemu, mimo i¿ wymagana by³a
forma przetargu nieograniczonego. Wartoæ tego kontraktu wynios³a prawie 6,2 mln z³. Ujawniono tak¿e ra¿¹cy
konflikt interesów. Przy realizacji zamówienia na wdro¿e-

nie systemu, pracownicy Infovide pe³nili rolê konsultantów MSWiA. Ich nazwiska nie zosta³y jednak podane
w skierowanych do oferentów wezwaniach do z³o¿enia
owiadczeñ dotycz¹cych ich ewentualnych zwi¹zków
z uczestnikami postêpowania przetargowego. Tak¿e przebieg przetargu na wykonanie systemu CEPIK wskazuje
na mo¿liwoæ zaistnienia korupcji. Wygra³a go firma Softbank SA: na 10 cz³onków komisji przetargowej, 9 dokona³o identycznej oceny punktowej ofert, opatrzonej identycznie brzmi¹cym uzasadnieniem, natomiast dziesi¹ty
cz³onek komisji zosta³ pozbawiony prawa g³osu.
Wyniki kontroli s¹ przyk³adem korupcjogennej sk³onnoci do nadmiaru korzystania z us³ug zewnêtrznych, do
swoistej prywatyzacji administracji. Ju¿ nie tylko samo
zamówienie jest zlecane prywatnemu podmiotowi, ale
równie¿ przygotowanie i nadzór nad jego realizacj¹. Mo¿na postawiæ tezê, ¿e prywatyzacja nadzoru s³u¿y faktycznie uchyleniu siê urzêdników od odpowiedzialnoci
za realizacjê zamówieñ. Izba postuluje, aby przy realizacji zamówienia nadzór nad jego prowadzeniem pozostawa³ wy³¹cznie w gestii odpowiedzialnych i rozliczanych za
to urzêdników, a nie prywatnych firm.
2) Podczas kontroli realizacji inwestycji Budowa Trasy
wiêtokrzyskiej i Mostu wiêtokrzyskiego oraz tunelu
Wis³ostrady [por. za³. Nr 3, str 103] ujawniono wprowadzenie do procesu realizacji tej inwestycji zbêdnego (kosztownego) ogniwa, a tak¿e wystêpowanie konfliktu interesów. Gmina Warszawa-Centrum powo³a³a, wspólnie ze
spó³k¹ Elektrim SA, spó³kê Trasa wiêtokrzyska, której
powierzono ca³oæ spraw zwi¹zanych z inwestycj¹. W³adze samorz¹dowe pozbawi³y siê w ten sposób nadzoru
nad inwestycj¹, której koszt oszacowano na 255 mln z³.
Wynagrodzenie spó³ki Trasa wiêtokrzyska wynios³o ponad 10 mln z³. Szczególna by³a struktura zatrudnienia
w spó³ce: 5 cz³onków rady nadzorczej i 3 zarz¹du, 2 dyrektorów oraz 1-2 pracowników. Nadzór inwestorski nad
budow¹ Trasy i Mostu wiêtokrzyskiego powierzono prywatnej spó³ce ZBM-IZ, przy czym jej wybór nast¹pi³ z ra¿¹cym naruszeniem zasad udzielania zamówieñ publicznych (spó³ka nie uczestniczy³a w przetargu, lecz zosta³a
utworzona przez inny podmiot wybrany w przetargu).
Wynagrodzenie spó³ki wynios³o 2,85%  w relacji do wynagrodzeñ wszystkich wykonawców, przy czym wliczono
do niego tak¿e koszty ekspertyz, badañ i zorganizowania zaplecza. Powsta³ tym samym szczególny rodzaj konfliktu interesów  im bardziej ros³y koszty budowy, tym
wiêksze by³o wynagrodzenie spó³ki. By³a ona wiêc zainteresowana tym, aby koszty by³y jak najwy¿sze. Dziêki
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temu uzyska³a wynagrodzenie w wysokoci ponad 13 mln
z³. Koszty budowy Trasy wiêtokrzyskiej i Mostu wiêtokrzyskiego wzros³y w czasie realizacji inwestycji do 440
mln z³.
3) Mo¿liwoæ dzia³añ o pod³o¿u korupcyjnym podczas sprzeda¿y nieruchomoci Skarbu Pañstwa ujawni³a kontrola
dzia³alnoci TON AGRO SA i jej spó³ek zale¿nych,
ze szczególnym uwzglêdnieniem obrotu nieruchomociami rolnymi Skarbu Pañstwa w latach 1999-2003
[por. za³. Nr 3, str. 73]. Do obrotu nieruchomociami rolnymi powo³ano Agencjê W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa, która z kolei powo³a³a spó³kê TON AGRO, ze swoim wiêkszociowym udzia³em, a ta powo³a³a do sprzeda¿y nieruchomoci jeszcze inne spó³ki od niej zale¿ne.
Zdaniem NIK powsta³ wiêc zbêdny, a nawet szkodliwy,
system porednictwa. Spó³ka TON AGRO nie wyrêcza³a
agencji w ¿mudnej pracy przy przygotowaniu sprzeda¿y
nieruchomoci, lecz zajmowa³a siê sprzeda¿¹ atrakcyjnych gruntów o charakterze inwestycyjnym. wiadcz¹
o tym liczne przyk³ady niekorzystnych transakcji, tj. sprzedania nieruchomoci bez rzetelnej wyceny, znacznie poni¿ej ich rzeczywistej wartoci. Wysokie by³y koszty transakcji przeprowadzanych przez TON AGRO, np. za sprzeda¿ 740 ha gruntów we Wroc³awiu za 99,7 mln z³ spó³ka
uzyska³a wynagrodzenie w wysokoci 25 mln z³. Wyniki
zbadania 9 transakcji z terenu Gdañska ujawni³y, ¿e spowodowa³y one po stronie spó³ki koszty w wysokoci 64
tys. z³, przy wynagrodzeniu w kwocie 1,6 mln z³. Ogó³em
za sprzedane grunty wartoci 324 mln z³ spó³ki grupy TON
AGRO pobra³y tytu³em prowizji 54,7 mln z³. Sytuacja ta
jest przyk³adem szczególnej patologii. Wskazane jest wiêc
stworzenie mechanizmów prawnych, aby instytucje pañstwowe nie wyrêcza³y siê porednikami, nie próbowa³y
cedowaæ w³asnych zadañ na rzecz kosztownych poredników, gdy¿ prawie zawsze prowadzi to do utraty kontroli
nad maj¹tkiem publicznym.

Uwagi koñcowe
i wnioski
1) Ustalenia kontroli NIK wskazuj¹, ¿e korupcjogenny mechanizm konfliktu interesów sta³ siê w ci¹gu ostatnich
lat problemem o zasadniczym charakterze, ze wzglêdu
na powszechnoæ jego wystêpowania. W urzêdach administracji publicznej sta³o siê swoist¹ norm¹, ¿e ich pracownicy ³¹cz¹ funkcje urzêdowe z wykonywaniem dzia³alnoci us³ugowej. Tworzy siê stan, w którym funkcja
publiczna s³u¿y u³atwieniu wykonywania prywatnej dzia³alnoci gospodarczej. Traktowanie w ten sposób spra-
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wowanych funkcji publicznych nie s³u¿y dobru publicznemu, urzêdnicy podejmuj¹ rozstrzygniêcia, mimo i¿ nie ma
pewnoci co do ich obiektywizmu i bezstronnoci, za
funkcjonariusze s³u¿b inspekcyjnych (nadzorczych) jednoczenie wykonuj¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ w obszarze, który nadzoruj¹. Do konfliktu interesów dochodzi te¿
czêsto wskutek braku dobrych praktyk, wymaganych
zreszt¹ przez prawo, w zakresie sprawdzania ewentualnych powi¹zañ osobistych czy rodzinnych osób wykonuj¹cych funkcje publiczne z osobami, których dotycz¹ ich
decyzje. Stan ten jest tolerowany, a niekiedy nawet wspierany. Charakterystycznym przyk³adem s¹ uregulowania
prawne dotycz¹ce Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej.
W 2002 r. zmieniono je umo¿liwiaj¹c pracownikom ³¹czenie funkcji publicznych z prywatn¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹.
W walce z korupcj¹ nale¿y zdecydowanie zwiêkszyæ wra¿liwoæ na zjawisko konfliktu interesów. Nale¿y zapobiegaæ sytuacjom, w których zachodz¹ jakiekolwiek podejrzenia, ¿e urzêdnik jest osobicie czy materialnie zainteresowany okrelonym rozstrzygniêciem w sprawie przez
siebie prowadzonej. Prze³o¿eni powinni stanowczo reagowaæ na wszelkie uchybienia w tym zakresie. Dotyczy to
przede wszystkim urzêdów posiadaj¹cych uprawnienia
o charakterze policyjno-inspekcyjnym. Zw³aszcza w nich
powinny wiêc byæ tropione wszelkie ewentualne powi¹zania i wszelkie naruszenia obowi¹zuj¹cych zasad postêpowania, za w stosunku do pracowników tego rodzaju
s³u¿b powinien byæ wprowadzony jednoznaczny zakaz
prowadzenia prywatnej dzia³alnoci gospodarczej.
Wykszta³cone powinny te¿ zostaæ instrumenty przeciwdzia³aj¹ce wystêpuj¹cym nadal mechanizmom korupcjogennym w procesie prywatyzacji maj¹tku publicznego. Na
potrzebê ich wprowadzenia wskazuje np. postêpowanie
Ministra Skarbu Pañstwa podczas prywatyzacji PLL LOT.
Zaanga¿owanie firmy doradczej z wysokim wynagrodzeniem, bez sprawowania nadzoru nad jej dzia³alnoci¹,
doprowadzi³o do zaistnienia podwójnego konfliktu interesów. W uk³adzie zale¿noci od inwestora zainteresowanego prywatyzacj¹ znalaz³a siê nie tylko firma doradcza,
ale równie¿ osoby pe³ni¹ce funkcje we w³adzach prywatyzowanej spó³ki.
2) Nadal nie ma widocznej poprawy w eliminowaniu korupcjogennego mechanizmu dowolnoci w postêpowaniu
urzêdników. Zdecydowanie zbyt wolno nastêpuje poddawanie urzêdników wiêkszym rygorom prawnym czy
organizacyjnym. Przepisy prawa i wewnêtrzne procedury urzêdowe nadal dopuszczaj¹ takie sytuacje, w których

urzêdnik stawiany jest w uprzywilejowanej roli w stosunku do obywatela. Ta dowolnoæ najbardziej jest widoczna w dzia³alnoci aparatu skarbowego, który ma wielk¹
w³adzê w stosunku do przedsiêbiorców i mo¿e z tej w³adzy korzystaæ ze znaczn¹ swobod¹. Dowolnoæ bierze
siê te¿ czêsto ze zwyk³ej samowoli, z pomijania obowi¹zuj¹cych regu³ i zasad, jak to siê dzieje np. przy zamówieniach publicznych, gdzie stan prawny jest jasny, a mimo to ustawowe procedury s¹ czêsto naruszane. Aby
walka z korupcj¹ by³a skuteczna, nale¿y eliminowaæ
wszelkie przejawy urzêdniczej dowolnoci. W szczególnoci nale¿y jej zapobiegaæ, przez jasne i zrozumia³e
okrelanie przes³anek prawnych i faktycznych podejmowanych rozstrzygniêæ.
3) Czynnikiem sprzyjaj¹cym korupcji jest niedostatek jawnoci postêpowania w³adz publicznych  ukrywanie
informacji, np. o zbywanych nieruchomociach, przetargach, mo¿liwych do uzyskania dotacjach itp. W rezultacie wiedza o niektórych dzia³aniach administracji staje siê
dostêpna jedynie dla w¹skiego krêgu wtajemniczonych,
dla osób czy firm pozostaj¹cych w swoistych uk³adach
z lokalnymi w³adzami. Ustawa o dostêpie do informacji
publicznej, choæ obowi¹zuje od kilku lat, nie jest przestrzegana. Z trudem przebija siê do praktycznego zastosowania inna norma  jawnoci owiadczeñ maj¹tkowych
i o prowadzeniu dzia³alnoci gospodarczej przez osoby
pe³ni¹ce funkcje publiczne. Do jawnoci dzia³ania w³adz
publicznych nale¿y przywi¹zywaæ szczególn¹ wagê i stanowczo piêtnowaæ wszelkie przypadki ukrywania przed
opini¹ publiczn¹ tych informacji, które powinny byæ ogólnie dostêpne. Korupcji bêdzie mniej, jeli w spo³eczeñstwie upowszechni siê wiadomoæ, ¿e w³adzy mo¿na
i trzeba patrzeæ na rêce.
4) Niejasnoæ i niestabilnoæ prawa, jako grony czynnik
zagro¿enia korupcj¹, wskaza³ w swym wyst¹pieniu Prezes NIK podczas debaty sejmowej na temat korupcji w lipcu 2003 r. Od tego czasu sytuacja nie uleg³a poprawie.
Stopieñ skomplikowania systemu prawnego pog³êbia siê,
o czym m.in. wiadczy liczba wydawanych aktów prawnych. W 2001 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano 1.866,
w 2002 r.  2.098, w 2003 r.  2.343, a w 2004 r. ju¿ 2.889
aktów prawnych. W warunkach znacznej aktywnoci legislacyjnej nie sposób dopilnowaæ w³aciwej precyzji przepisów. Wiele z nich mo¿na wiêc interpretowaæ niejednoznacznie, co sprzyja dowolnoci w ich stosowaniu i prowadzi do korupcji. Problem ten wystêpuje w wa¿nej 
w relacjach miêdzy w³adz¹ i obywatelem  dziedzinie prawa podatkowego. O treci rozstrzygniêcia organu admi-

nistracji skarbowej przes¹dza nie treæ prawa, ale nierzadko pomys³owoæ w jego dowolnej interpretacji. Przeciwdzia³anie destabilizacji prawa i troska o jego precyzjê, jasnoæ i stabilnoæ jawi siê jako zadanie o podstawowym znaczeniu.
Mechanizmy korupcjogenne dotycz¹ nie tylko stosowania prawa, ale równie¿ jego stanowienia. Kontrole opodatkowania obrotu paliwami p³ynnymi i funkcjonowania systemu
leków refundowanych wskazuj¹, ¿e w stanowieniu prawa,
zw³aszcza przepisów wykonawczych do ustaw, wystêpuj¹ nieprawid³owoci  pomijanie opiniowania lub miêdzyresortowych
uzgodnieñ. Takie uchybienia nale¿y postrzegaæ jako powa¿niejszy problem. Za b³êdami o formalnym charakterze mog¹
siê kryæ celowe zabiegi, zmierzaj¹ce do utrzymywania luk
w prawie, tworzenia regulacji sprzyjaj¹cych okrelonym grupom interesów, albo powodowania wiadomie niejednoznacznoci przepisów, aby je w dogodny sposób interpretowaæ.
Zabiegi te s¹ trudne do udowodnienia, jednak¿e wszystkie
odstêpstwa od regu³ stanowienia prawa nale¿y traktowaæ jako
sygna³ wskazuj¹cy na mo¿liwoæ dzia³añ o pod³o¿u korupcyjnym.
5) Wyniki kontroli z ub.r. uwidoczni³y korupcjogennoæ mechanizmu nadmiernego korzystania z us³ug zewnêtrznych i tworzenia systemów porednictwa. Instytucje
publicznie wyzbywaj¹ siê realizacji zadañ, zwi¹zanych
zw³aszcza z gospodarowaniem maj¹tkiem, na rzecz innych podmiotów, które nie zawsze dzia³aj¹ rzetelnie i gospodarnie. Porednictwo prowadzi do os³abienia kontroli
nad maj¹tkiem publicznym. W skomplikowanym systemie
porednictwa mienie to bywa wykorzystywane do prowadzenia prywatnych interesów, tote¿ praktykowanie swoistego partnerstwa publiczno-prywatnego powinno byæ
eliminowane. Instytucje publiczne musz¹ dzia³aæ czytelnie, a nie jest to mo¿liwe w warunkach takiego systemu.
W ocenie NIK, Polska jest krajem wysoce zagro¿onym
korupcj¹. Tym niemniej warto wspomnieæ o pewnych oznakach poprawy, wskazuj¹cych, ¿e walka z korupcj¹ przynosi
efekty. Satysfakcjonuj¹ np. dzia³ania w sferze budowania
kontroli wewnêtrznej, o co NIK upomina siê systematycznie
od wielu lat. Wyposa¿enie organów cigania w instrumenty
prawne wp³ynê³o na skutecznoæ cigania przestêpstw korupcyjnych. Wzros³a tak¿e troska o zachowanie zasad etycznych w postêpowaniu urzêdników. Przyjmowane s¹ kodeksy etyczne, wprowadzane s¹ praktyki sprzyjaj¹ce bezstronnoci i przejrzystoci podejmowania decyzji. Rozszerza siê
wiedza o tym, jak powinna byæ zorganizowana praca instytucji publicznych i co nale¿y uczyniæ, aby nie dochodzi³o
w nich do korupcji. Widaæ w tym lad oddzia³ywania NIK 
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rekomendowania kontrolowanym podmiotom rozwi¹zañ antykorupcyjnych.
NIK nadal bêdzie z du¿¹ uwag¹ badaæ, czy w kontrolowanych instytucjach i urzêdach nie wystêpuj¹ czynniki sprzyjaj¹ce korupcji i bêdzie siê stanowczo domagaæ ich eliminowania. Korupcji zapewne nigdy nie uda siê ca³kowicie zwalczyæ, ale nale¿y do tego d¹¿yæ, przede wszystkim przez konsekwentne jej zapobieganie. Dlatego te¿ w Planie pracy NIK
na 2005 r. przewidziano kontynuowanie badañ ukierunkowanych na identyfikowanie mechanizmów korupcjogennych.
Badane bêd¹ takie obszary potencjalnego zagro¿enia korupcj¹, jak: procesy prywatyzacyjne, egzekwowanie przez urzêdy skarbowe zaleg³oci podatkowych, wprowadzanie do obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla osób
objêtych powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym, funkcjonowanie systemu wewnêtrznej kontroli finansowej unijnych
rodków pomocowych, przygotowanie s³u¿b celnych do wykonywania zadañ zwi¹zanych z akcesj¹ Polski do Unii, dzia³alnoæ fundacji, których fundatorem jest Skarb Pañstwa, wykonywanie przez w³aciwe organy obowi¹zku przyjmowania
i analizowania owiadczeñ maj¹tkowych sk³adanych przez
funkcjonariuszy publicznych, wywi¹zywanie siê wojewodów
i jednostek samorz¹du terytorialnego z obowi¹zku udostêpniania informacji publicznej. Zgodnie ze Standardami kontroli
NIK sprawdzane bêdzie funkcjonowanie kontroli wewnêtrznej, a tak¿e sposób realizacji wniosków Izby z poprzednich
kontroli, w tym zaleceñ antykorupcyjnych.

Wykonanie uchwa³y
Sejmu RP w zakresie
przeciwdzia³ania korupcji
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Jak ju¿ wczeniej wspomniano14/, NIK przed³o¿y³a Sejmowi opracowanie zawieraj¹ce omówienie stanu Realizacji
uchwa³y Sejmu RP z 20 stycznia 2000 r. w sprawie wzmocnienia kontroli pañstwowej prowadzonej przez NIK, które zosta³o nastêpnie rozpatrzone w dniu 18 marca ub.r. na posiedzeniu Komisji ds. Kontroli Pañstwowej. Wskazana w uchwale
Sejmu  jako istotny element unowoczeniania kontroli pañstwowej  idea skutecznoci ustawodawstwa antykorupcyjnego podejmowana jest przez Izbê od d³u¿szego czasu. Ju¿
w grudniu 1999 r. Kolegium NIK przyjê³o uchwa³ê, zgodnie
z któr¹ przeciwdzia³anie korupcji sta³o siê jednym z siedmiu
priorytetowych kierunków kontroli Izby na lata 2000-2002.
Kierunki te wytyczy³y plany pracy i dobór tematów do kontroli
na kolejne lata. Badanie skutecznoci dzia³añ antykorupcyjnych uznano za zadanie o szczególnym charakterze. Priory14/ Por. rozdzia³ IV Sprawozdania pn. Unowoczenianie kontroli pañstwowej.
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tet ten uwzglêdniany jest w ka¿dym temacie kontroli, jeli istniej¹ punkty styczne miêdzy interesem publicznym a prywatnym. Informacje dotycz¹ce zjawisk korupcyjnych znajduj¹ siê
w raportach NIK, w corocznych sprawozdaniach z dzia³alnoci Izby oraz w opracowaniach przekrojowych.
Pierwszym opracowaniem podejmuj¹cym tê problematykê
by³a analiza pn. Zagro¿enie korupcj¹ w wietle badañ kontrolnych NIK z marca 2000 r. G³ównym celem opracowania by³o
dokonanie przegl¹du materia³u z kontroli, które wprawdzie nie
by³y specjalnie prowadzone pod k¹tem potencjalnych zagro¿eñ
korupcyjnych, tym niemniej umo¿liwi³y ujawnienie i okrelenie
g³ównych obszarów, typowych sytuacji i najczêstszych mechanizmów korupcyjnych. Izba okreli³a wówczas swe podejcie do
problemu korupcji, odmienne ni¿ organów cigania, wynikaj¹ce
z jej konstytucyjnego usytuowania. Zadaniem NIK jest wskazywanie luk w prawie, nieprecyzyjnoci przepisów, niedomagañ
organizacyjnych, s³aboci nadzoru, braku kontroli. Po zdiagnozowaniu stanu zagro¿enia i ustaleniu przyczyn nieprawid³owoci, NIK przedstawia wnioski zmierzaj¹ce do ich wyeliminowania, proponuje rozwi¹zania prawne i organizacyjne.
Publikacja opracowania NIK pn. Zagro¿enie korupcj¹
zainicjowa³a dyskusjê publiczn¹. Satysfakcjonuj¹ca by³a równie¿ reakcja rz¹du: przedstawiciele NIK zostali zaproszeni do
prac w grupie roboczej Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, która wytyczy³a kierunki najpilniejszych zadañ dla rz¹du w tym zakresie. Propozycje Izby oparte na wynikach kontroli znalaz³y odzwierciedlenie w raporcie KERM pn. Zadania
w zakresie usuwania róde³ korupcji.
Nastêpnym etapem prac by³o opracowanie wskazówek
metodycznych do kontroli obszarów zagro¿onych korupcj¹,
które bior¹ za punkt wyjcia wczeniej okrelone mechanizmy korupcjogenne. Metodyka antykorupcyjna zosta³a zatwierdzona w padzierniku 2000 r. przez Prezesa NIK i zalecona do ogólnego stosowania. Podobnie jak opracowanie
pn. Zagro¿enie korupcj¹ ... oraz Informacja o wynikach kontroli sposobu realizacji przepisów ustawy z 21 sierpnia
1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej przez osoby pe³ni¹ce funkcje publiczne, przekazano j¹
pos³om na Sejm III kadencji. W listopadzie 2000 r. odby³o
siê wspólne posiedzenie Sejmowych Komisji Administracji
i Spraw Wewnêtrznych oraz ds. Kontroli Pañstwowej powiêcone Ocenie skutecznoci ustawodawstwa antykorupcyjnego w wietle wyników kontroli NIK. Z dyskusji wynik³y konkluzje, ¿e potrzebna by³aby nowa ustawa o ograniczeniu
prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej przez osoby pe³ni¹ce
funkcje publiczne, a ponadto  zobowi¹zanie Prezesa Rady
Ministrów do sk³adania informacji dla Sejmu RP o realizacji
formu³owanych przez NIK wniosków de lege ferenda.

Kolejne trzy tomy analizy pt. Zagro¿enie korupcj¹ w wietle
badañ kontrolnych NIK z 2001 r., 2003 r. i 2004 r., przekazane
do Sejmu, stanowi³y kontynuacjê wczeniejszych prac wykorzystuj¹cych wyniki kontroli przeprowadzonych w tych latach.
W lipcu 2002 r. Prezes NIK zatwierdzi³ Strategiê NIK, która stanowi m.in., i¿ Izba prezentuj¹c wyniki kontroli oraz precyzyjnie wskazuj¹c na nieprawid³owoci i zagro¿enia, w tym
zwracaj¹c szczególn¹ uwagê na zjawiska korupcji, przyczynia siê do udzielania organom w³adzy rzetelnych i obiektywnych informacji. Standardy kontroli NIK zawieraj¹ problematykê badania zjawisk korupcji i Kodeks etyki kontrolerskiej.
Wspomniane Zalecenia metodyczne dotycz¹ce kontroli obszarów zagro¿onych korupcj¹ w³¹czono do Podrêcznika kontrolera. Wprowadzono tym samym zasadê okrelania obszarów ryzyka wyst¹pienia zjawisk korupcyjnych ju¿ na etapie
opracowywania programu kontroli.
W kwietniu 2002 r. opracowana zosta³a informacja pn.
Stan realizacji najwa¿niejszych wniosków antykorupcyjnych NIK. Jej przedstawienie we wrzeniu 2002 r. Komisji
ds. Kontroli Pañstwowej przynios³o uchwalenie dezyderatu w sprawie sporz¹dzenia przez Izbê wykazu luk prawnych i przepisów, które nale¿a³oby zmieniæ, ze wzglêdu na
mo¿liwoæ ich dowolnego stosowania i potencjaln¹ korupcjogennoæ. Prezes NIK przed³o¿y³ Sejmowi wykaz wniosków dotycz¹cych luk prawnych, w tym powsta³ych wskutek niewykonania delegacji ustawowych przez upowa¿nionych ministrów, a tak¿e postuluj¹cych dokonanie zmian
w przepisach prawa, dotycz¹cych zw³aszcza zamówieñ
publicznych. W wykazie umieszczono 77 niezrealizowanych wniosków de lege ferenda, które zosta³y sformu³owane w wyniku kontroli przeprowadzonych w latach 19962002.
NIK przed³o¿y³a te¿ Sejmowi obszerne analizy sektorowe pn. Funkcjonowanie ustawy o zamówieniach publicznych
w aspekcie zapobiegania korupcji (listopad 2002 r.) i Zagro¿enie korupcj¹ w systemie ochrony zdrowia w latach 19982002 (kwiecieñ 2003 r.). W marcu 2003 r. przekazana zosta³a Informacja na temat antykorupcyjnych wniosków NIK,
zawieraj¹ca wnioski sk³adane przez Izbê w ramach proce-

dury konsultowania projektów ustaw i na posiedzeniach
komisji sejmowych.
W listopadzie 2002 r. Kolegium NIK przyjê³o priorytety
kontroli na lata 2003-2005, stanowi¹ce podstawê kolejnych
rocznych planów pracy. W priorytetach metodycznych
uwzglêdniono kontynuowanie badañ obszarów zagro¿onych
korupcj¹, ze zwróceniem uwagi na funkcjonowanie kontroli
wewnêtrznej.
W kwietniu 2003 r. odby³o siê seminaryjne posiedzenie
Kolegium NIK, powiêcone systemowym rozwi¹zaniom zapobiegaj¹cym korupcji.
Na podstawie uchwa³y Kolegium NIK z grudnia 2002 r.
w sprawie przeciwdzia³ania korupcji, Prezes NIK wyst¹pi³
do Sejmu RP o odbycie debaty w sprawie wprowadzenia
systemowych rozwi¹zañ antykorupcyjnych i wykorzystania
w tym zakresie wniosków NIK. W lipcu 2003 r. odby³a siê
debata parlamentarna, powiêcona przeciwdzia³aniu korupcji. Prezes NIK przedstawi³ w Sejmie RP ideê Narodowego
systemu prawoci, we wdra¿anie której winny zaanga¿owaæ siê wszystkie organy pañstwa i podmioty spo³eczne.
Wskaza³ nieprzejrzystoæ prawa i jego zbytni¹ zmiennoæ,
jako g³ówne przyczyny korupcji urzêdniczej. Podczas posiedzenia odby³o siê pierwsze czytanie projektu uchwa³y
Sejmu RP w sprawie intensyfikacji dzia³añ pañstwa zapobiegaj¹cych korupcji bior¹cej za punkt wyjcia diagnozê NIK
dotycz¹c¹ g³ównych obszarów zagro¿enia korupcj¹ i mechanizmów korupcjogennych.
Dowiadczeniami w dziedzinie badania zjawisk korupcyjnych NIK dzieli siê z organami kontroli, tak¿e innych pañstw, jak
równie¿ z organami administracji publicznej. Wspó³pracuje tak¿e z organizacjami miêdzynarodowymi i pozarz¹dowymi.
Korupcji powiêcono wiele miejsca w dwumiesiêczniku
Kontrola Pañstwowa. Wydano tak¿e numer specjalny Biuletynu Informacyjnego (1/2003). Przedstawiciele NIK brali aktywny udzia³ w krajowych i miêdzynarodowych konferencjach
antykorupcyjnych. Informacje o wynikach przeprowadzonych
kontroli i opracowania powiêcone problemowi korupcji s¹
czêsto cytowanym ród³em w pracach studenckich i doktoranckich podnosz¹cych ten temat.
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Wprowadzenie

Efektywnoæ postêpowania kontrolnego mo¿na i nale¿y oceniaæ przez pryzmat dzia³añ podejmowanych w nastêpstwie
realizacji wniosków pokontrolnych, je¿eli przyczyniaj¹ siê one do poprawy funkcjonowania nie tylko podmiotów kontrolowanych, ale tak¿e  co jest szczególnie istotne  okrelonych sfer aktywnoci pañstwa. Wnioski te NIK przedstawia w wyst¹pieniach pokontrolnych przekazywanych w³aciwym adresatom  kierownikom skontrolowanych jednostek, a w razie potrzeby
tak¿e kierownikom jednostek nadrzêdnych i w³aciwym organom pañstwowym (samorz¹dowym), ³¹cznie z ocenami i uwagami
dotycz¹cymi kontrolowanej dzia³alnoci. Wskazuj¹ one na potrzebê podjêcia konkretnych przedsiêwziêæ maj¹cych na celu
wyeliminowanie nieprawid³owoci oraz poprawê efektywnoci i skutecznoci dzia³ania.
W NIK przyk³ada siê du¿¹ wagê do realizacji tego rodzaju wniosków. Znalaz³o to swoje odzwierciedlenie w Planie pracy NIK
na 2004 r., przez zapisanie w nim dyspozycji obliguj¹cej do sprawdzania sposobu wykorzystania wniosków z poprzednich
kontroli. Zasada ta wpisana zosta³a tak¿e na sta³e do metodyki kontroli wykonania bud¿etu pañstwa. Sposób wykonania wniosków pokontrolnych jest niezmiennie jednym z podstawowych zagadnieñ badanych w czasie tego rodzaju kontroli  w ka¿dym
kontrolowanym podmiocie. Ustalenia dokonane w tej sferze s¹ istotnym elementem przy formu³owaniu ogólnej oceny dzia³alnoci ka¿dej skontrolowanej jednostki. Dodaæ nale¿y, ¿e narzêdziem systemowego sprawdzania efektów dzia³alnoci kontrolnej Izby s¹ tak¿e dorane kontrole sprawdzaj¹ce.
Czêæ wniosków, dotycz¹cych spraw natury ogólnej, prezentowana jest w informacjach o wynikach kontroli. Sugeruj¹ one
m.in. koniecznoæ podjêcia przez w³aciwe organy pañstwa dzia³añ porz¹dkuj¹cych procedury postêpowania w sferze realizacji dochodów i wydatków bud¿etowych, gospodarki maj¹tkiem publicznym, a tak¿e zapewniaj¹cych skutecznoæ funkcjonowania systemu nadzoru i kontroli. Wnioski te, jeli s¹ konsekwentnie realizowane, przyczyniaj¹ siê do oszczêdnego, wydajnego
i efektywnego wykorzystywania maj¹tku i rodków publicznych.
Szczególnie wa¿ne miejsce wród efektów kontroli zajmuj¹ wnioski legislacyjne (de lege ferenda). S¹ to najczêciej adresowane przez Izbê do ustawodawcy i rz¹du, uzasadnione konkretnymi ustaleniami kontroli, propozycje zmierzaj¹ce do usuniêcia luk lub sprzecznoci w prawie. W 2004 r., na podstawie ustaleñ opisanych w 34 informacjach o wynikach kontroli, NIK
przedstawi³a 68 wniosków de lege ferenda, z których 49 postulowa³o zmiany w treci ustaw, za 19  zmiany w aktach wykonawczych do ustaw.
Skutecznoæ kontroli, m.in. ze wzglêdu na mo¿liwoæ prezentowania wszechstronnych analiz, wyra¿a siê tak¿e w finansowym wymiarze stwierdzonych nieprawid³owoci. Wymiar pieniê¿ny ukazuje zarazem skalê ujawnionych naruszeñ przepisów
prawa w sektorze publicznym, wynikaj¹cych z zaniechania dzia³añ prawem nakazanych, lub bêd¹cych skutkiem ró¿nych nieprawid³owoci, przejawiaj¹cych siê m.in. w uszczupleniach rodków publicznych wskutek nieuzyskania nale¿nych dochodów,
wydatkowaniu tych rodków niecelowo, niegospodarnie itp. W klasyfikacji rezultatów finansowych kontroli wa¿ne miejsce, ze
zrozumia³ych wzglêdów, przypada kategorii kwot odzyskanych w wyniku dzia³añ podjêtych w zwi¹zku z kontrol¹  w czasie jej
trwania lub po jej zakoñczeniu. Wielkoæ tych kwot, które mo¿na uznaæ za wymierny efekt dzia³alnoci kontrolnej, mo¿e byæ
skutecznym miernikiem oceny funkcjonowania ka¿dego organu, którego przedmiotem dzia³ania jest kontrola finansowa lub
skarbowa.
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Wielkoæ kwot odzyskanych w wyniku kontroli mo¿e s³u¿yæ jako miernik oceny efektywnoci dzia³alnoci kontrolnej.
Ustalonych kwot nieprawid³owoci finansowych nie mo¿na
jednak, we wszystkich wypadkach, automatycznie ³¹czyæ z ¿¹daniem ich zwrotu, np. do bud¿etu pañstwa lub bud¿etów jednostek samorz¹du terytorialnego. Stwierdzenie uszczupleñ,
np. w dochodach bud¿etu pañstwa, z powodu niepobrania
w nale¿nej wysokoci danin publicznych, w sposób oczywi-
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sty powoduje koniecznoæ dzia³ania w³aciwego organu w celu
wyegzekwowania tych danin w przewidzianej prawem wysokoci. Musz¹ wiêc temu towarzyszyæ wnioski skierowane do
w³aciwego adresata. Odmienna sytuacja wystêpuje, gdy
w wyniku kontroli ujawnione zostanie np. wydatkowanie w jednostce sektora finansów publicznych rodków pozostaj¹cych
w dyspozycji tej jednostki z naruszeniem zasad, formy lub trybu postêpowania przy udzielaniu zamówienia publicznego.
Kwota zamówienia udzielonego niezgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych w ca³oci, lub jego czêci,
informuje w tym wypadku, przez zaliczenie jej do okrelonej
kategorii rezultatów finansowych kontroli, o skali stwierdzo-

nych nieprawid³owoci, a nie o kwotach, które musz¹ powróciæ, np. do bud¿etu pañstwa. W klasyfikacji kwot zaliczanych
do rezultatów finansowych kontroli stosowano w roku sprawozdawczym, tak jak i w latach ubieg³ych, okrelon¹ metodykê. Wa¿niejsze pojêcia i definicje z tego zakresu obrazuje
schemat Nr 3.

Z danych tych wynika, ¿e w ostatnich dwóch latach wskanik kwot odzyskanych, dziêki dzia³aniom podjêtym przez NIK,
kszta³towa³ siê w granicach 62-67%. Kwoty te, wynosz¹ce
w 2004 r. 321 mln z³, by³y o 109,4 mln z³ wy¿sze od z realizowanych w tym roku wydatków bud¿etowych NIK. Pod
koniec 2004 r. przyst¹piono w NIK do prac doskonal¹cych

Schemat 3.
Pojêcia i kategorie stosowane przy zaliczaniu ujawnionych w wymiarze pieniê¿nym nieprawid³owoœci do rezultatów finansowych kontroli

Rezultaty finanansowe kontroli

Kwoty odzyskane

Kwoty wydatkowane
z naruszeniem przepisów prawa

Uszczuplenia
w dochodach

Inne
nieprawid³owoci finansowe

Kwoty wydatkowane
w nastêpstwie dzia³añ
niezgodnych z obowi¹zuj¹cymi
przepisami prawa, decyzj¹
w³aciwego organu lub umow¹

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

Kwoty odpowiadaj¹ce
wielkoci poniesionych
wydatków lub strat powsta³ych
wskutek dzia³añ niegospodarnych, niecelowych lub
nierzetelnych

W ka¿dym wypadku, gdy jest to mo¿liwe, Izba formu³uje
stosowne wnioski o podjêcie konkretnych dzia³añ w celu wyegzekwowania nale¿nych kwot oraz wystêpuje z nimi do organów w³aciwych do podjêcia tych dzia³añ. Skalê nieprawid³owoci ujawnionych w ostatnich dwóch latach i wysokoæ
kwot odzyskanych ilustruj¹ dane zawarte w tabeli Nr 1.

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

metodykê ustalania finansowych rezultatów kontroli. Przewartociowano podejcie do tego problemu, korzystaj¹c z dowiadczeñ najwy¿szych organów kontroli w innych krajach15/ .
Uznano, ¿e dotychczasowe zasady identyfikowania i obliczania tych rezultatów, koncentruj¹c siê g³ównie na ujawnianych
nieprawid³owociach (obrazuj¹ to kategorie wydatków z na-

Tabela 1.
Rezultaty finansowe kontroli NIK w latach 2003-2004
Kwota rezultatów finansowych
(w mln z³)
2003 r.
2004 r.
3
4

Wskanik
w procentach
(4:3)
5

Lp.
1

Wyszczególnienie
2

1.

Kwoty wydatkowane z naruszeniem przepisów prawa

1.419,6

1.140,3

2.

Uszczuplenia w dochodach

1.697,4

1.358,9

80,1

3.

Inne nieprawid³owoci finansowe

1.559,4

2.158,4

138,4

Razem

80,3

4.676,4

4.657,6

99,6

4.

Kwoty, w stosunku do których podjêto dzia³ania w celu ich odzyskania

449,5

517,3

115,1

5.

Kwoty odzyskane

300,8

321,0

106,7

Wskanik w procentach (wiersz 5:4)

66,9

62,0

x

7.

15/ Narodowego Urzêdu Kontroli Wielkiej Brytanii (NAO) i G³ównego Urzêdu
Obrachunkowego USA (GAO).
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ruszeniem przepisów prawa, uszczupleñ w dochodach, innych
nieprawid³owoci finansowych), pomija³y w du¿ej czêci, poza
kwotami odzyskanymi, pozytywny efekt oddzia³ywania ocen,
uwag i wniosków pokontrolnych w postaci tzw. wartoci dodanej, czyli wyra¿onej kwotowo poprawy oszczêdnoci i wydajnoci. Zauwa¿yæ bowiem nale¿y, ¿e w wyniku kontroli NIK
podejmowane s¹ ró¿norodne dzia³ania porz¹dkuj¹ce i racjonalizuj¹ce pobieranie dochodów i dokonywanie wydatków, jak
równie¿ gospodarowanie sk³adnikami maj¹tku. St¹d te¿ zakres owego pozytywnego oddzia³ywania NIK na kontrolowane podmioty bêdzie rozpatrywany w szerszej formule  korzyci finansowych, w tym oszczêdnoci liczonych w okrelonej perspektywie czasu. Nowe rozwi¹zania metodyczne
uwzglêdni¹ te¿ coraz wiêkszy udzia³ kontroli wykonania zadañ16/ w dzia³alnoci NIK, jak równie¿ konsekwencje wynikaj¹ce z pojawienia siê nowych róde³ finansowania wydatków
bud¿etowych w wyniku przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej. W klasyfikacji finansowych rezultatów kontroli wystêpowaæ wiêc bêd¹ dwie g³ówne kategorie: stwierdzone w wyniku
kontroli nieprawid³owoci w wymiarze finansowym oraz korzyci finansowe. Dla kategorii korzyci finansowych  jednostkowych i uzyskiwanych w czasie, wprowadzona zostanie
metodyka ustalania ich wielkoci zarówno podczas kontroli
prawid³owoci, jak i kontroli wykonania zadañ. Nowe zasady
bêd¹ stosowane pocz¹wszy od 2005 r.

Prezentacja
niektórych efektów
kontroli

1. Wnioski de lege ferenda, wskazuj¹ce na potrzebê zmian

7.

w ustawodawstwie, s¹ nieod³¹cznym elementem informacji
o wynikach kontroli. Sugeruj¹c podjêcie nowych inicjatyw legislacyjnych, Izba kieruje siê wieloletnim dowiadczeniem, z którego wynika, ¿e niedoskona³e prawo, umo¿liwiaj¹ce m.in. ró¿norodn¹ jego interpretacjê lub omijanie w imiê korzyci indywidualnych czy grupowych, jest ród³em patologii. Nie sprzyja
poszanowaniu go przez obywateli, utrudnia prawid³ow¹ dzia³alnoæ, a co najwa¿niejsze  generuje korupcjê.
Kontrola organizacji i finansowania dzia³alnoci dydaktycznej w pañstwowych wy¿szych szko³ach zawodowych [por. za³. Nr 3, str. 42] wykaza³a, ¿e decyzje o utworze16/ Kontrola wykonania zadañ zaliczona zosta³a do priorytetów metodycznych
w dzia³alnoci kontrolnej NIK. W czasie tego rodzaju kontroli bada siê i ocenia,
czy kontrolowane jednostki realizuj¹ na³o¿one na nich zadania oszczêdnie,
wydajnie i skutecznie, a je¿eli tak, to w jakim stopniu. Finansowymi rezultatami
kontroli wykonania zadañ mog¹ byæ oszczêdnoci wystêpuj¹ce w d³u¿szym
okresie po zakoñczeniu kontroli, a bêd¹ce wynikiem przyjêcia i wykonywania
wniosków pokontrolnych.
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niu szkó³ podejmowano na podstawie wniosków deklaruj¹cych m.in. posiadanie odpowiednich warunków lokalowych
i kadrowych, jednak wy³¹cznie co do zgodnoci deklaracji
z wymogami, jakie winna spe³niaæ uczelnia, by prowadziæ
okrelone specjalnoci lub kierunki studiów. Nie oceniano
natomiast rzetelnoci sk³adanych we wniosku deklaracji. Tymczasem warunki, w jakich powstawa³y i podejmowa³y dzia³alnoæ dydaktyczn¹ skontrolowane szko³y odbiega³y, czêsto
ra¿¹co, od deklarowanych we wnioskach. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu nie sprawowa³o we w³aciwy sposób nadzoru nad dzia³alnoci¹ szkó³, w szczególnoci nie
sprawdza³o, czy zapewniono w praktyce deklarowane warunki
prowadzenia studiów (lokalowe i kadrowe). Kontrole ministerstwa ogranicza³y siê do oceny dzia³alnoci komisji rekrutacyjnych, przestrzegania procedur odwo³awczych i postêpowañ
kwalifikacyjnych. Stwierdzono, ¿e uczelnie w zró¿nicowany
sposób ustala³y wysokoæ op³at za studia, co mia³o m.in. zwi¹zek z niewyodrêbnieniem w kosztach dzia³alnoci dydaktycznej (na poszczególnych specjalnociach) kosztów studiów
p³atnych. Sprzyja³ temu brak szczegó³owego okrelenia kryteriów i trybu ustalania wysokoci op³at za studia w uczelniach
pañstwowych. Izba postulowa³a zatem okrelenie zasad i trybu tworzenia takich uczelni, m.in. opracowanie instrumentów
umo¿liwiaj¹cych egzekwowanie warunków kszta³cenia zawartych we wnioskach o ich utworzenie. Za niezbêdn¹ uznano
te¿ nowelizacjê rozporz¹dzeñ Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu w sprawie warunków, jakie powinna spe³niaæ uczelnia zawodowa, aby utworzyæ i prowadziæ kierunek lub specjalnoæ zawodow¹ oraz Rady Ministrów w sprawie zasad
gospodarki finansowej uczelni, w kierunku okrelenia kryteriów i trybu ustalania wysokoci op³at za studia w pañstwowych szko³ach wy¿szych.
Ustalenia kontroli sprawowania zapobiegawczego i bie¿¹cego nadzoru przez Pañstwow¹ Inspekcjê Sanitarn¹
[por. za³. Nr 3, str. 60] wskazywa³y na wadliwoæ regulacji
dopuszczaj¹cych mo¿liwoæ wykonywania przez pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych posiadaj¹cych
uprawnienia rzeczoznawców dzia³alnoci gospodarczej na
w³asny rachunek, zbie¿nej z zadaniami inspekcji. Uczestnictwo rzeczoznawców w odbiorze obiektów, których dokumentacjê projektow¹ uprzednio opiniowali, podwa¿a zaufanie
obywateli do organów pañstwa i tworzy sytuacje korupcjogenne. Stwierdzono te¿, ¿e kontrolowane stacje, z powodu braku przepisów umo¿liwiaj¹cych pozyskiwanie takich informacji w sposób systemowy, nie mia³y pe³nej wiedzy o podmiotach podlegaj¹cych nadzorowi, co utrudnia³o skuteczne likwidowanie potencjalnych zagro¿eñ sanitarno-epidemiologicznych. NIK za celowe uzna³a wiêc znowelizowanie ustawy

o PIS, przez wprowadzenie do niej zakazu dzia³alnoci gospodarczej przez pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych zbie¿nej z ich zadaniami, a tak¿e pilne wydanie przez
Ministra Zdrowia rozporz¹dzenia okrelaj¹cego jednolite formy nadzoru i warunki dokonywania ocen stanu sanitarnoepidemiologicznego. Wnioskowa³a tak¿e  pod adresem Rady
Ministrów  o nowelizacjê przepisów w kierunku umo¿liwienia dostarczania inspekcji bie¿¹cej informacji o podmiotach
podlegaj¹cych ustawowemu nadzorowi sanitarnemu.
W wyniku kontroli prawid³owoci pozyskiwania rodków specjalnych tworzonych w organach skarbowych na
usprawnienie funkcjonowania tych organów i premie pracowników [por. za³. Nr 3, str. 78] ujawniono, ¿e rozwi¹zania
prawne umo¿liwia³y pracownikom skarbowym dowoln¹ ich interpretacjê i nie zmusza³y do aktywnoci w poszukiwaniu faktycznych uszczupleñ bud¿etu pañstwa. W badanym okresie
odpisy na rodki specjalne pochodzi³y czêsto z dzia³añ, które
nie tylko nie przyczynia³y siê do pozyskania dodatkowych
wp³ywów, ale uszczupla³y dochody bud¿etu na korzyæ przychodów rodków specjalnych. Powszechnym zjawiskiem by³o
uznawanie za dodatkowe wp³ywy korekty deklaracji podatku
od towarów i us³ug, mimo i¿ charakteryzowa³y siê one wy³¹cznie zmian¹ trybu rozliczenia nadwy¿ki podatku naliczonego
nad nale¿nym, nie powodowa³y natomiast zmniejszenia zobowi¹zañ bud¿etu wobec podatników, a zatem nie powinny
byæ uznane za daj¹ce prawo do naliczania 20-procentowych
odpisów na rodki specjalne. NIK postulowa³a nowelizacjê
ustawy o finansach publicznych zmierzaj¹c¹ do likwidacji rodków specjalnych, po³¹czon¹ z wprowadzeniem rozwi¹zañ
motywuj¹cych pracowników aparatu skarbowego do poszukiwania nieujawnionych nale¿noci bud¿etowych. W wyniku
realizacji postulowanej nowelizacji, w resorcie finansów zlikwidowano rodki specjalne. Jednoczenie wprowadzono rozwi¹zanie, zgodnie z którym 20% dochodów z tytu³u przepadku
rzeczy lub korzyci maj¹tkowych z ujawnionych przestêpstw
i wykroczeñ przeciwko mieniu oraz wykroczeñ i przestêpstw
skarbowych, przeznacza siê na fundusz motywacyjny na nagrody dla pracowników, którzy przyczynili siê bezporednio
do ich ujawnienia. Zasady przyznawania i wyp³acania nagród
okreli minister w³aciwy ds. finansów publicznych.
W³aciwe organy rz¹dowe, jak wynika z ustaleñ kontroli
realizacji zadañ przez administracjê rz¹dow¹ w zakresie
regulacji rynku us³ug telekomunikacyjnych [por. za³. Nr
3, str. 30], przez ponad 2,5 roku od wejcia w ¿ycie ustawy
Prawo telekomunikacyjne nie wdro¿y³y, w pe³nym zakresie,
jej przepisów. Nie zapewni³y te¿ powszechnoci dostêpu do
us³ug telefonicznych, nie zagwarantowa³y u¿ytkownikom
ochrony ich interesów i nie stworzy³y warunków dla powsta-

nia konkurencyjnego rynku, zarówno w dziedzinie infrastruktury, jak i us³ug telekomunikacyjnych. Minister w³aciwy ds.
³¹cznoci nie wykona³ dyspozycji zawartych w Prawie telekomunikacyjnym i nie stworzy³ niezbêdnych podstaw prawnych
dla skutecznych dzia³añ regulacyjnych. Organ regulacyjny nie
korzysta³ natomiast w pe³ni z uprawnieñ do wydawania decyzji, m.in. nakazuj¹cych operatorom zajmuj¹cym pozycjê dominuj¹c¹ lub znacz¹c¹ na rynku podejmowanie okrelonych
dzia³añ. Izba wyst¹pi³a wiêc do Ministra Infrastruktury o pilne
wydanie rozporz¹dzeñ do ustawy Prawo telekomunikacyjne
i umo¿liwienie Prezesowi Urzêdu Regulacji Telekomunikacji
i Poczty podjêcia dzia³añ dla szybkiego, na niedyskryminuj¹cych warunkach, ³¹czenia sieci innych operatorów z sieci¹ TP
SA, a tak¿e przeciwdzia³ania w razie nieudostêpniania przez
TP SA jej ³¹czy innym operatorom.
W wyniku kontroli opodatkowania paliw p³ynnych [por.
za³. Nr 3, str. 11] ujawniono nieprawid³owoci w produkcji,
imporcie i obrocie tymi strategicznymi produktami, a zw³aszcza brak skutecznego przeciwdzia³ania szerzeniu siê tzw.
szarej strefy na rynku paliwowym. Jej rozwojowi sprzyja³o zró¿nicowanie stawek akcyzy dla paliw o identycznym lub zbli¿onym sk³adzie chemicznym, zbyt póne wprowadzenie regulacji zapobiegaj¹cych unikaniu p³acenia podatków od paliw
oraz nieobjêcie monitoringiem sprzeda¿y paliw na stacjach
i w obrocie hurtowym. Istotnym ród³em nieprawid³owoci by³y
nieprecyzyjne przepisy, pozostawiaj¹ce poza sfer¹ regulacji
znaczn¹ czêæ wprowadzanych do obrotu komponentów, mieszanin paliw p³ynnych i wyrobów paliwopodobnych. Powodowa³o to, ¿e na rynku wystêpowa³y nieobci¹¿one podatkiem
akcyzowym komponenty mog¹ce s³u¿yæ do wytwarzania paliw silnikowych w drodze mieszania produktów naftowych.
Jedn¹ z przyczyn tego stanu by³o nieokrelenie w rozporz¹dzeniu Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji w sprawie szczegó³owego trybu kontroli rodzaju paliwa u¿ywanego
do napêdu pojazdów mechanicznych, w sposób jednoznaczny, cech badanego paliwa, które maj¹ byæ poddawane kontroli (obowi¹zkowa obecnoæ znacznika lub barwnika), a tak¿e parametrów cechy badanej przez laboratorium wskazuj¹cej na u¿ywanie oleju opa³owego do napêdu pojazdów. Nie
okrelono te¿ informacji, które powinny znaleæ siê w zawiadomieniach kierowanych przez Policjê do izb skarbowych
w przypadku stwierdzenia u¿ywania oleju opa³owego do celów napêdowych. NIK uzna³a za celow¹ nowelizacjê wspomnianego rozporz¹dzenia, przez jednoznaczne okrelenie
cechy paliwa, która ma byæ poddana kontroli, minimalnej wielkoci cechy badanej przez laboratorium, wskazuj¹cej na u¿ywanie oleju opa³owego do napêdu pojazdu, a tak¿e zakresu
informacji w zawiadomieniach kierowanych przez Policjê do
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Czêæ wniosków pokontrolnych dotyczy potrzeby podjêcia przez kontrolowane jednostki takich dzia³añ, które bez
koniecznoci dokonywania zmian w przepisach prawa przyczyni³yby siê do usprawnienia funkcjonowania tych podmiotów, zw³aszcza w zakresie planowania i monitorowania procesów stanowi¹cych istotê ich dzia³alnoci, m.in. przez zwiêkszenie skutecznoci nadzoru i oddzia³ywania kontroli wewnêtrznej.
Wyniki kontroli wykorzystania pracowni komputerowych w szko³ach [por. za³. Nr 3, str. 45] wskazywa³y m.in. na
wykorzystanie ich g³ównie do prowadzenia zajêæ z informatyki, niepe³ne zagospodarowanie przekazanego oprogramowania i nieprzestrzeganie zasad jego u¿ytkowania, a tak¿e
na niewystarczaj¹c¹ obsadê nauczycieli przygotowanych do
prowadzenia zajêæ z informatyki i innych przedmiotów przy
u¿yciu technik informatycznych. Niewystarczaj¹cy by³ te¿ nadzór nad tymi zagadnieniami ze strony kuratoriów owiaty. NIK
zaleci³a wiêc opracowanie i wdro¿enie jednolitych standardów wymagañ zwi¹zanych z umiejêtnociami stosowania
przez nauczycieli technik informatycznych i standardów jakoci pracy szkó³ w zakresie wykorzystywania tych technik w procesie dydaktycznym. Zwrócono tak¿e uwagê na potrzebê
kontynuowania dzia³añ s³u¿¹cych likwidowaniu niedoborów
wyposa¿enia w sprzêt komputerowy i oprogramowanie umo¿liwiaj¹ce szersze wykorzystanie pracowni do prowadzenia
innych zajêæ edukacyjnych, przewidzianych ramowymi planami nauczania. Wnioskowano te¿ o zapewnienie mo¿liwoci podnoszenia przez nauczycieli kwalifikacji informatycznych
oraz wzmocnienie nadzoru nad wykorzystaniem przez szko³y
oprogramowania i przestrzeganiem warunków zakupionych
licencji.
Z ustaleñ kontroli wykorzystania mo¿liwoci rozwojowych gospodarki morskiej [por. za³. Nr 3, str. 35] wynika,
¿e nie wprowadzono rozwi¹zañ podatkowych, celnych i prawnych umo¿liwiaj¹cych polskim armatorom i portom morskim
poprawê warunków ich funkcjonowania, co mog³oby zwiêkszyæ konkurencyjnoæ na miêdzynarodowym rynku us³ug.
Minister w³aciwy ds. gospodarki morskiej nie przygotowa³
nowej ustawy o zatrudnieniu i pracy na morskich statkach
handlowych o polskiej przynale¿noci i nie wdro¿y³ systemu
finansowania przez armatorów zakupu nowych statków
w stoczniach polskich. Minister Skarbu Pañstwa nie dokona³
przekszta³ceñ w³asnociowych w nadzorowanych podmiotach
armatorskich, które mog³yby poprawiæ ich konkurencyjnoci
i skonsolidowaæ krajow¹ ¿eglugê promow¹. Spada³ udzia³ stat-
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ków polskich armatorów pod bander¹ narodow¹, postêpowa³o starzenie siê floty oraz zmniejsza³a siê liczba statków i tona¿ floty morskiej. Urzêdy morskie nie wykonywa³y niezbêdnych robót w torach wodnych i remontów falochronów. Wiêkszoæ zarz¹dów portów nierzetelnie nadzorowa³a stan techniczny infrastruktury portowej. NIK uzna³a wiêc, ¿e Prezes
Rady Ministrów powinien zapewniæ rzetelne monitorowanie
dzia³alnoci w³aciwych ministrów w zakresie realizacji zadañ
dotycz¹cych gospodarki morskiej, zaktywizowaæ dzia³ania
Miêdzyresortowego Zespo³u ds. Gospodarki Morskiej i wykorzystaæ wyniki jego pracy. Minister Infrastruktury powinien
zainicjowaæ dzia³ania, zapewniaj¹ce podmiotom sektora gospodarki morskiej, funkcjonowanie porównywalne z warunkami w innych krajach UE, pod wzglêdem obci¹¿eñ podatkowych i mo¿liwoci korzystania ze rodków pomocowych.
Wnioskowano te¿, aby w programach rozwoju transportu drogowego i kolejowego, priorytetowo traktowane by³o usprawnienie dostêpu do portów morskich od strony l¹du oraz o przyspieszenie przez Ministra Skarbu Pañstwa przekszta³ceñ w³asnociowych w podmiotach sektora gospodarki morskiej.
Kontrola wykonywania przez administracjê publiczn¹
zadañ w zakresie aktywizacji zawodowej absolwentów
[por. za³. Nr 3, str. 58] wykaza³a, ¿e w realizacji programów
s³u¿¹cych temu celowi nie korzystano w pe³ni z instrumentów wprowadzonych ustaw¹ o u³atwieniu zatrudnienia absolwentom szkó³, zw³aszcza z pomocy w op³acaniu sk³adek na
ubezpieczenie spo³eczne. W niedostatecznym stopniu zrealizowano te¿ zadania okrelone w programach celowych, maj¹cych wspomagaæ zatrudnienie absolwentów w rejonach
o wysokim bezrobociu strukturalnym i na terenach wiejskich,
czego g³ówn¹ przyczyn¹ by³o nierzetelne opracowanie za³o¿eñ do programów i brak wspó³pracy z wojewódzkimi i powiatowymi urzêdami pracy. Programy nie uwzglêdnia³y realiów
lokalnych rynków pracy. Ich realizacjê utrudnia³o m.in. zbyt
póne przekazywanie do powiatów rodków Funduszu Pracy. Brak pewnoci, czy plan finansowy funduszu umo¿liwi
pokrycie zobowi¹zañ z tytu³u umów sta¿owych powodowa³,
¿e zawierane by³y one na okresy nieprzekraczaj¹ce 3 miesiêcy, czyli zbyt krótkie dla zdobycia przez sta¿ystów wystarczaj¹cego dowiadczenia, m.in. w zawodach urzêdniczych,
aby podj¹æ pracê w gminie, starostwie, placówce ZUS, czy
w policji. Izba zwróci³a siê wiêc do ministra w³aciwego ds.
pracy o przygotowywanie programów przeciwdzia³ania bezrobociu, po uprzednim dokonaniu analizy sytuacji na rynku
pracy, z uwzglêdnieniem danych posiadanych przez urzêdy
pracy, a tak¿e o przekazywanie tym urzêdom rodków Funduszu Pracy w kwotach i terminach pozwalaj¹cych na zawieranie z pracodawcami umów o sta¿ zawodowy absolwentów

na okresy d³u¿sze, które umo¿liwi³yby zdobycie im odpowiedniego dowiadczenia zawodowego.
Niewystarczaj¹cy nadzór nad warunkami skupu, uboju
i transportu zwierz¹t, a zw³aszcza nieskutecznoæ dzia³añ Inspekcji Weterynaryjnej i Inspekcji Transportu Drogowego,
stwierdzono w wyniku kontroli funkcjonowania nadzoru nad
obrotem i ubojem zwierz¹t rzenych ze szczególnym
uwzglêdnieniem dobrostanu zwierz¹t [por. za³. Nr 3, str.
74]. Brak by³o szczegó³owych uregulowañ odnonie dobrostanu zwierz¹t, co utrudnia³o prowadzenie kontroli i stosowanie ewentualnych sankcji. Podmioty dokonuj¹ce uboju zwierz¹t nie przestrzega³y okrelonych prawem wymogów, przeprowadzaj¹c go w nieodpowiednich warunkach. Ujawniono
te¿ przypadki nielegalnego uboju zwierz¹t nie poddanych
badaniom weterynaryjnym i nierzetelne prowadzenie dokumentacji. Nie poprawi³y siê warunki transportu zwierz¹t: dochodzi³o m.in. do przewozu zwierz¹t nadmiernie st³oczonych
i nieewidencjonowanych, pojazdami w z³ym stanie technicznym i sanitarnym. Podmioty zajmuj¹ce siê transportem zwierz¹t by³y rzadko kontrolowane. Fakty te sk³oni³y Izbê do przedstawienia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniosku o wydanie rozporz¹dzenia okrelaj¹cego szczegó³owy tryb i sposób wykonywania kontroli przez pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz zapewnienie skutecznego nadzoru nad dzia³aniami inspekcji. Postulowano te¿, aby G³ówny Lekarz Weterynarii zapewni³ prawid³owe prowadzenia ewidencji badañ
zwierz¹t rzenych, a G³ówny Inspektor Transportu Drogowego opracowa³ i wprowadzi³ do praktyki instrukcjê kontroli pojazdów przewo¿¹cych zwierzêta i przedsiêbiorstw prowadz¹cych tak¹ dzia³alnoæ, a tak¿e okreli³ sposób postêpowania
w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie
zwierz¹t w transporcie, które nie s¹ wymienione w za³¹czniku do ustawy o transporcie drogowym, a podlegaj¹ sankcjom
karnym z ustawy o ochronie zwierz¹t.
W wyniku kontroli gospodarowania mieniem Skarbu
Pañstwa bêd¹cym w zarz¹dzie Pañstwowego Gospodarstwa Lenego Lasy Pañstwowe [por. za³. Nr 3, str. 75] ujawniono przypadki sprzeda¿y lasów, gruntów i nieruchomoci
z naruszeniem prawa, polegaj¹cym na rezygnacji z organizowania przetargu, zani¿aniu wysokoci wadium, a tak¿e
odwo³ywaniu przetargu bez wa¿nych powodów. Dochody ze
sprzeda¿y przekazywano do bud¿etu pañstwa ze znacznym
nieraz opónieniem. Izba krytycznie oceni³a gospodarkê zasobami mieszkaniowymi: zakup mieszkañ mimo posiadania
wolnych lokali, odsprzeda¿ nabytych z ulg¹ lokali, zani¿anie
przychodów wskutek stosowania przy sprzeda¿y za wysokich
ulg. Jedn¹ z przyczyn nieprawid³owoci by³ niewystarczaj¹cy
nadzór Dyrekcji Generalnej i regionalnych dyrekcji, w tym ma³a

skutecznoæ wewnêtrznej kontroli. NIK postulowa³a wiêc, aby
Minister rodowiska, a tak¿e dyrektor generalny i dyrektorzy
regionalnych dyrekcji Lasów Pañstwowych zapewnili skuteczny nadzór nad gospodarowaniem mieniem Skarbu Pañstwa
przez wszystkie jednostki organizacyjne nim zarz¹dzaj¹ce,
ujmowali w planach prognozowane wp³ywy ze sprzeda¿y lasów i gruntów stanowi¹ce dochody bud¿etu pañstwa oraz
egzekwowali terminowe ich przekazywanie.

3. Wiêkszoæ wniosków pokontrolnych NIK dotyczy³a

potrzeby podjêcia dzia³añ, w tym organizacyjnych, które bez
koniecznoci dokonywania zmian w obowi¹zuj¹cym prawie
pozwoli³yby nie tylko na usuniêcie stwierdzonych nieprawid³owoci, ale tak¿e zapobieg³yby ich powstawaniu w przysz³oci.
Ustalenia kontroli realizacji postanowieñ ustawy o dzia³alnoci ubezpieczeniowej w zakresie ochrony osób ubezpieczonych [por. za³. Nr 3, str. 9] wskazywa³y, ¿e Komisja
Nadzoru Ubezpieczeñ i Funduszy Emerytalnych i Rzecznik
Ubezpieczonych niew³aciwie wykonywali obowi¹zki, dotycz¹ce ochrony osób ubezpieczonych przed nierzetelnymi praktykami zak³adów ubezpieczeñ. Oba te organy w ograniczonym zakresie analizowa³y ogólne warunki ubezpieczeñ stosowane przez zak³ady ubezpieczeñ i nie posiada³y o nich
pe³nej wiedzy. Tylko niewielka czêæ interwencji w sprawach
indywidualnych skarg prowadzi³a do ich rozstrzygniêcia przez
zak³ady ubezpieczeñ na korzyæ skar¿¹cych, a postêpowania by³y na ogó³ d³ugotrwa³e. Rzecznik Ubezpieczonych nie
wprowadzi³ w 2004 r., przewidzianego w ustawie o nadzorze
ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych, s¹downictwa polubownego. NIK uzna³a, ¿e aby poprawiæ ochronê interesów osób ubezpieczonych, niezbêdne
jest m.in. znaczne zwiêkszenie liczby analizowanych ogólnych warunków ubezpieczeñ, ¿¹danie od zak³adów ubezpieczeñ wyjanieñ w sprawach postanowieñ niekorzystnych dla
ubezpieczonych, skrócenie czasu rozpatrywania skarg, a tak¿e wykorzystanie upowa¿nieñ ustawowych do stworzenia s¹downictwa polubownego, w celu rozstrzygania sporów miêdzy ubezpieczonymi i ubezpieczycielami.
Niski stan bezpieczeñstwa, bêd¹cy skutkiem niewykonywania przez zarz¹dców dróg i linii kolejowych oraz organy
zarz¹dzaj¹ce ruchem na drogach publicznych zadañ zwi¹zanych z zapewnieniem bezpieczeñstwa ruchu na przejazdach
kolejowych, ujawniono w wyniku kontroli zarz¹dzania drogami publicznymi na skrzy¿owaniach z liniami kolejowymi
[por. za³. Nr 3, str. 34]. Wiêkszoæ przejazdów kolejowych by³a
przestarza³a, w z³ym stanie technicznym by³a te¿ wiêkszoæ
dróg dojazdowych do przejazdów. Widocznoæ torów kolejo-
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wych od strony drogi by³a czêsto ograniczona. Brakowa³o
ostrzegawczych znaków drogowych, b¹d oznakowanie to
by³o niekompletne. Powa¿nym zagro¿eniem byli kierowcy nieprzestrzegaj¹cy przepisów ruchu drogowego i niezachowuj¹cy ostro¿noci w czasie dojazdu i przekraczania skrzy¿owania, a tak¿e nietrzewi pracownicy na stanowiskach bezporednio zwi¹zanych z ruchem poci¹gów. Równie¿ organy
zarz¹dzaj¹ce ruchem drogowym i liniami kolejowymi nie wywi¹zywa³y siê ze swych zadañ. W wypadku po³owy dróg ze
skrzy¿owaniami brakowa³o zatwierdzonych projektów organizacji ruchu, nie przeprowadzano kontroli oznakowania przejazdów znakami drogowymi, nie by³o te¿ postêpów w budowie bezkolizyjnych dróg samochodowych i kolejowych. Izba
wnioskowa³a wiêc o: piln¹ poprawê stanu technicznego przejazdów, wiaduktów kolejowych i urz¹dzeñ przejazdowych,
wprowadzenie cyklicznych kontroli przejazdów kolejowych
oceniaj¹cych ich stan techniczny oraz bezpieczeñstwo ruchu
na skrzy¿owaniach dróg z kolejami w poziomie szyn, jak równie¿ terminowe wykonywanie zaleceñ pokontrolnych. Za niezbêdne NIK uzna³a te¿ prowadzenie systematycznych kontroli prawid³owoci zastosowania, wykonania i utrzymania
wszystkich znaków drogowych, urz¹dzeñ sygnalizacji wietlnej i dwiêkowej oraz urz¹dzeñ bezpieczeñstwa ruchu umieszczanych na drogach, naprawê nawierzchni dróg w obrêbie
dojazdów do przejazdów i na samych przejazdach, wykonywanie pomiarów natê¿enia ruchu drogowego na przejazdach.
W wyniku kontroli realizacji wiadczeñ zdrowotnych
w zakresie wszczepiania endoprotez stawu biodrowego
[por. za³. Nr 3, str. 87] stwierdzono, ¿e Minister Zdrowia nie
ustali³ standardów dla tych procedur medycznych. Dostêpnoæ do alloplastyki stawu biodrowego w szpitalach by³a zró¿nicowana  okres oczekiwania siêga³ nawet 3 lat. W kilku szpitalach dostêp do wiadczenia uzale¿niano od sfinansowania
zakupu endoprotezy przez ubezpieczonego pacjenta, co by³o
dzia³aniem nielegalnym. NIK wnioskowa³a m.in. o wdro¿enie
ogólnokrajowego systemu rejestrowania wykonanych us³ug
medycznych i wykorzystanie gromadzonych w rejestrach
danych do analizy skutecznoci procedur medycznych, w tym
wiadczeñ udzielonych w zwi¹zku z wszczepion¹ endoprotez¹. Za konieczne uznano wprowadzenie centralnego rejestru endoprotez, w celu prowadzenia analiz jakoci rodzajów
i typów endoprotez oraz ich trwa³oci, powik³añ pooperacyjnych, przyczyn wykonywanych rewizji, rzeczywistych potrzeb
w zakresie implantacji. Za celowe uznano te¿ wprowadzenie
przez Ministra Zdrowia procedur medycznych i standardów
postêpowania w dziedzinie ortopedii dla zapewnienia w³aciwej jakoci us³ug, a tak¿e ustalenie zasad ich finansowania
z NFZ. Zdaniem NIK, kontrakty powinny byæ zawierane jedy-
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nie ze szpitalami, które spe³ni¹ okrelone wymogi, wyra¿¹
zamiar wiadczenia takich us³ug i zobowi¹¿¹ siê do prowadzenia monitoringu pacjentów po operacji. Listy pacjentów
oczekuj¹cych na wszczepienie endoprotezy powinny byæ tworzone z zastosowaniem jawnych kryteriów, ustalaj¹cych kolejnoæ dostêpu do tego wiadczenia. Powy¿sze wnioski odnosz¹ siê równie¿ do endoprotezoplastyki stawu kolanowego, a ponadto do innych procedur medycznych.
NIK negatywnie oceni³a skutecznoæ postêpowañ naprawczych w przedsiêbiorstwach pañstwowych [por. za³.
Nr 3, str. 21]. Obecny system wszczynania i prowadzenia
postêpowañ naprawczych nie gwarantuje sanacji przedsiêbiorstw, sprzyja wystêpowaniu korupcji, generuje zbêdne koszty i przed³u¿a istnienie przedsiêbiorstw nie maj¹cych szansy
na rzeczywiste uzdrowienie. Organy za³o¿ycielskie obawiaj¹c siê spo³ecznych skutków restrukturyzacji zbyt póno podejmowa³y postêpowania naprawcze. W ani jednym z kontrolowanych postêpowañ naprawczych nie dosz³o do rzeczywistej restrukturyzacji, wzmocnienia pozycji rynkowej przedsiêbiorstwa, wykreowania nowego produktu lub us³ugi albo
opanowania nowego segmentu rynku. Podstawow¹ tego przyczyn¹ by³o podejmowanie przez organy za³o¿ycielskie procedur naprawczych z opónieniem skutkuj¹cym takim pogorszeniem sytuacji, ¿e zanika³a szansa naprawy, z uwagi na
wystêpowanie przes³anek likwidacji, a nawet upad³oci. Programy naprawcze nie wskazywa³y przy tym przedsiêwziêæ
mog¹cych istotnie poprawiæ kondycjê przedsiêbiorstwa, ani
nie okrela³y realnych róde³ ich finansowania. Izba wskaza³a na koniecznoæ wczesnego podejmowania przez organy
za³o¿ycielskie dzia³añ sanacyjnych w stosunku do przedsiêbiorstw ponosz¹cych straty, a tak¿e egzekwowania od ich
dyrektorów obowi¹zku informowania o ich wystêpowaniu. Za
niezbêdne Izba uzna³a równie¿ wprowadzenie przejrzystych
procedur naboru zarz¹dców komisarycznych, przy czym wojewodowie powinni przywi¹zywaæ wiêksz¹ wagê do jakoci
programów naprawczych i rzetelnie monitorowaæ ich realizacjê. Powinni te¿ odpowiednio wczeniej podejmowaæ decyzjê o likwidacji, w sytuacji gdy dzia³ania sanacyjne nie rokuj¹
poprawy sytuacji ekonomicznej przedsiêbiorstwa.
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Odrêbn¹ kategoriê wyników kontroli stanowi¹ rezultaty
finansowe kontroli, jako efekt poczynionych przez Izbê ustaleñ
oraz sformu³owanych w zwi¹zku z nimi ocen, uwag i wniosków
maj¹cych wymiar finansowy. W wyniku badañ kontrolnych niejednokrotnie ujawniane s¹ fakty wskazuj¹ce na wydatkowanie
rodków publicznych z naruszeniem przepisów prawa. Stwierdzane s¹ nielegalne dzia³ania prowadz¹ce do powstawania
uszczupleñ w dochodach lub strat. Ujawnia siê te¿ inne niepra-

wid³owoci finansowe wynikaj¹ce z dzia³añ, wprawdzie legalnych, lecz niecelowych, nierzetelnych lub niegospodarnych.
Nieprawid³owoci te s¹ nie tylko skutkiem z³ej organizacji pracy, zatrudnianiem pracowników niemaj¹cych potrzebnych kwalifikacji zawodowych, ale tak¿e niew³aciwie funkcjonuj¹cego
systemu nadzoru i kontroli, a czasami nale¿y je wprost wi¹zaæ
ze z³¹ wol¹ ich sprawców, zw³aszcza z mo¿liwoci¹ wystêpowania zjawisk o charakterze korupcyjnym.
Wród naruszeñ przepisów prawa w wydatkowaniu publicznych rodków finansowych powa¿ny udzia³ mia³o nieprzestrzeganie zasad i trybu ustalonych ustaw¹ o zamówieniach
publicznych. Czêst¹ praktyk¹ by³o uciekanie siê do stosowania niew³aciwego trybu zamówienia, dzielenia go na czêci,
lub zani¿anie jego wartoci, by omin¹æ ograniczenia dla zamówieñ o wy¿szej wartoci, a nastêpnie wprowadzanie wy¿szych stawek aneksami do umów. W wielu wypadkach naruszano zasadê jawnoci postêpowania i informowania, a zatem i obowi¹zek zapewnienia wszystkim podmiotom w nim
uczestnicz¹cym równych warunków konkurencji.
Wydatkowanie, z naruszeniem prawa, ok. 218 mln z³
stwierdzono w wyniku kontroli realizacji inwestycji: Budowa Trasy i Mostu wiêtokrzyskiego oraz tunelu Wis³ostrady [por. za³. Nr 3, str. 103]. Zarz¹d spó³ki Trasa wiêtokrzyska zawar³ umowê z wykonawc¹ tunelu Wis³ostrady z naruszeniem przepisów Kodeksu spó³ek handlowych. Kontrakt
z konsorcjum Hydrobudowa-6 mia³ wartoæ 192 mln z³, co
ponad dwukrotnie przewy¿sza³o kapita³ zak³adowy Spó³ki.
W takim przypadku  zgodnie z Ksh  zaci¹gniêcie zobowi¹zania wymaga³o uchwa³y wspólników, której zarz¹d spó³ki nie
uzyska³ w ustawowym terminie, co czyni³o ten kontrakt niewa¿nym. Udzielaj¹c zamówieñ na wykonanie dokumentacji
projektowej, Spó³ka zawar³a umowê z najdro¿szym oferentem (konsorcjum BMJ Group), mimo ¿e w ocenie komisji przetargowej oferta nie spe³nia³a oczekiwañ zamawiaj¹cego.
Wartoæ kontraktu wynios³a ok. 10 mln z³. W wyniku przetargu spó³ka zawar³a umowê z Zak³adami Budownictwa Mostowego na pe³nienie funkcji inwestora zastêpczego, by po 2
dniach wyraziæ zgodê na cesjê praw i obowi¹zków wynikaj¹cych z tej umowy na rzecz nowo utworzonego podmiotu: Zak³adów Budownictwa Mostowego  Inwestora Zastêpczego
Sp. z o.o., który nie spe³nia³ kryteriów ustalonych dla inwestora zastêpczego w przetargu i nie bra³ w nim udzia³u. Na
sfinansowanie kosztów pe³nienia tej funkcji wydatkowano 13,5
mln z³. Ponadto w 2000 r. Spó³ka wydatkowa³a ponad 0,9 mln
z³ na uroczyste otwarcie mostu bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych, mimo i¿ by³a do tego zobowi¹zana
jako jednostka zale¿na gminy wykonuj¹ca zadania o charakterze u¿ytecznoci publicznej.

W toku kontroli realizacji wybranych zadañ statutowych
przez Agencjê Nieruchomoci Rolnych Oddzia³ Terenowy w Szczecinie oraz udzielania zamówieñ publicznych
na remonty i modernizacje siedzib: oddzia³u, przedstawicielstw powiatowych i Sk³adnicy Akt w £obzie Izba ujawni³a, ¿e agencja z naruszeniem prawa wydatkowa³a 72,5 mln
z³. Z kwoty tej ponad 63 mln z³ stanowi³y, udzielone ró¿nym
podmiotom z naruszeniem przepisów prawa, subwencje na
realizacjê celów nieprzewidzianych do subwencjonowania,
takich jak budowa szkó³, parków wodnych, remonty komend
policji, koncerty zespo³ów amatorskich itp. Systematycznie
przekraczano okrelony wewnêtrznymi przepisami dopuszczalny poziom udzia³u subwencji w kosztach realizowanych
zadañ. Przekazywano znaczne kwoty na wsparcie zadañ z zakresu pomocy spo³ecznej i na tworzenie nowych miejsc pracy, nie uzale¿niaj¹c ich wydatkowania od obowi¹zku preferowania rodowiska by³ych pracowników ppgr i ich rodzin przy
udzielaniu tej pomocy, czy te¿ przy zatrudnianiu na nowo tworzonych stanowiskach pracy. Liczne by³y te¿ przypadki naruszenia ustawy o zamówieniach publicznych (dotyczy³y one
wydatków w wysokoci 9 mln z³). Najczêciej polega³y na rozpatrywaniu ofert niespe³niaj¹cych wymagañ okrelanych
w specyfikacji, a tak¿e przyjmowaniu sfa³szowanych zawiadczeñ o braku zaleg³oci podatkowych czy zobowi¹zañ wobec
ZUS. Postêpowania obci¹¿one takimi wadami powinny byæ
z mocy ustawy uniewa¿nione. W celu ominiêcia ustawowych
rygorów godzono siê na podzia³ zadañ, które z racji swego
charakteru by³y ze sob¹ nierozerwalnie zwi¹zane. Czêæ zleceñ dotyczy³a wykonania prac remontowych i modernizacyjnych, których prowadzenie wymaga³o uprzedniego uzyskania odpowiednich zezwoleñ budowlanych lub zgody s³u¿b
konserwatorskich na ich prowadzenie (obiekty zabytkowe).
Stwierdzono tak¿e bezprawn¹ interwencjê cz³onków kierownictwa oddzia³u w tocz¹ce siê postêpowania, ustalanie przez
nich warunków umów w sposób wskazuj¹cy na chêæ uprzywilejowania okrelonych oferentów, jak te¿ wybór ofert niebêd¹cych najkorzystniejszymi. Akceptowane terminy i formy
p³atnoci wskazywa³y te¿ na mo¿liwoæ niedozwolonego kredytowania ze rodków publicznych dzia³alnoci wykonawców
umów.
Niezgodne z ustaw¹ o zamówieniach publicznych wydatkowanie rodków publicznych w wysokoci 47 mln z³ ujawniono podczas kontroli udzielania przez Pañstwow¹ Stra¿
Po¿arn¹ zamówieñ publicznych w zwi¹zku z funkcjonowaniem Krajowego Systemu Ratowniczo-Ganiczego [por.
za³. Nr 3, str. 51]. Stosowano m.in., bez spe³nienia ustawowych przes³anek, tryb inny, ni¿ przetarg nieograniczony, okrelano przedmiot zamówienia za pomoc¹ nazw w³asnych, dzie-
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lono zamówienia na czêci, wyst¹pi³y nieprawid³owoci w treci og³oszeñ i sposobie ich publikowania. Nie przestrzegano
obowi¹zku wykluczania z postêpowania oferentów, którzy nie
z³o¿yli wymaganych owiadczeñ. Ponadto wystêpowa³y uchybienia w wyznaczaniu terminów sk³adania ofert, pobieraniu
i zwracaniu wadiów oraz przyjmowaniu obligatoryjnych
owiadczeñ. Nie by³ te¿ przestrzegany obowi¹zek dokumentowania postêpowañ: dopuszczono do rozpatrzenia ofert, które
powinny byæ odrzucone, sporz¹dzano niekompletne protoko³y, nierzetelnie informowano o wynikach postêpowania.
Czêæ umów o wartoci 2 mln z³ zawarto mimo przes³anek
ich niewa¿noci. W Komendzie G³ównej blisko po³owê umów
podpisa³y osoby nieumocowane przez kierownika jednostki
do wykonywania takich czynnoci. Nieprawid³owoci mia³y
miejsce, mimo i¿ we wszystkich skontrolowanych jednostkach
PSP obowi¹zki zwi¹zane z udzielaniem zamówieñ wpisano
do zakresów dzia³añ merytorycznych komórek organizacyjnych lub utworzono wydzielone struktury, których pracownicy
odbyli niezbêdne szkolenia.
Stwierdzane w wyniku kontroli uszczuplenia w dochodach lub przychodach wynika³y najczêciej z podejmowania
dzia³añ niezgodnych z prawem, b¹d zaniechania czynnoci
prawem przewidzianych.
Kontrola opodatkowania paliw p³ynnych [por. za³. Nr 3,
str. 11] wykaza³a brak zdecydowanej reakcji na zagro¿enia
wynikaj¹ce z wprowadzania na wielk¹ skalê do obrotu paliw
niespe³niaj¹cych wymogów jakociowych. Zró¿nicowanie stawek akcyzy dla paliw o identycznym lub zbli¿onym sk³adzie
chemicznym, bez objêcia monitoringiem sprzeda¿y paliw na
stacjach i w obrocie hurtowym oraz bez zintensyfikowania kontroli paliwa w zbiornikach pojazdów i objêcia szczególnym nadzorem podatkowym produkcji i dystrybucji paliw sprzyja³o powstaniu szarej strefy. W tych warunkach kontrole organów skarbowych i celnych, we wspó³pracy z Policj¹ i wymiarem sprawiedliwoci, nie mog³y przynieæ radykalnej zmiany sytuacji.
NIK oszacowa³a, ¿e nieprawid³owoci tylko w imporcie biopaliw i olejów opa³owych, zwi¹zane z brakiem ograniczeñ iloci
paliwa wwo¿onego w zbiornikach pojazdów oraz opónionym
opodatkowaniem tzw. komponentów do jego produkcji, mog³y
spowodowaæ uszczuplenie dochodów bud¿etu o ponad 1 mld
z³. Na kwotê tê sk³adaj¹ siê: uszczuplenie dochodów z tytu³u
potencjalnych nale¿noci podatkowych od paliwa wwo¿onego
do Polski w latach 2001-2002 w wysokoci 660 mln z³, importu
w latach 2000-2001 zwolnionych od akcyzy mieszanin olejów
napêdowych i tzw. biopaliw w kwocie 300 mln z³ oraz trudne do
oszacowania straty wynikaj¹ce z nielegalnego wprowadzania
do sprzeda¿y paliw wytwarzanych z nieopodatkowanych komponentów oraz oleju opa³owego jako oleju napêdowego.
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Przedmiotem kontroli przekszta³ceñ organizacyjnych
w górnictwie wêgla kamiennego w latach 2002-2003 [por.
za³. Nr 3, str. 82] by³y zmiany prowadz¹ce do utworzenia Kompanii Wêglowej SA, w drodze przejêcia czêci maj¹tku kopalñ i spó³ek wêglowych. W umowach zbycia zawartych 1 lutego 2003 r. przyjêto wartoci przejmowanych przedsiêbiorstw
spó³ek wynikaj¹ce z ich wyceny przez bieg³ych na 31 grudnia
2002 r., mimo i¿ w styczniu 2003 r. spó³ki podejmowa³y dzia³ania maj¹ce wp³yw na wartoæ maj¹tku podlegaj¹cego zbyciu. W rezultacie jego wartoæ uszczuplono o 444 mln z³ w stosunku do wycen i wartoci okrelonych w umowach. W ksiêgach rachunkowych kompanii zani¿ono, w stosunku do wyceny, wartoæ nabytych aktywów o 6 mld z³, a tym samym
zani¿ono te¿ naliczane w Kompanii Wêglowej SA koszty amortyzacji i odpisy na fundusz likwidacji zak³adu górniczego oraz
podatek od nieruchomoci, w czêci dotycz¹cej budowli, gdzie
podstaw¹ opodatkowania by³a ich wartoæ. Ponadto wskutek
zani¿enia wartoci sk³adników maj¹tkowych, zmniejszeniu
o 25 mln z³ uleg³, naliczony na rzecz gmin górniczych, podatek od nieruchomoci (za okres 10 miesiêcy 2003 r.).
Oceniaj¹c wykonanie bud¿etu pañstwa za 2003 r., cz.
85/14  województwo mazowieckie ujawniono uszczuplenia dochodów bud¿etu w wysokoci 10 mln z³. W Mazowieckim Urzêdzie Wojewódzkim nie podjêto bowiem postêpowañ
egzekucyjnych wobec osób ukaranych mandatami karnymi
na kwotê 8,5 mln z³, a w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego nie wyegzekwowano nale¿noci w wysokoci 1,2 mln. z³. Od jednostek samorz¹du terytorialnego,
w zwi¹zku z wykorzystaniem przyznanych dotacji niezgodnie
z przeznaczeniem, a tak¿e nieuiszczeniem op³at za najem,
op³at eksploatacyjnych i kosztów administrowania, nie wyegzekwowano nale¿nych bud¿etowi wp³at w wysokoci
0,6 mln z³.
Badaj¹c restrukturyzacjê w³asnociow¹ przedsiêbiorstw sektora naftowego [por. za³. Nr 3, str. 26] NIK krytycznie oceni³a rozliczenia Ministra Skarbu Pañstwa z Naft¹
Polsk¹ SA z tytu³u transakcji prywatyzacyjnych. Zgodnie z Programem restrukturyzacji i prywatyzacji sektora naftowego,
spó³ka mia³a obowi¹zek bezzw³ocznego przekazywania wszelkich dochodów ze sprzeda¿y akcji lub udzia³ów prywatyzowanych spó³ek. Rozliczaj¹c wp³ywy z prywatyzacji
DEC Sp. z o.o. zani¿y³a tymczasem przekazane do bud¿etu
pañstwa wp³aty o 78 mln z³. W rozliczeniach sprzeda¿y akcji
drugiej transzy PKN ORLEN SA, Rafinerii Jedlicze SA i udzia³ów DEC Sp. z o.o., nie wykaza³a natomiast odsetek z lokat
rodków pochodz¹cych ze sprzeda¿y akcji i udzia³ów ww.
spó³ek. Wskutek tych dzia³añ dochody Skarbu Pañstwa
uszczuplono o 36 mln z³. Spó³ka nie przekaza³a ponadto do

bud¿etu 185 tys. z³ z tytu³u rozwi¹zania rezerwy na koszty
prowizji maklerskich zwi¹zanych z wydaniem akcji darmowych
PKN ORLEN SA Ujawnione przez NIK uszczuplenia przez
Naftê Polsk¹ SA dochodów bud¿etowych wynios³y ³¹cznie
115 mln z³.
W toku prowadzonych postêpowañ kontrolnych Izba ujawnia³a te¿ inne nieprawid³owoci finansowe, skutkuj¹ce nieprawid³owymi wydatkami lub stratami powsta³ymi w wyniku
dzia³añ niegospodarnych, niecelowych lub nierzetelnych.
Kontrola sprzeda¿y w styczniu 2003 r. przez Miasto
Poznañ gruntów komunalnych po³o¿onych miêdzy ulicami Kociuszki, Ratajczaka i Ogrodow¹ w Poznaniu wykaza³a, ¿e Zarz¹d Miasta i Prezydent sprzedali te grunty bez zachowania zasad rzetelnoci i gospodarnoci, naruszaj¹c obowi¹zek szczególnej starannoci przy wykonywaniu zarz¹du
mieniem komunalnym i jego ochrony. Wed³ug miejscowego
ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego, grunty
znajdowa³y siê na obszarze przeznaczonym pod zabudowê
mieszkalno-us³ugow¹ i us³ugow¹ ogólnomiejsk¹. W umowie
sprzeda¿y bez zastrze¿eñ przyjêto natomiast operat szacunkowy, w którym dokonano wyceny dzia³ek jako gruntów parkowych, obni¿aj¹c prawie o po³owê cenê wywo³awcz¹ nieruchomoci. Do publicznej wiadomoci podano nierzetelne informacje o mo¿liwoci zagospodarowania dzia³ek oraz bezpodstawnie zobowi¹zano potencjalnego nabywcê do ustanowienia s³u¿ebnoci drogi na rzecz w³aciciela s¹siaduj¹cych dzia³ek, tj.
spó³ki Fortis. W rezultacie oferta sprzeda¿y okaza³a siê korzystna jedynie dla tej spó³ki. Dzia³ki sprzedano jako teren parkowy
za 6 mln z³, podczas gdy ich wartoæ jako terenu inwestycyjnego oszacowano na 15,6 mln z³. Mimo zastrze¿eñ do wyceny,
Prezydent Miasta nie wstrzyma³ przetargu, aby sprawdziæ prawid³owoæ zastosowanych procedur.
W toku kontroli dzia³alnoci TON AGRO SA i jej spó³ek zale¿nych, ze szczególnym uwzglêdnieniem obrotu
gruntami z Zasobu W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa
w imieniu w³asnym i na rzecz Agencji Nieruchomoci
Rolnych [por. za³. Nr 3, str. 73] stwierdzono m.in., ¿e TON
AGRO SA przekaza³a bez odszkodowania miastom i gminom nieruchomoci przeznaczone pod budowê dróg o wartoci 1,2 mln z³. Zgodne z ustaw¹ o gospodarowaniu nieruchomociami przys³ugiwa³o jej odszkodowanie, którego spó³ka siê nie domaga³a, co by³o dzia³aniem niegospodarnym.
Spó³ka przekaza³o ponadto gminie Zielona Góra nieruchomoæ o wartoci 241 tys. z³ za opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, za dzielnicy Warszawa-Bia³o³êka nieruchomoæ o wartoci 0,9 mln z³  za przygotowanie przez Biuro Planowania Rozwoju Warszawy koncepcji rozwi¹zañ komunikacyjnych na terenie dzielnicy. Dzia-

³ania te by³y równie¿ niegospodarne, gdy¿ zgodnie z ustaw¹
o zagospodarowaniu przestrzennym, koszty sporz¹dzenia
b¹d zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obci¹¿aj¹ bud¿ety gmin. Stwierdzono ponadto,
¿e Oddzia³ Terenowy Agencji w Warszawie skompensowa³
z TON AGRO SA wzajemne zobowi¹zania na kwotê 1,7 mln
z³, mimo i¿ spó³ka nie udokumentowa³a rzeczywicie poniesionych kosztów przy realizacji zlecenia. Wysokoæ zobowi¹zania strony porozumienia ustali³y w wyniku negocjacji, co
w ocenie NIK by³o dzia³aniem nierzetelnym i niegospodarnym.
Podczas kontroli postêpowañ naprawczych w przedsiêbiorstwach pañstwowych [por. za³. Nr 3, str. 21] NIK ujawni³a inne nieprawid³owoci finansowe w wysokoci 12,9 mln
z³, bêd¹ce skutkiem dzia³añ kierownictw kontrolowanych
przedsiêbiorstw  niegospodarnych, niecelowych lub nierzetelnych i braku w³aciwej na to reakcji ze strony organów za³o¿ycielskich. Najwy¿sze kwotowo nieprawid³owoci zwi¹zane by³y ze zbyt pónym podejmowaniem przez te organy postêpowañ naprawczych przedsiêbiorstw ponosz¹cych straty.
Opónienia te, powodowane obaw¹ przed konfliktami z za³ogami, przyczynia³y siê do istotnego pogorszenia sytuacji finansowej, skutkuj¹c najczêciej likwidacj¹ lub upad³oci¹
przedsiêbiorstw (Zak³ad P³yt Wiórowych w Czarnkowie, Zak³ady Mechaniczno-Precyzyjne Mera-B³onie, Krakowskie Zak³ady Elektroniczne TELPOD). Zaniedbania w nadzorze w³acicielskim pozwala³y przy tym na podejmowanie w przedsiêbiorstwach niekorzystnych decyzji skutkuj¹cych zwiêkszaniem
siê poziomu strat (PPKS w Wo³owie  zbêdny zakup 23 autobusów, znaczny wzrost wynagrodzeñ mimo spadku przewozów). Zarz¹dcy komisaryczni nie potrafili zazwyczaj przedstawiæ realnych programów dzia³añ naprawczych, ograniczaj¹c je g³ównie do redukcji kosztów bie¿¹cych, prowadz¹cej
do wygaszania dzia³alnoci gospodarczej i wyprzeda¿y maj¹tku produkcyjnego. Taka polityka prowadzi³a najczêciej do
likwidacji zak³adów (Wojewódzkie Przedsiêbiorstwo Taksówkowe w Katowicach, PP ¯egluga Szczeciñska, PP Wibrobetoniarnia w £apach).
Podczas kontroli wykonanie bud¿etu pañstwa w 2003 r.,
w czêci dotycz¹cej realizacji inwestycji wieloletnich finansowanych ze rodków publicznych, ujawniono nieprawid³owoci skutkuj¹ce niecelowym lub niegospodarnym wydatkowaniem 8,5 mln z³. Najczêciej znacznie wyd³u¿ano cykl
realizacji inwestycji, co powodowa³o koniecznoæ wprowadzania zmian w trakcie robót, modernizacji czêci rozwi¹zañ, a nawet rozbiórki fragmentów wzniesionych obiektów (Szpitale
Wojewódzkie w Ostro³êce, S³upsku i Che³mie). Zaniedbania
w nadzorze inwestorskim i przyjmowanie nierealnych terminów oddania inwestycji do u¿ytku skutkowa³y przedwczesny-
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mi zakupami wyposa¿enia (Szpital Miejski w Starachowicach).
Stwierdzono te¿ przypadki godzenia siê inwestorów na odstêpstwa od uzgodnionych warunków, prowadz¹ce do obni¿enia jakoci wznoszonych obiektów, zwiêkszenia kosztów
ich realizacji, a tak¿e skutkuj¹ce ograniczeniem mo¿liwoci
¿¹dania obni¿enia cen z tytu³u gorszego wykonania uzgodnionych zadañ. Np. przy modernizacji autostrady A-4 Wroc³aw  Krzywa, z akceptacj¹ kierownika projektu, zgodzono

7.

""

siê na obni¿enie parametrów wytrzyma³ociowych nawierzchni
na odcinku o d³ugoci 48 km, co zmniejszy³o jej wytrzyma³oæ o 40% Nie obni¿ono natomiast wynagrodzenia za wykonany wadliwie odcinek nawierzchni. Ponadto doprowadzono
do zweryfikowania i znacznego ograniczenia pierwotnego
zakresu inwestycji pn. Drogowe Przejcie Graniczne  Zwardoñ-Myto, co w rezultacie umo¿liwi³o zaoszczêdzenie przez
bud¿et pañstwa 47,4 mln z³.
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wys³anych do Sejmu RP
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od 1 stycznia 2004 r.
do 31 marca 2005 r.
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do Sprawozdania
z dzia³alnoci
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Wykaz informacji o wynikach kontroli
wys³anych do Sejmu RP w okresie
od 1 stycznia 2004 r. do 31 marca 2005 r.

Lp.


Tytu³ kontroli

Jednostka
organizacyjna
!

Data wysy³ki
do Sejmu RP
"

Nr str.
za³. Nr 3
#

1

Pozyskiwanie i wykorzystanie rodków finansowych z funduszu PHARE

Dep.
Admin. Publ.

13 stycznia
2004 r.

2

2

Przygotowanie i produkcja dowodów osobistych

Dep.
Admin. Publ.

17 marca
2004 r.

3

3

Przygotowanie administracji publicznej do pozyskiwania
i wykorzystania funduszy strukturalnych

Dep.
Admin. Publ.

30 marca
2004 r.

4

4

£¹czenie zatrudnienia w wybranych urzêdach administracji publicznej
z wykonywaniem dzia³alnoci us³ugowej

Dep.
Admin. Publ.

20 kwietnia
2004 r.

5

5

Funkcjonowanie kontroli wewnêtrznej w ministerstwach
i innych jednostkach administracji centralnej

Dep.
Admin. Publ.

1 czerwca
2004 r.

6

6

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2003 r. przez jednostki
samorz¹du terytorialnego, ze szczególnym uwzglêdnieniem powi¹zañ
bud¿etów jednostek samorz¹du terytorialnego z bud¿etem pañstwa

Dep.
Admin. Publ.

15 czerwca
2004 r.

7

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2003 r.,
cz. 86  samorz¹dowe kolegia odwo³awcze

Dep.
Admin. Publ.

15 czerwca
2004 r.

8

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2003 r.,
cz. 80  regionalne izby obrachunkowe

Dep.
Admin. Publ.

15 czerwca
2004 r.

9

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2003 r.,
cz. 34  rozwój regionalny

Dep.
Admin. Publ.

15 czerwca
2004 r.

10

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2003 r.,
cz. 06  Trybuna³ Konstytucyjny

Dep.
Admin. Publ.

15 czerwca
2004 r.

11

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2003 r.,
cz. 04  S¹d Najwy¿szy

Dep.
Admin. Publ.

15 czerwca
2004 r.

12

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2003 r.,
cz. 05  Naczelny S¹d Administracyjny

Dep.
Admin. Publ.

15 czerwca
2004 r.

13

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2003 r.,
cz. 15  s¹dy powszechne

Dep.
Admin. Publ.

15 czerwca
2004 r.

14

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2003 r.,
cz. 45  sprawy zagraniczne

Dep.
Admin. Publ.

15 czerwca
2004 r.

15

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2003 r.,
cz. 43  wyznania religijne

Dep.
Admin. Publ.

15 czerwca
2004 r.

16

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2003 r.,
cz. 17  administracja publiczna

Dep.
Admin. Publ.

15 czerwca
2004 r.

17

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2003 r.,
cz. 58  G³ówny Urz¹d Statystyczny

Dep.
Admin. Publ.

15 czerwca
2004 r.

18

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2003 r.,
cz. 49  Urz¹d Zamówieñ Publicznych

Dep.
Admin. Publ.

15 czerwca
2004 r.

19

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2003 r.,
cz. 51  Urz¹d S³u¿by Cywilnej

Dep.
Admin. Publ.

15 czerwca
2004 r.

20

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2003 r.,
cz. 75  Rz¹dowe Centrum Legislacji

Dep.
Admin. Publ.

15 czerwca
2004 r.

21

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2003 r.,
cz. 37  sprawiedliwoæ

Dep.
Admin. Publ.

15 czerwca
2004 r.

22

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2003 r.,
cz. 23  integracja europejska

Dep.
Admin. Publ.

15 czerwca
2004 r.

23

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2003 r.,
cz. 16  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Dep.
Admin. Publ.

15 czerwca
2004 r.
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#

24

Realizacja wyp³at premii gwarancyjnej od wk³adów mieszkaniowych

Dep.
Bud¿. i Finan.

5 kwietnia
2004 r.

7

25

Prowadzenie przez organy skarbowe postêpowañ podatkowych
i kontrolnych

Dep.
Bud¿. i Finan.

28 maja
2004 r.

8

26

Analiza wykonania bud¿etu pañstwa w 2003 r.

Dep.
Bud¿. i Finan.

15 czerwca
2004 r.

27

Wykonanie za³o¿eñ polityki pieniê¿nej w 2003 r.

Dep.
Bud¿. i Finan.

15 czerwca
2004 r.

28

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2003 r., cz. 98  przychody
i rozchody zwi¹zane z finansowaniem deficytu bud¿etowego
i rozdysponowaniem nadwy¿ki bud¿etowej

Dep.
Bud¿. i Finan.

15 czerwca
2004 r.

29

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2003 r.,
cz. 11  Krajowe Biuro Wyborcze

Dep.
Bud¿. i Finan.

15 czerwca
2004 r.

30

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2003 r.,
cz. 19  bud¿et, finanse publiczne i instytucje finansowe

Dep.
Bud¿. i Finan.

15 czerwca
2004 r.

31

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2003 r.,
cz. 02  Kancelaria Sejmu RP

Dep.
Bud¿. i Finan.

15 czerwca
2004 r.

32

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2003 r.,
cz. 69  Komisja Papierów Wartociowych i Gie³d

Dep.
Bud¿. i Finan.

15 czerwca
2004 r.

33

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2003 r.,
cz. 48  Komisja Nadzoru Ubezpieczeñ i Funduszy Emerytalnych

Dep.
Bud¿. i Finan.

15 czerwca
2004 r.

34

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2003 r.,
cz. 81  rezerwa ogólna i cz. 83  rezerwy celowe

Dep.
Bud¿. i Finan.

15 czerwca
2004 r.

35

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2003 r.,
cz. 82  subwencje ogólne dla jednostek samorz¹du terytorialnego

Dep.
Bud¿. i Finan.

15 czerwca
2004 r.

36

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2003 r.,
cz. 78  obs³uga zad³u¿enia zagranicznego
i cz. 79  obs³uga d³ugu krajowego

Dep.
Bud¿. i Finan.

15 czerwca
2004 r.

37

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2003 r., cz. 03  Kancelaria Senatu RP

Dep.
Bud¿. i Finan.

15 czerwca
2004 r.

38

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2003 r.,
cz. 13  Instytut Pamiêci Narodowej  Komisja cigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu

Dep.
Bud¿. i Finan.

15 czerwca
2004 r.

39

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2003 r.,
cz. 01  Kancelaria Prezydenta RP

Dep.
Bud¿. i Finan.

15 czerwca
2004 r.

40

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2003 r.,
cz. 08  Rzecznik Praw Obywatelskich

Dep.
Bud¿. i Finan.

15 czerwca
2004 r.

41

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2003 r.,
cz. 10  Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Dep.
Bud¿. i Finan.

15 czerwca
2004 r.

42

Realizacja postanowieñ ustawy o dzia³alnoci ubezpieczeniowej
w zakresie ochrony osób ubezpieczonych

Dep.
Bud¿. i Finan.

24 czerwca
2004 r.

9

43

Inwestycje kapita³owe banków komercyjnych
z przewag¹ kapita³u pañstwowego w latach 1998-2003 (I pó³r.)

Dep.
Bud¿. i Finan.

28 czerwca
2004 r.

10

44

Opodatkowanie paliw p³ynnych

Dep.
Bud¿. i Finan.

29 lipca
2004 r.

11

45

Likwidacja i gospodarowanie mieniem polikwidacyjnym oraz mieniem
przejêtym przez Skarb Pañstwa po rozwi¹zaniu umowy
o oddanie przedsiêbiorstwa do odp³atnego korzystania

Dep. Gosp.,
Skarbu Pañstwa i Prywat.

14 stycznia
2004 r.

12

46

Prywatyzacja STOEN SA

Dep. Gosp.,
Skarbu Pañstwa i Prywat.

26 stycznia
2004 r.

13

47

Restrukturyzacja sektora obronnego

Dep. Gosp.,
Skarbu Pañstwa i Prywat.

5 lutego
2004 r.

14

48

Funkcjonowanie systemu tworzenia obowi¹zkowych zapasów
paliw w Polsce w latach 1998-2000 i jego modyfikacja

Dep. Gosp.,
Skarbu Pañstwa i Prywat.

9 lutego
2004 r.

15

49

Realizacja przez organy administracji rz¹dowej zadañ wynikaj¹cych
z ustawy o us³ugach turystycznych

Dep. Gosp.,
Skarbu Pañstwa i Prywat.

12 lutego
2004 r.

16

!
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50

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2003 r.,
cz. 68  Pañstwowa Agencja Atomistyki

Dep. Gosp.,
Skarbu Pañstwa i Prywat.

15 czerwca
2004 r.

51

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2003 r.,
cz. 65  Polski Komitet Normalizacyjny

Dep. Gosp.,
Skarbu Pañstwa i Prywat.

15 czerwca
2004 r.

52

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2003 r.,
cz. 47  Rz¹dowe Centrum Studiów Strategicznych

Dep. Gosp.,
Skarbu Pañstwa i Prywat.

15 czerwca
2004 r.

53

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2003 r.,
cz. 53  Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Dep. Gosp.,
Skarbu Pañstwa i Prywat.

15 czerwca
2004 r.

54

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2003 r.,
cz. 61  Urz¹d Patentowy RP

Dep. Gosp.,
Skarbu Pañstwa i Prywat.

15 czerwca
2004 r.

55

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2003 r.,
cz. 50  Urz¹d Regulacji Energetyki

Dep. Gosp.,
Skarbu Pañstwa i Prywat.

15 czerwca
2004 r.

56

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2003 r.,
cz. 60  Wy¿szy Urz¹d Górniczy

Dep. Gosp.,
Skarbu Pañstwa i Prywat.

15 czerwca
2004 r.

57

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2003 r.,
cz. 64  G³ówny Urz¹d Miar

Dep. Gosp.,
Skarbu Pañstwa i Prywat.

15 czerwca
2004 r.

58

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2003 r.,
cz. 20  gospodarka

Dep. Gosp.,
Skarbu Pañstwa i Prywat.

15 czerwca
2004 r.

59

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2003 r.,
cz. 40  turystyka

Dep. Gosp.,
Skarbu Pañstwa i Prywat.

15 czerwca
2004 r.

60

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2003 r.,
cz. 36  Skarb Pañstwa

Dep. Gosp.,
Skarbu Pañstwa i Prywat.

16 czerwca
2004 r.

61

Likwidacja towarów przez administracjê celn¹

Dep. Gosp.,
Skarbu Pañstwa i Prywat.

2 lipca
2004 r.

17

62

Zaopatrzenie w gaz ziemny

Dep. Gosp.,
Skarbu Pañstwa i Prywat.

7 lipca
2004 r.

18

63

Wykorzystanie energii elektrycznej i ciep³a ze róde³ odnawialnych
oraz energii elektrycznej produkowanej w skojarzeniu z ciep³em

Dep. Gosp.,
Skarbu Pañstwa i Prywat.

14 lipca
2004 r.

19

64

Przekszta³cenia w³asnociowe spó³ek Skarbu Pañstwa
i samorz¹du terytorialnego

Dep. Gosp.,
Skarbu Pañstwa i Prywat.

26 lipca
2004 r.

20

65

Postêpowania naprawcze w przedsiêbiorstwach pañstwowych

Dep. Gosp.,
Skarbu Pañstwa i Prywat.

26 sierpnia
2004 r.

21

66

Prywatyzacja Biura Projektów Przemys³u Betonów Biprodex

Dep. Gosp.,
Skarbu Pañstwa i Prywat.

22 wrzenia
2004 r.

22

67

Wybrane dzia³ania administracji rz¹dowej w dziedzinie budowy
informatycznych narzêdzi promocji eksportu

Dep. Gosp.,
22 padziernika
Skarbu Pañstwa i Prywat.
2004 r.

23

68

Zarz¹dzanie maj¹tkiem
by³ego Funduszu Wczasów Pracowniczych i jego prywatyzacja

Dep. Gosp.,
Skarbu Pañstwa i Prywat.

22 listopada
2004 r.

24

69

Zabezpieczenie interesów pañstwa w spó³kach
z mniejszociowym udzia³em Skarbu Pañstwa

Dep. Gosp.,
Skarbu Pañstwa i Prywat.

4 lutego
2005 r.

25

70

Restrukturyzacja w³asnociowa przedsiêbiorstw sektora naftowego

Dep. Gosp.,
Skarbu Pañstwa i Prywat.

16 lutego
2005 r.

26

71

Nadzór nad spó³kami Skarbu Pañstwa i przedsiêbiorstwami pañstwowymi
Dep. Gosp.,
w zakresie zaanga¿owania kapita³owego w spó³ki prawa handlowego
Skarbu Pañstwa i Prywat.

29 marca
2005 r.

27

72

Finansowanie utrzymania dróg krajowych ze rodków specjalnych

Dep. Komun.
i Sys. Transport.

12 stycznia
2004 r.

28

73

Budowa autostrad w Polsce

Dep. Komun.
i Sys. Transport.

23 stycznia
2004 r.

29

74

Realizacja zadañ przez administracjê rz¹dow¹ w zakresie
regulacji rynku us³ug telekomunikacyjnych

Dep. Komun.
i Sys. Transport.

7 maja
2004 r.

30

75

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2003 r.,
cz. 76  Urz¹d Regulacji Telekomunikacji i Poczty

Dep. Komun.
i Sys. Transport.

15 czerwca
2004 r.

76

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2003 r., cz. 26  ³¹cznoæ

Dep. Komun.
i Sys. Transport.

15 czerwca
2004 r.

77

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2003 r., cz. 21  gospodarka morska

Dep. Komun.
i Sys. Transport.

15 czerwca
2004 r.
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78

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2003 r., cz. 39  transport

Dep. Komun.
i Sys. Transport.

15 czerwca
2004 r.

79

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2003 r.,
cz. 71  Urz¹d Transportu Kolejowego

Dep. Komun.
i Sys. Transport.

15 czerwca
2004 r.

80

Ochrona brzegów morskich

Dep. Komun.
i Sys. Transport.

12 lipca
2004 r.

31

81

Prywatyzacja Polskich Linii Lotniczych LOT SA

Dep. Komun.
i Sys. Transport.

30 wrzenia
2004 r.

32

82

Restrukturyzacja finansowa PKP SA

Dep. Komun.
i Sys. Transport.

3 grudnia
2004 r.

33

83

Zarz¹dzanie drogami publicznymi
na skrzy¿owaniach z liniami kolejowymi

Dep. Komun.
i Sys. Transport.

8 lutego
2005 r.

34

84

Wykorzystanie mo¿liwoci rozwojowych gospodarki morskiej

Dep. Komun.
i Sys. Transport.

8 lutego
2005 r.

35

85

Wykorzystanie rodków finansowych pochodz¹cych z dop³at
do stawek w grach liczbowych na dofinansowanie inwestycji
sportowych w akademiach wychowania fizycznego
oraz wykorzystanie tych obiektów na potrzeby sportu

Dep. Nauki, Ow.
i Dziedz. Narod.

20 lutego
2004 r.

36

86

Funkcjonowanie programów: Animator sportu dzieci i m³odzie¿y
i Animator sportu osób niepe³nosprawnych

Dep. Nauki, Ow.
i Dziedz. Narod.

20 lutego
2004 r.

37

87

Wykorzystanie rodków publicznych w dziedzinie kultury
przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych

Dep. Nauki, Ow.
i Dziedz. Narod.

20 kwietnia
2004 r.

38

88

Organizacja oraz finansowanie dokszta³cania
i doskonalenia zawodowego nauczycieli

Dep. Nauki, Ow.
i Dziedz. Narod.

6 maja
2004 r.

39

89

Realizacja ustawy o jêzyku polskim

Dep. Nauki, Ow.
i Dziedz. Narod.

10 maja
2004 r.

40

90

Wykonanie planu finansowego Funduszu Promocji Twórczoci w 2003 r.

Dep. Nauki, Ow.
I Dziedz. Narod.

15 czerwca
2004 r.

91

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2003 r., cz. 67  Polska Akademia Nauk

Dep. Nauki, Ow.
I Dziedz. Narod.

15 czerwca
2004 r.

92

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2003 r., cz. 27  informatyzacja
i cz. 28  nauka

Dep. Nauki, Ow.
I Dziedz. Narod.

2004 r.

93

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2003 r.,
cz. 25  kultura fizyczna i sport, cz. 30  owiata i wychowanie
i cz. 38  szkolnictwo wy¿sze

Dep. Nauki, Ow.
I Dziedz. Narod.

15 czerwca
2004 r.

94

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2003 r.,
cz. 24  kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dep. Nauki, Ow.
I Dziedz. Narod.

15 czerwca
2004 r.

95

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2003 r.,
cz. 14  Rzecznik Praw Dziecka

Dep. Nauki, Ow.
I Dziedz. Narod.

15 czerwca
2004 r.

96

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2003 r.,
cz. 09  Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dep. Nauki, Ow.
I Dziedz. Narod.

15 czerwca
2004 r.

97

Zasiêg wychowania przedszkolnego

Dep. Nauki, Ow.
I Dziedz. Narod.

12 sierpnia
2004 r.

41

98

Organizacja i finansowanie dzia³alnoci dydaktycznej
w pañstwowych wy¿szych szko³ach zawodowych

Dep. Nauki, Ow.
I Dziedz. Narod.

3 wrzenia
2004 r.

42

99

Wykorzystanie rodków publicznych na szkolnictwo artystyczne

Dep. Nauki, Ow.
I Dziedz. Narod.

12 padziernika
2004 r.

43

100

Funkcjonowanie szkó³ mniejszoci narodowych i etnicznych

Dep. Nauki, Ow.
I Dziedz. Narod.

29 listopada
2004 r.

44

101

Wykorzystanie pracowni komputerowych w szko³ach

Dep. Nauki, Ow.
I Dziedz. Narod.

19 stycznia
2005 r.

45

102

Zabezpieczenie i udostêpnianie pañstwowego zasobu archiwalnego
oraz dokumentacji osobowej i p³acowej pracodawców

Dep. Nauki, Ow.
I Dziedz. Narod.

21 stycznia
2005 r.

46

103

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2003 r.,
cz. 42  sprawy wewnêtrzne

Dep. Obrony Narod.
I Bezp. Wew.

15 czerwca
2004 r.

104

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2003 r., cz. 29  obrona narodowa

Dep. Obrony Narod.
I Bezp. Wew.

15 czerwca
2004 r.

#
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105

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2003 r.,
cz. 57  Agencja Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego (tajna)

Dep. Obrony Narod.
I Bezp. Wew.

15 czerwca
2004 r.

106

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2003 r.,
cz. 59  Agencja Wywiadu (tajna)

Dep. Obrony Narod.
I Bezp. Wew.

15 czerwca
2004 r.

107

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2003 r.
przez Wojskowe S³u¿by Informacyjne (tajna)

Dep. Obrony Narod.
I Bezp. Wew.

15 czerwca
2004 r.

108

Zamówienie publiczne MON
na dostawê ko³owego transportera opancerzonego

Dep. Obrony Narod.
I Bezp. Wew.

29 czerwca
2004 r.

47

109

Realizacja zadañ inwestycyjnych Si³ Zbrojnych RP
w zakresie infrastruktury lotniskowej i morskiej
w latach 2001-2002 (poufna)

Dep. Obrony Narod.
I Bezp. Wew.

16 lipca
2004 r.

48

110

Finansowanie Policji ze róde³ innych ni¿ bud¿et pañstwa

Dep. Obrony Narod.
I Bezp. Wew.

12 sierpnia
2004 r.

49

111

Zamówienia publiczne MSWiA dotycz¹ce budowy systemu
informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców  CEPiK

Dep. Obrony Narod.
I Bezp. Wew.

11 stycznia
2005 r.

50

112

Udzielanie przez Pañstwow¹ Stra¿ Po¿arn¹ zamówieñ publicznych
w zwi¹zku z funkcjonowaniem Krajowego Systemu
Ratowniczo-Ganiczego w latach 2001-2003 (I pó³r.)

Dep. Obrony Narod.
I Bezp. Wew.

11 stycznia
2005 r.

51

113

Przygotowanie nowych struktur przewidzianych
do przeciwdzia³ania i zwalczania przestêpczoci
w zakresie obrotu towarowego z zagranic¹

Dep. Obrony Narod.
I Bezp. Wew.

12 stycznia
2005 r.

52

114

Realizacja zadañ inwestycyjnych w zakresie rozwoju systemu dowodzenia
i ³¹cznoci Si³ Zbrojnych w latach 2001-2002 (poufna)

Dep. Obrony Narod.
I Bezp. Wew.

26 stycznia
2005 r.

53

115

System ochrony wschodniego i pó³nocno-wschodniego odcinka
granicy pañstwowej (poufna)

Dep. Obrony Narod.
I Bezp. Wew.

26 stycznia
2005 r.

54

116

Przygotowanie Si³ Zbrojnych RP do uczestnictwa
w operacjach pokojowych (tajna)

Dep. Obrony Narod.
I Bezp. Wew.

26 stycznia
2005 r.

55

117

Restrukturyzacja i przekszta³cenia systemowe w ochronie zdrowia

Dep. Pracy,
Spr. Socj. I Zdrow.

16 marca
2004 r.

56

118

Funkcjonowanie zak³adów pracy chronionej zajmuj¹cych siê
ochron¹ mienia i dozorem

Dep. Pracy,
Spr. Socj. I Zdrow.

5 kwietnia
2004 r.

57

119

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2003 r., cz. 46  zdrowie

Dep. Pracy,
Spr. Socj. I Zdrow.

15 czerwca
2004r.

120

Wykonanie planu finansowego Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepe³nosprawnych w 2003 r.

Dep. Pracy,
Spr. Socj. I Zdrow.

15 czerwca
2004 r.

121

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2003 r.,
cz. 73  Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych; wykonanie planów
finansowych Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych
i Funduszu Alimentacyjnego w 2003 r.

Dep. Pracy,
Spr. Socj. i Zdrow.

15 czerwca
2004 r.

122

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2003 r., cz. 72  Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia Spo³ecznego; wykonanie planów finansowych
Funduszu Emerytalno-Rentowego, Funduszu Administracyjnego
i Funduszu Prewencji i Rehabilitacji w 2003 r.

Dep. Pracy,
Spr. Socj. i Zdrow.

15 czerwca
2004 r.

123

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2003 r., cz. 54  Urz¹d ds. Kombatantów
i Osób Represjonowanych; wykonanie planu finansowego
Pañstwowego Funduszu Kombatantów w 2003 r.

Dep. Pracy,
Spr. Socj. i Zdrow.

15 czerwca
2004 r.

124

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2003 r.,
cz. 12  Pañstwowa Inspekcja Pracy

Dep. Pracy,
Spr. Socj. i Zdrow.

15 czerwca
2004 r.

125

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2003 r., cz. 31  praca
i cz. 44  zabezpieczenie spo³eczne; wykonanie planów finansowych
Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych
wiadczeñ Pracowniczych w 2003 r.

Dep. Pracy,
Spr. Socj. i Zdrow.

15 czerwca
2004 r.

126

Wykonanie przez administracjê publiczn¹ zadañ
w zakresie aktywizacji zawodowej absolwentów

Dep. Pracy,
Spr. Socj. i Zdrow.

8 lipca
2004 r.

58

127

Prawid³owoæ stosowania przez Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych
ulg w pobieraniu sk³adek z tytu³u ubezpieczenia spo³ecznego

Dep. Pracy,
Spr. Socj. i Zdrow.

2 sierpnia
2004 r.

59

128

Sprawowanie zapobiegawczego i bie¿¹cego nadzoru
przez Pañstwow¹ Inspekcjê Sanitarn¹

Dep. Pracy,
Spr. Socj. i Zdrow.

7 wrzenia
2004 r.

60
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129

Funkcjonowanie systemu tworzenia wykazu leków refundowanych

Dep. Pracy,
Spr. Socj. i Zdrow.

27 wrzenia
2004 r.

61

130

Wykorzystanie rodków publicznych na tworzenie rynków hurtowych
i gie³d (kontrola sprawdzaj¹ca)

Dep. rod., Roln.
i Zagosp. Przest.

9 stycznia
2004 r.

62

131

Dzia³ania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
na rzecz utworzenia serwerowni Zintegrowanego Systemu Zarz¹dzania
i Kontroli (ZSZiK-IACS) oraz wyboru docelowej siedziby centrali Agencji

Dep. rod., Roln.
i Zagosp. Przest.

9 stycznia
2004 r.

63

132

Funkcjonowanie nadzoru nad wytwarzaniem, obrotem
i stosowaniem rodków ¿ywienia zwierz¹t

Dep. rod., Roln.
i Zagosp. Przest.

3 lutego
2004 r.

64

133

Przygotowanie do wype³niania przez Polskê ratyfikowanej
w 1996 r. miêdzynarodowej Konwencji o ró¿norodnoci biologicznej
(podpisanej w Rio de Janeiro dnia 5 czerwca 1992 r.)

Dep. rod., Roln.
i Zagosp. Przest.

26 lutego
2004 r.

65

134

Dzia³alnoæ wojewódzkich funduszy ochrony rodowiska
i gospodarki wodnej w latach 2000-2003 (I pó³r.)

Dep. rod., Roln.
i Zagosp. Przest.

2 marca
2004 r.

66

135

Realizacja zobowi¹zañ negocjacyjnych rz¹du RP
z Komisj¹ Europejsk¹ w obszarze ochrony rodowiska

Dep. rod., Roln.
i Zagosp. Przest.

10 marca
2004 r.

67

136

Stosowanie rodków chemicznych w rolnictwie

Dep. rod., Roln.
i Zagosp. Przest.

13 maja
2004 r.

68

137

Wykonanie planu finansowego Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu
Pañstwa w okresie od 1 stycznia do 15 lipca 2003 r. oraz Agencji
Nieruchomoci Rolnych w okresie od 16 lipca do 31 grudnia 2003 r.

Dep. rod., Roln.
i Zagosp. Przest.

15 czerwca
2004 r.

138

Wykonanie planu finansowego Agencji Rynku Rolnego w 2003 r.

Dep. rod., Roln.
i Zagosp. Przest.

15 czerwca
2004 r.

139

Wykonanie planu finansowego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w 2003 r.

Dep. rod., Roln.
i Zagosp. Przest.

15 czerwca
2004 r.

140

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2003 r., cz. 32  rolnictwo,
cz. 33  rozwój wsi, cz. 35  rynki rolne; wykonanie planu finansowego
Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2003 r.

Dep. rod., Roln.
i Zagosp. Przest.

15 czerwca
2004 r.

141

Wykonanie planu finansowego Narodowego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w 2003 r.

Dep. rod., Roln.
i Zagosp. Przest.

15 czerwca
2004 r.

142

Wykonanie planu finansowego Pañstwowego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2003 r.

Dep. rod., Roln.
i Zagosp. Przest.

15 czerwca
2004 r.

143

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2003 r.  realizacja inwestycji
wieloletnich finansowanych ze rodków publicznych

Dep. rod., Roln.
i Zagosp. Przest.

15 czerwca
2004 r.

144

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2003 r.,
cz. 55  Urz¹d Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast

Dep. rod., Roln.
i Zagosp. Przest.

15 czerwca
2004 r.

145

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2003 r.,
cz. 22  gospodarka wodna i cz. 41  rodowisko

Dep. rod., Roln.
i Zagosp. Przest.

15 czerwca
2004 r.

146

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2003 r.,
cz. 18  budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa

Dep. rod., Roln.
i Zagosp. Przest.

15 czerwca
2004 r.

147

Przestrzeganie wymagañ w zakresie
miêdzynarodowego obrotu odpadami

Dep. rod., Roln.
i Zagosp. Przest.

17 czerwca
2004 r.

69

148

Realizacja przez administracjê publiczn¹ zadañ w zakresie ma³ej
i du¿ej retencji wód

Dep. rod., Roln.
i Zagosp. Przest.

1 wrzenia
2004 r.

70

149

Realizacja postanowieñ Konwencji helsiñskiej (II etap)

Dep. rod., Roln.
i Zagosp. Przest.

14 wrzenia
2004 r.

71

150

Stan rezerw pañstwowych zbó¿

Dep. rod., Roln.
i Zagosp. Przest.

28 padziernika
2004 r.

72

151

Dzia³alnoæ TON AGRO SA i jej spó³ek zale¿nych, ze szczególnym
uwzglêdnieniem obrotu gruntami z Zasobu W³asnoci Rolnej Skarbu
Pañstwa w imieniu w³asnym i na rzecz Agencji Nieruchomoci Rolnych
w latach 1999-2003

Dep. rod., Roln.
i Zagosp. Przest.

27 stycznia
2005 r.

73

152

Funkcjonowanie nadzoru nad obrotem i ubojem zwierz¹t rzenych,
ze szczególnym uwzglêdnieniem dobrostanu zwierz¹t

Dep. rod., Roln.
i Zagosp. Przest.

4 lutego
2005 r.

74

153

Gospodarowanie mieniem Skarbu Pañstwa bêd¹cym w zarz¹dzie
Pañstwowego Gospodarstwa Lenego Lasy Pañstwowe

Dep. rod., Roln.
i Zagosp. Przest.

11 lutego
2005 r.

75

154

Realizacja przedsiêwziêæ termodernizacyjnych
w zasobach mieszkaniowych w latach 1999-2004 (I pó³r.)

Dep. rod., Roln.
i Zagosp. Przest.

22 lutego
2005 r.

76

%
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Wykorzystanie maj¹tku i rodków publicznych
przez Ochotnicze Hufce Pracy

Del.
w Bia³ymstoku

18 lutego
2004 r.

77

156

Prawid³owoæ pozyskiwania w latach 2001-2003 (I pó³r.) rodków
specjalnych tworzonych w organach skarbowych na usprawnienie
funkcjonowania tych organów oraz premie pracowników

Del.
w Bia³ymstoku

5 maja
2004 r.

78

157

Wykonania bud¿etu pañstwa w 2003 r., cz. 85/20  woj. podlaskie

Del.
w Bia³ymstoku

15 czerwca
2004 r.

158

Funkcjonowanie przywiêziennych zak³adów pracy

Del.
w Bia³ymstoku

10 lutego
2005 r.

159

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2003 r.
cz. 85/04  woj. kujawsko-pomorskie

Del.
w Bydgoszczy

15 czerwca
2004 r.

160

Powi¹zania wybranych jednoosobowych spó³ek komunalnych
z bud¿etami gmin

Del.
w Bydgoszczy

25 marca
2005 r.

161

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2003 r., cz. 85/22  woj. pomorskie

Del.
w Gdañsku

15 czerwca
2004 r.

162

Finansowanie i utrzymanie dróg wojewódzkich,
powiatowych i gminnych w województwie pomorskim

Del.
w Gdañsku

9 sierpnia
2004 r.

163

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2003 r., cz. 85/24  woj. l¹skie

Del.
w Katowicach

15 czerwca
2004 r.

164

Przekszta³cenia organizacyjne w górnictwie wêgla kamiennego
w latach 2002-2003

Del.
w Katowicach

28 lipca
2004 r.

82

165

Gospodarowanie mieniem pañstwowych szkó³ wy¿szych

Del.
w Katowicach

6 sierpnia
2004 r.

83

166

Funkcjonowanie spó³ek restrukturyzacji kopalñ, ze szczególnym
uwzglêdnieniem wykorzystania dotacji bud¿etowych
otrzymywanych w latach 2000-2003

Del.
w Katowicach

17 listopada
2004 r.

84

167

Dzia³alnoæ s¹dów rejestrowych w zakresie prowadzenia
Krajowego Rejestru S¹dowego

Del.
w Katowicach

25 marca
2005 r.

85

168

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2003 r., cz. 85/26
 woj. wiêtokrzyskie

Del.
w Kielcach

15 czerwca
2004 r.

169

Wykorzystanie rodków pomocowych PHARE CBC w zakresie
wspó³pracy przygranicznej Polski i S³owacji w latach 2000-2003 (3 kw.)

Del.
w Krakowie

24 lutego
2004 r.

170

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2003 r., cz. 85/12
 woj. ma³opolskie

Del.
w Krakowie

15 czerwca
2004 r.

171

Realizacja wiadczeñ zdrowotnych
w zakresie wszczepiania endoprotez stawu biodrowego

Del.
w Krakowie

31 grudnia
2004 r.

172

Realizacja przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu
prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej przez osoby pe³ni¹ce
funkcje publiczne w jednostkach samorz¹du terytorialnego
w latach 2000-2002

Del.
w £odzi

9 lutego
2004 r
.

79

80

81

86

87

88

173

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2003 r., cz. 85/10  woj. ³ódzkie

Del.
w £odzi

15 czerwca
2004 r.

174

Wykorzystanie rodków publicznych na funkcjonowanie
instytucji kultury prowadzonych przez samorz¹dy województw

Del.
w £odzi

28 lipca
2004 r.

89

175

Organizacja i warunki realizacji wychowania fizycznego
w szko³ach podstawowych i gimnazjach na terenie woj. ³ódzkiego

Del.
w £odzi

8 listopada
2004 r.

90

176

Zbywanie nieruchomoci komunalnych przez gminy

Del.
w Lublinie

3 marca
2004 r.

91

177

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2003 r., cz. 85/06  woj. lubelskie

Del.
w Lublinie

15 czerwca
2004 r.

178

Realizacja programów i planów zagospodarowania granicy pañstwowej
w zakresie modernizacji i budowy drogowych przejæ granicznych
na pó³nocno-wschodnim i wschodnim odcinku granicy pañstwowej
w latach 2000-2004 (I kw.)

Del.
w Lublinie

17 grudnia
2004 r.

92

Del.
w Olsztynie

4 maja
2004 r.

93

179

&

!

155

Likwidacja skutków klêski ¿ywio³owej (huraganu) zaistnia³ej
w lipcu 2002 r. na terenach lenych zarz¹dzanych przez Lasy Pañstwowe,
ze szczególnym uwzglêdnieniem Puszczy Piskiej
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180

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2003 r., cz. 85/28
 woj. warmiñsko-mazurskie

Del.
w Olsztynie

15 czerwca
2004 r.

181

Transgraniczne przemieszczanie odpadów pomiêdzy Polsk¹ a Rosj¹
 Obwodem Kaliningradzkim

Del.
w Olsztynie

8 wrzenia
2004 r.

94

182

Prawid³owoæ wykorzystania rodków finansowych przez izby rolnicze
na realizacjê zadañ ustawowych oraz zleconych
przez organy administracji rz¹dowej i samorz¹dowej

Del.
w Olsztynie

20 grudnia
2004 r.

95

183

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2003 r., cz. 85/16  woj. opolskie

Del.
w Opolu

15 czerwca
2004 r.

184

Prawid³owoæ udzielania dotacji przez gminy i powiaty
podmiotom spoza sektora finansów publicznych

Del.
w Poznaniu

19 stycznia
2004 r.

96

185

Stosowanie ulg podatkowych przez organy gmin woj. wielkopolskiego
oraz skutecznoæ egzekwowania zaleg³oci podatkowych
(kontrola sprawdzaj¹ca)

Del.
w Poznaniu

4 marca
2004 r.

97

186

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2003 r., cz. 85/30
 woj. wielkopolskie

Del.
w Poznaniu

15 czerwca
2004 r.

187

Organizacja gospodarowania odpadami komunalnymi w du¿ych miastach

Del.
w Poznaniu

10 stycznia
2005 r.

188
`

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2003 r., cz. 85/18
 woj. podkarpackie

Del.
w Rzeszowie

15 czerwca
2004 r.

189

Funkcjonowanie administracji morskiej w zakresie wydawania
dokumentów kwalifikacyjnych dla cz³onków za³óg statków morskich

Del.
w Szczecinie

3 lutego
2004 r.

190

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2003 r., cz. 85/32
 woj. zachodniopomorskie

Del.
w Szczecinie

15 czerwca
2004 r.

191

Przekszta³cenia w³asnociowe w morskich stoczniach remontowych

Del.
w Szczecinie

21 lutego
2005 r.

100

192

Przygotowanie polskiego rybo³ówstwa morskiego
do integracji z Uni¹ Europejsk¹

Del.
w Szczecinie

21 lutego
2005 r.

101

193

Lokalizacja du¿ych obiektów handlowych
(super- i hipermarketów) w woj. mazowieckim

Del.
w Warszawie

15 stycznia
2004 r.

102

194

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2003 r., cz. 85/14
 woj. mazowieckie

Del.
w Warszawie

15 czerwca
2004 r.

195

Realizacja inwestycji pn. Budowa Trasy i Mostu wiêtokrzyskiego
oraz tunelu Wis³ostrady

Del.
w Warszawie

9 grudnia
2004 r.

103

196

Stanowienie aktów prawa miejscowego przez gminy i powiaty

Del.
w Warszawie

31 grudnia
2004 r.

104

197

Prawid³owoæ zagospodarowania obiektów Stadionu X-lecia
w Warszawie i terenów przyleg³ych wykorzystywanych
na prowadzenie targowiska

Del.
w Warszawie

10 lutego
2005 r.

105

198

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2003 r., cz. 85/02
 woj. dolnol¹skie

Del.
we Wroc³awiu

15 czerwca
2004 r.

199

Rozliczanie osób fizycznych prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹
z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2001-2002

Del.
we Wroc³awiu

4 padziernika
2004 r.

106

200

Zaspokojenie przez Skarb Pañstwa roszczeñ osób z tytu³u
pozostawionego mienia zabu¿añskiego

Del.
we Wroc³awiu

4 padziernika
2004 r.

107

201

Orzekanie przez s¹dy nawi¹zek i wiadczeñ pieniê¿nych,
jak te¿ wykonanie tych rodków karnych w latach 2002-2003

Del.
we Wroc³awiu

31 stycznia
2005 r.

108

202

Realizacja przez wojewodów zadañ w zakresie rejestracji i kontroli
zak³adów opieki zdrowotnej w wietle prawid³owoci ich funkcjonowania

Del.
we Wroc³awiu

3 lutego
2005 r.

109

203

Organizacja i finansowanie kszta³cenia osób niepe³nosprawnych
w szko³ach publicznych

Del.
w Zielonej Górze

15 stycznia
2004 r.

110

204

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2004 r., cz. 85/08  woj. lubuskie

Del.
w Zielonej Górze

15 czerwca
2004 r.

205

Sprawozdanie z dzia³alnoci Najwy¿szej Izby Kontroli w 2003 r.

Departament
Strategii Kontrolnej

21 czerwca
2004 r.

206

Zagro¿enie korupcj¹ w wietle badañ kontrolnych
Najwy¿szej Izby Kontroli w 2003 r.

a/

31 marca
2004 r.

98

99

a/ informacja o charakterze systemowym

'

Wykaz
informacji
o wynikach kontroli
wys³anych do organów
szczebla wojewódzkiego
w okresie
od 1 stycznia 2004 r.
do 31 marca 2005 r.
Za³¹cznik nr 2
do Sprawozdania
z dzia³alnoci
Najwy¿szej Izby Kontroli



Wykaz informacji o wynikach kontroli
wys³anych do organów szczebla wojewódzkiego
w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 marca 2005 r.

Lp.
1

Tytu³ kontroli
2

Jednostka
organizacyjna
3

Adresat
4

Dep. rod., Roln. Wojewoda
i Zagosp. Przest. Ma³opolski

Data
wysy³ki
5

1

Dzia³alnoæ inwestycyjna Akademii Ekonomicznej w Krakowie

28 kwietnia
2004 r.

2

Udzielanie przez gminy z terenu woj. podlaskiego
zamówieñ publicznych w latach 2002-2003 (I pó³r.)

Del.
w Bia³ymstoku

Wojewoda
Podlaski

24 marca
2004 r.

3

Realizacja inwestycji na obszarach po³o¿onych wokó³ miast i na terenach
o wysokich walorach turystycznych w woj. podlaskim

Del.
w Bia³ymstoku

Wojewoda
Podlaski

22 padziernika
2004 r.

4

Wywi¹zywanie siê organów administracji publicznej z obowi¹zku
udostêpniania informacji publicznej, w tym z wykorzystaniem technik
informatycznych w woj. podlaskim

Del.
w Bia³ymstoku

Wojewoda
Podlaski

22 padziernika
2004 r.

5

Pozyskiwanie i wykorzystanie przez samorz¹dy gminne i powiatowe
rodków finansowych na dzia³ania zapobiegaj¹ce bezrobociu
na wsi w woj. podlaskim

Del.
w Bia³ymstoku

Wojewoda
Podlaski

11 stycznia
2005 r.

6

Funkcjonowanie stra¿y miejskich

Del.
w Kielcach

Wojewoda
18 sierpnia
wiêtokrzyski
2004 r.

7

Udzielanie zamówieñ publicznych przez gminy

Del.
w Kielcach

Wojewoda
16 wrzenia
wiêtokrzyski
2004 r.

8

Gospodarowanie przez starostów nieruchomociami stanowi¹cymi w³asnoæ
Skarbu Pañstwa na terenie woj. wiêtokrzyskiego w latach 2001-2004 (I kw.)

Del.
w Kielcach

Wojewoda
30 listopada
wiêtokrzyski
2004 r.

9

Gospodarowanie rodkami finansowymi (dotacjami) przez Katolickie
Stowarzyszenie Wychowawców Oddzia³ w Tymbarku prowadz¹ce
Zespó³ Szkó³ w Piekie³ku

Del.
w Krakowie

Ma³opolski
28 lutego
Kurator Owiaty 2005 r.

10

Prawid³owoæ stosowania rodków egzekucyjnych w dzia³alnoci
prowadzonej przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
w Krakowie Powiat Grodzki w latach 2002-2004 (I kw.)

Del.
w Krakowie

Wojewoda
Ma³opolski

8 marca
2005 r.

11

Realizacja obowi¹zku konserwacji urz¹dzeñ melioracji podstawowych
i szczegó³owych przez podmioty zobowi¹zane w latach 1998-2002

Del.
w Opolu

Wojewoda
Opolski

31 marca
2004 r.

12

Realizacja wybranych zadañ statutowych przez Agencjê Nieruchomoci Rolnych
 Oddzia³ Terenowy w Szczecinie oraz udzielanie zamówieñ publicznych
Del.
na remonty i modernizacjê siedzib oddzia³u, przedstawicielstw powiatowych
w Szczecinie
i Sk³adnicy Akt w £obzie

Wojewoda
Zachodniopomorski

20 lipca
2004 r.

13

Dzia³ania na rzecz likwidacji bezrobocia na terenach wiejskich i aktywizacji
zawodowej by³ych pracowników pañstwowego sektora rolnego
w woj. zachodniopomorskim

Del.
w Szczecinie

Wojewoda
Zachodniopomorski

26 lipca
2004 r.

14

Wybrane zagadnienia dotycz¹ce wykorzystania rodków publicznych,
gospodarowania maj¹tkiem oraz prowadzenia gospodarki wodno-ciekowej
przez gm. Stare Babice

Del.
w Warszawie

Wojewoda
Mazowiecki

22 grudnia
2004 r.

15

Gospodarowanie gminnymi lokalami u¿ytkowymi
i efektywnoæ zarz¹dzania tymi lokalami

Del.
we Wroc³awiu

Wojewoda
Dolnol¹ski

10 maja
2004 r.

16

Wykorzystanie rodków publicznych przez samorz¹dy powiatowe
woj. lubuskiego na szkolenia i programy specjalne
w zakresie przeciwdzia³ania bezrobociu

Del.
w Zielonej Górze

Wojewoda
Lubuski

11 marca
2005 r.

Tytu³ kontroli

Syntetyczne
opracowania
poszczególnych
kontroli
Cel

Zakres

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



Tytu³ kontroli
Pozyskiwanie
i wykorzystywanie
œrodków finansowych
z funduszu PHARE

Cel

Zakres

Ocena programowania i wdra¿ania programów realizowanych w ramach PHARE na podstawie memorandów finansowych podpisanych po wprowadzeniu
Nowej Orientacji PHARE, tj. po 28
wrzenia 1998 r., prawid³owoci zarz¹dzania przez jednostki wdra¿aj¹ce rodkami publicznymi przyznanymi na realizacjê projektów w ramach Nowej
Orientacji PHARE, w szczególnoci
projektów inwestycyjnych i wydatkowania tych rodków.

Kontrol¹ objêto: Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej, gdzie usytuowany jest
Narodowy Koordynator Pomocy (NAC 
National Aid Coordinator), Ministerstwo
Finansów, gdzie funkcjonuje Krajowy
Urzêdnik Zatwierdzaj¹cy (NAO  National
Authorising Officer), 4 jednostki wdra¿aj¹ce  W³adzê Wdra¿aj¹c¹ Program
Wspó³pracy Przygranicznej PHARE (podleg³a Ministrowi Spraw Wewnêtrznych
i Administracji), Narodowy Fundusz
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, Generaln¹ Dyrekcjê Dróg Krajowych
i Autostrad, Polsk¹ Agencjê Rozwoju
Przedsiêbiorczoci oraz 15 beneficjentów.

W badanym okresie, od wrzenia 1998 r. do kwietnia 2003 r., Komisja Europejska w ramach tzw. Nowej Orientacji PHARE przekaza³a Polsce 755 mln euro, z których wykorzystano 614 mln euro (81%). NIK zbada³a efekty rzeczowe 16 projektów inwestycyjnych, wspó³finansowanych z PHARE, na realizacjê których przewidziano rodki z tego funduszu w wysokoci 79 mln euro (9,7% rodków PHARE przeznaczonych w tym czasie na
inwestycje). W ocenie NIK, dzia³ania podejmowane w tym okresie zarówno przez UKIE w zakresie programowania i monitorowania
programów pomocowych UE, jak i przez Ministerstwo Finansów zarz¹dzaj¹ce rodkami PHARE, by³y na ogó³ realizowane prawid³owo. Jednostki wdra¿aj¹ce programy PHARE oraz beneficjenci z regu³y nale¿ycie wywi¹zywali siê z obowi¹zków dotycz¹cych
pozyskiwania i wykorzystania tych rodków, a za³o¿one w projektach efekty rzeczowe zosta³y osi¹gniête. Stwierdzono, ¿e ³¹cznie
zakontraktowano 79 mln euro, tj. 100% badanych rodków, za do 30 kwietnia 2003 r. wydano 75 mln euro.
W ocenie NIK, jednostki wdra¿aj¹ce na bie¿¹co monitorowa³y wdra¿anie projektów PHARE. Ka¿da z nich wypracowa³a
w³asny system nadzoru i kontroli dostosowany do specyfiki prowadzonej dzia³alnoci. Nieprawid³owoci i uchybienia stwierdzone w trakcie realizacji 10 programów PHARE (sporód 16 badanych) polega³y przede wszystkim na opónieniach w wykonywaniu kontraktów w stosunku do harmonogramów, b³êdach formalnych w dokumentach lub ich nieterminowym przedstawieniu.
Nie ustrze¿ono siê jednak kilkumiesiêcznych opónieñ w realizacji zdecentralizowanego systemu wdra¿ania programów
pomocowych (EDIS  Extended Decentralised Implementation System), maj¹cego za cel przejêcie przez stronê polsk¹ wszystkich zadañ z zakresu zarz¹dzania finansowego i kontroli, w tym zatwierdzania dokumentacji przetargowej oraz kontraktów
z wykonawcami, co obecnie jest w gestii Komisji Europejskiej. Opónienia we wdra¿aniu EDIS spowodowane by³y m.in. czêstymi zmianami w harmonogramie prac, jak równie¿ zbyt pónym przedstawieniem przez Komisjê wymogów odnosz¹cych siê do
tego procesu.
Zdaniem NIK, Krajowy Urzêdnik Zatwierdzaj¹cy nale¿ycie wykonywa³ zadania w zakresie zarz¹dzania finansowego rodkami PHARE. Ministerstwo Finansów nie posiada³o jednak bie¿¹cych informacji o wysokoci faktycznie zrealizowanych wydatków poniesionych na wspó³finansowanie programów PHARE oraz o ród³ach pochodzenia rodków krajowych, innych ni¿ bud¿etowe.
Stwierdzono, ¿e przy regulowaniu p³atnoci zwi¹zanych z realizacj¹ projektów finansowanych ze rodków PHARE wyst¹pi³y problemy z zachowaniem p³ynnoci finansowej, spowodowane m.in. nieterminowym przekazywaniem do NAO dokumentacji
przez beneficjentów, stosowaniem przez Komisjê Europejsk¹ niespójnego z wymogami umów o realizacjê projektów systemu
przekazywania rodków PHARE.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 kontynuowanie przez NAO i NAC
dzia³añ dyscyplinuj¹cych jednostki
uczestnicz¹ce w procesie programowania do terminowego przekazywania

dokumentacji niezbêdnej do sporz¹dzania wniosków o rodki do Komisji Europejskiej, a tak¿e podjêcie przez jednostki wdra¿aj¹ce i beneficjentów dzia³añ w celu unikniêcia opónieñ i niecis³oci w sporz¹dzaniu i przekazywaniu
sprawozdañ;

 przyspieszenie prac w celu sprawnego zakoñczenia II i III etapu przygotowania do wdro¿enia EDIS oraz wyst¹pienie do Komisji Europejskiej
z wnioskiem o ewentualn¹ zmianê terminu zakoñczenia tych prac.

Tytu³ kontroli
Przygotowanie
i produkcja dowodów
osobistych

Cel

Zakres

Ocena zabezpieczenia interesów
Skarbu Pañstwa i obywateli RP
w trakcie przygotowania i produkcji
dowodów osobistych nowego wzoru.

Kontrolê przeprowadzono w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych i Administracji oraz w Centrum Personalizacji
Dokumentów Ministerstwa Spraw
Wewnêtrznych i Administracji.

Dowody osobiste nowego wzoru wydawane s¹ na podstawie ustawy o zmianie
ustawy o ewidencji ludnoci i dowodach osobistych oraz ustawy o dzia³alnoci gospodarczej. Do produkcji nowych dowodów osobistych (w formie karty poliwêglanowej) MSWiA wybra³o, w drodze przetargu, Konsorcjum z³o¿one z Drukarni Skarbowej i wêgierskiej firmy Multipolaris Kft.
Wydawanie dowodów osobistych nale¿y do w³aciwoci organów gminy, do których sk³ada siê odpowiedni wniosek.
Na jego podstawie sporz¹dzany jest, z zastosowaniem rodków informatycznych, formularz bêd¹cy drukiem cis³ego
zarachowania. Zawiera on wymagane dane osobowe, które przesy³ane s¹ do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA
w formie dokumentu elektronicznego metod¹ teletransmisji.
Kontrola wykaza³a du¿¹ awaryjnoæ tego systemu, szczególnie w pierwszych miesi¹cach jego eksploatacji, w wyniku
czego okres oczekiwania na nowy dowód wynosi³ nawet 3 miesi¹ce. Wed³ug protoko³u zdawczo-odbiorczego, wykonawca
zapewni³ na ustawowo okrelony moment startu systemu  1 stycznia 2001 r., infrastrukturê i wyposa¿enie informatyczne
umo¿liwiaj¹ce jedynie wstêpne jego uruchomienie. Mimo to, zamawiaj¹cy ju¿ 15 stycznia rozpocz¹³ personalizacjê dowodów. W ocenie NIK, wobec nieprzygotowania systemu, nale¿a³o podj¹æ dzia³ania zmierzaj¹ce do zmiany terminu rozpoczêcia ich wydawania.
Zarówno w MSWiA, jak i w CPD MSWiA, nie zachowano istotnych wymogów wynikaj¹cych z ustawy o ochronie informacji niejawnych. Do dnia zakoñczenia kontroli nie wdro¿ono bowiem opracowanych w resorcie szczególnych wymagañ
bezpieczeñstwa systemu i sieci teleinformatycznych funkcjonuj¹cych w zakresie personalizacji dokumentów (SWBS). W myl
obowi¹zuj¹cych w tym zakresie przepisów, szczególne wymagania bezpieczeñstwa systemu okrela siê ju¿ na etapie
projektowania nowego systemu (sieci teleinformatycznej), a nastêpnie uzupe³nia i rozwija wraz z jego wdra¿aniem, eksploatacj¹ i modernizacj¹.
NIK ujawni³a tak¿e, ¿e zbiór danych osobowych przetwarzanych w zwi¹zku z personalizacj¹ dokumentów osobistych
nie zosta³ zg³oszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. Rozpoczêcie przetwarzania
danych osobowych bez rejestracji zbioru danych w GIODO by³o niezgodne z ustaw¹ o ochronie danych osobowych i stanowi³o wystêpek.
Z ustaleñ kontroli wynika, ¿e MSWiA nie sprawowa³o nadzoru nad wykonywaniem umowy z Konsorcjum z nale¿yt¹
starannoci¹. Nie wyegzekwowano wykonania w ca³oci zadañ w niej okrelonych, mimo i¿ up³ynê³y ju¿ ponad 2 lata od
ostatecznego terminu. Wykonawca szeregu zadañ nie zrealizowa³ w ogóle lub wykona³ w sposób niezgodny z umow¹, co
niekorzystnie wp³ywa³o na sprawne i bezpieczne personalizowanie dokumentów oraz stwarza³o potencjalne zagro¿enia
dla eksploatowanego systemu teleinformatycznego, a tym samym pe³nego bezpieczeñstwa danych osobowych obywateli, przetwarzanych w zwi¹zku z wydawaniem dowodów osobistych. Do czasu zakoñczenia kontroli nie zosta³ przekazany
przez wykonawcê projekt techniczny wraz z harmonogramem realizacji przedmiotu umowy.
Kontrola ujawni³a ponadto, ¿e trzy firmy wykonuj¹ce zadania wynikaj¹ce z umowy, z którymi wi¹za³ siê dostêp do
informacji niejawnych stanowi¹cych tajemnicê pañstwow¹  dotycz¹cych technologii produkcji i sposobów zabezpieczeñ
dokumentów osobistych, nie posiada³y wiadectw bezpieczeñstwa przemys³owego, potwierdzaj¹cych ich zdolnoæ do
zapewnienia ochrony przed ujawnieniem tajnych danych. Agencja Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego nie prowadzi³a wobec
nich postêpowania sprawdzaj¹cego.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 wyegzekwowanie od wykonawcy
pe³nego zrealizowania umowy i zapewnienie w ten sposób prawid³owej i bez-

piecznej personalizacji dokumentów
osobistych;
 przeprowadzenie audytu systemu
teleinformatycznego, m.in. w celu
ustalenia prawid³owoci jego wykonania, zw³aszcza w zakresie zapew-

nienia bezpiecznej jego eksploatacji;
 zg³oszenie do rejestracji G³ównego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych zbioru danych osobowych przetwarzanych w zwi¹zku z personalizacj¹
dokumentów osobistych.

!

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Przygotowanie
administracji publicznej
do pozyskiwania
i wykorzystania funduszy
strukturalnych

Ocena przygotowania administracji
publicznej do pozyskiwania i wykorzystania rodków z funduszy strukturalnych.

Kontrolê przeprowadzono w: Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki
Spo³ecznej (MGPiPS), Ministerstwie
Finansów, Ministerstwie Infrastruktury, Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, w 16 urzêdach marsza³kowskich
i 16 urzêdach wojewódzkich.

W latach 2004-2006, na przedsiêwziêcia finansowane z funduszy strukturalnych
z bud¿etu Wspólnot Europejskich przewidziano dla Polski ³¹cznie ok. 8,3 mld euro,
czyli rodki kilkakrotnie wiêksze od pomocy przedakcesyjnej z funduszy PHARE, ISPA i SAPARD.
Stopieñ absorpcji funduszy strukturalnych bêdzie uzale¿niony od wdro¿enia skutecznego systemu zarz¹dzania i kontroli tych rodków w administracji publicznej, umiejêtnoci przygotowania przez beneficjentów koñcowych wniosków projektowych, zgodnych z wymaganiami prawa wspólnotowego i polskiego oraz zagwarantowania rodków krajowych (publicznych i prywatnych) na prefinansowanie i wspó³finansowanie realizacji projektów.
Kontrola wykaza³a, ¿e z uwagi na opónienia w realizacji niezbêdnych dzia³añ instytucjonalnych i legislacyjnych, zaplanowanych w wewnêtrznych programach i harmonogramach dzia³añ administracji publicznej (m.in.: w uchwale Komitetu Integracji Europejskiej z 30 sierpnia 2002 r. w sprawie dzia³añ na rzecz zwiêkszenia potencja³u administracyjnego Polski dla sprawnego zarz¹dzania funduszami strukturalnymi, Funduszem Spójnoci Unii Europejskiej oraz w corocznie przyjmowanych przez Radê Ministrów Programach Przygotowañ do Cz³onkostwa Polski w Unii Europejskiej) system zarz¹dzania funduszami strukturalnymi nie zosta³ w pe³ni wdro¿ony.
W ocenie NIK, administracja publiczna  pomimo podjêtych dzia³añ  nie by³a nale¿ycie przygotowana do pozyskiwania i wykorzystania funduszy strukturalnych. By³o to wynikiem  obci¹¿aj¹cych zarówno stronê polsk¹ jak i Komisjê Europejsk¹  opónieñ w negocjowaniu przez MGPiPS i Komisjê Europejsk¹ treci dokumentów programowych dotycz¹cych
wdra¿ania funduszy strukturalnych w Polsce (przede wszystkim Podstaw wsparcia wspólnoty i Programów operacyjnych).
Na nieprzygotowanie administracji do zarz¹dzania tymi funduszami mia³y te¿ wp³yw opónienia w opracowaniu niezbêdnych regulacji prawnych (m.in. ustawy o Narodowym planie rozwoju, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy, ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym), kilkumiesiêczna zw³oka w przygotowaniu i wdro¿eniu przez Ministerstwo Finansów informatycznego systemu monitorowania i kontroli rodków z funduszy strukturalnych (SIMIK) oraz zatrudnienie niewystarczaj¹cej (w stosunku do przyjêtych za³o¿eñ) liczby wykwalifikowanych urzêdników w jednostkach zaanga¿owanych w proces wdra¿ania funduszy strukturalnych. Inna rzecz, ¿e nie by³o projektów zakwalifikowanych do realizacji
z funduszy strukturalnych UE.
Izba zwróci³a równie¿ uwagê, ¿e proces decyzyjny zwi¹zany z wyborem projektów, ich realizacj¹, monitorowaniem
i kontrolowaniem wykorzystania rodków z funduszy strukturalnych w Polsce jest obecnie scentralizowany i spoczywa
g³ównie na administracji rz¹dowej, a w niewielkim stopniu na jednostkach samorz¹du terytorialnego. W konsekwencji,
samorz¹dy terytorialne s¹ zmuszone do biernego oczekiwania na decyzje MGPiPS, co ma niekorzystny wp³yw na przygotowania regionów do absorpcji rodków z funduszy strukturalnych. Scentralizowany proces decyzyjny jest trudny do pogodzenia z ide¹ regionalnego zarz¹dzania i wykorzystania tych funduszy.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 przyspieszenie prac legislacyjnych
maj¹cych na celu stworzenie podstaw
do sprawnego i efektywnego wykorzystania pomocy Unii Europejskiej,
w szczególnoci ustaw o: Narodowym
planie rozwoju, promocji zatrudnienia

"

i instytucjach rynku pracy, partnerstwie
publiczno-prywatnym, Funduszu porêczeñ unijnych, wraz z aktami wykonawczymi;
 dokoñczenie przez Ministerstwo
Finansów budowy systemu monitorowania i kontroli funduszy strukturalnych  SIMIK i niezw³oczne wdro¿enie
go w jednostkach zaanga¿owanych

w proces zarz¹dzania funduszami
strukturalnymi;
 rozpoczêcie zbierania i oceny projektów przewidzianych do wspó³finansowania z funduszy strukturalnych niezw³ocznie po zakoñczeniu uzgodnieñ
i uchwaleniu niezbêdnych regulacji
prawnych.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

£¹czenie zatrudnienia
w wybranych urzêdach
administracji publicznej
z wykonywaniem
dzia³alnoœci us³ugowej

Ustalenie zakresu us³ug wiadczonych odp³atnie przez osoby zatrudnione w wybranych urzêdach administracji publicznej w sferze geodezji i kartografii, architektury i budownictwa,
w szczególnoci w aspekcie ³¹czenia
odp³atnej dzia³alnoci us³ugowej z wykonywaniem obowi¹zków urzêdniczych zwi¹zanych z wydawaniem rozstrzygniêæ.

Kontrol¹ objêto 72 jednostki: 16 urzêdów wojewódzkich, 17 powiatowych
inspektoratów nadzoru budowlanego,
23 starostwa, 6 powiatowych orodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, 7 urzêdów miast, 3 urzêdy miasta i gminy.

Synteza

£¹czenie zatrudnienia w organach administracji przez pracowników, posiadaj¹cych
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii oraz w budownictwie i architekturze z odp³atn¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹ w tym samym obszarze, mia³o miejsce we
wszystkich kontrolowanych urzêdach administracji samorz¹dowej i  w wiêkszoci  rz¹dowej. Ocena Najwy¿szej Izby
Kontroli jest jednoznaczna: takie po³¹czenie zawsze wywo³uje podejrzenia o stronniczoæ, jest ród³em konfliktu interesów
oraz sprzyja wystêpowaniu sytuacji korupcjogennych.
Kierownicy badanych jednostek nie wywi¹zywali siê z obowi¹zku nadzoru i kontroli przestrzegania przez pracowników ustawowych uregulowañ dotycz¹cych wykonywania dodatkowych czynnoci lub zajêæ. W wiêkszoci z nich nie przeprowadzono kontroli ³¹czenia przez pracowników zatrudnienia z wykonywaniem dzia³alnoci us³ugowej i jej wp³ywu na
wywi¹zywanie siê z obowi¹zków s³u¿bowych.
Inspektorzy NIK ujawnili przypadki prowadzenia dzia³alnoci us³ugowej, mimo z³o¿enia przez pracowników samorz¹dowych informacji o nieprowadzeniu dzia³alnoci gospodarczej lub jej zaprzestaniu.
Kontrola wykaza³a, i¿ pracownicy powiatowych orodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, ³¹cz¹cy zatrudnienie z wykonywaniem dzia³alnoci us³ugowej w zakresie geodezji i kartografii, korzystali w godzinach pracy z zasobu
geodezyjnego i kartograficznego dla celów prowadzonej dzia³alnoci us³ugowej, dokonywali zg³oszenia swoich prac do
zasobu, pobierali materia³y. W kilku przypadkach op³aty za korzystanie z zasobu i zg³oszenie do niego dokumentacji przez
pracowników dokonywane by³y ze znacznym opónieniem, wynosz¹cym od 4 dni do 19 miesiêcy. By³o to  podkrela Izba
 nieformalne kredytowanie przez bud¿et jednostki samorz¹du terytorialnego prywatnej dzia³alnoci pracowników.
Kontroluj¹cy odnotowali, i¿ w szeciu urzêdach administracji samorz¹dowej ³¹czenie przez pracowników zatrudnienia
z dzia³alnoci¹ us³ugow¹, zbie¿n¹ z ich obowi¹zkami s³u¿bowymi, odbywa³o siê za wiedz¹ i zgod¹ prze³o¿onych. Kierownicy piêciu z nich zlecili pracownikom, w ramach umów cywilnoprawnych, wykonanie prac nale¿¹cych do ich obowi¹zków
s³u¿bowych.
Stwierdzono, i¿ ponad 18% zobowi¹zanych pracowników samorz¹dowych objêtych kontrol¹ jednostek nie z³o¿y³o
w terminie owiadczeñ o prowadzeniu dzia³alnoci gospodarczej, 14% o prowadzeniu jej przez cz³onków rodzin, a 7%
owiadczeñ maj¹tkowych. Rzetelna analiza owiadczeñ pracowników ³¹cz¹cych zatrudnienie z odp³atn¹ dzia³alnoci¹
us³ugow¹ da³aby kierownikom urzêdów znajomoæ skali, zakresu i charakteru dzia³alnoci us³ugowej pracowników, a w razie
podejrzeñ o nieprawid³owociach, mo¿liwoæ podjêcia dzia³añ zmierzaj¹cych do ich wyeliminowania  uwa¿a NIK.

Wa¿niejsze wnioski
 wprowadzenie do ustawy o pracownikach samorz¹dowych przepisu zobowi¹zuj¹cego kierowników urzêdów administracji samorz¹dowej do dokonywania w formie udokumentowanej, ana-

lizy owiadczeñ o prowadzeniu dzia³alnoci gospodarczej;
 okrelenie w ustawie o ograniczeniu
prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej
formy odpowiedzialnoci i sankcji za
z³o¿enie owiadczenia maj¹tkowego po
terminie wskazanym w ustawie;
 wprowadzenie do ustawy o ograni-

czeniu prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej terminu, w którym powinna byæ dokonana analiza owiadczeñ
maj¹tkowych;
 okrelenie podmiotu, któremu powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego zobowi¹zani s¹ z³o¿yæ owiadczenia maj¹tkowe.

#

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Funkcjonowanie kontroli
wewnêtrznej
w ministerstwach
i innych jednostkach
administracji centralnej

Ocena systemu kontroli wewnêtrznej
w jednostkach administracji rz¹dowej
szczebla centralnego.

Kontrol¹ objêto ministerstwa: Spraw
Wewnêtrznych i Administracji, Infrastruktury, Edukacji Narodowej i Sportu, urzêdy  Komisji Nadzoru Ubezpieczeñ i Funduszy Emerytalnych,
Regulacji Energetyki, ds. Repatriacji
i Cudzoziemców oraz G³ówny Inspektorat Farmaceutyczny.

Kontrola wewnêtrzna (zarz¹dcza)  której wprowadzenie, monitorowanie i ocena
skutecznoci jest powinnoci¹ zarz¹dzaj¹cych procesami decyzyjnymi  funkcjonowa³a we wszystkich badanych jednostkach. W ka¿da z nich by³ inny system, co wynika³o m.in. z rodzaju dzia³alnoci,
organizacji, potrzeb, wielkoci jednostki i tradycji zarz¹dzania. Nie bez powodu Najwy¿sza Izba Kontroli podkrela, ¿e
bez kontroli nie ma zarz¹dzania. Na system kontroli wewnêtrznej sk³adaj¹ siê bowiem zasady i procedury, które maj¹
wyeliminowaæ przed zakoñczeniem ka¿dego etapu danego procesu te zjawiska, które mog¹ negatywnie wp³yn¹æ na jego
wynik koñcowy.
Zdaniem Izby, tzw. rodowisko kontroli wewnêtrznej  uczciwoæ i inne wartoci etyczne, kompetencje zawodowe,
struktura organizacyjna, identyfikacja zadañ wra¿liwych oraz powierzenie pracownikom cile okrelonych uprawnieñ 
sprzyja³o sprawowaniu bie¿¹cej kontroli wykonania zadañ w badanych jednostkach. Ministrowie i kierownicy urzêdów
centralnych okrelili w regulaminach zakresy obowi¹zków i tryb pracy komórek organizacyjnych, dokonywano te¿ okresowych ocen urzêdników.
W czêci podmiotów (MSWiA, GIF, UKNUiFE) w dokumentach wskazywano na obszary ryzyka i mo¿liwe zagro¿enia
dla osi¹gniêcia wyznaczonych celów. Takie dzia³ania  podkrela NIK  jako zgodne z miêdzynarodowymi standardami
kontroli wewnêtrznej, godne s¹ upowszechnienia. Wprawdzie owe standardy nie maj¹ charakteru normatywnego, jednak¿e ich stosowanie jest miernikiem oceny istniej¹cych systemów kontroli wewnêtrznej.
Na podstawie tych standardów Minister Finansów opracowa³ Standardy kontroli finansowej w jednostkach sektora
finansów publicznych, odnosz¹ce siê do kontroli finansowej, bêd¹cej jedynie czêci¹ systemu kontroli wewnêtrznej. Tak¿e
i te standardy nie maj¹ charakteru aktu normatywnego, natomiast procedury kontroli finansowej, ustalane z ich uwzglêdnieniem, s¹ tzw. aktami zarz¹dzania wewnêtrznego.
We wszystkich jednostkach utworzone zosta³y komórki audytu wewnêtrznego, które wspólnie z komórkami kontroli
wewnêtrznej ocenia³y m.in. funkcjonowanie badanych instytucji. Pracownicy kontroli wewnêtrznej i audytorzy mieli nieskrêpowany wgl¹d w dokumenty niezbêdne do wykonywania kontroli i badañ audytowych.
W czterech podmiotach wprowadzono w formie pisemnej instrukcje reguluj¹ce postêpowanie zwi¹zane z przygotowywaniem projektów decyzji administracyjnych, w trzech  mia³y one formê ustnych poleceñ i wytycznych dyrektorów
w³aciwych komórek organizacyjnych. Pisemne wydanie takich regulacji, bêd¹ce spe³nieniem wymogów proponowanych
przez miêdzynarodowe standardy kontroli wewnêtrznej, warte jest upowszechnienia  stwierdzi³a Izba. W szeciu urzêdach opracowano szczegó³owe zasady postêpowania pracowników przy udzielaniu zamówieñ publicznych.
W kontrolowanych instytucjach dokonywano formalnych opisów stanowisk pracy dla potrzeb publikacji w Biuletynie
S³u¿by Cywilnej, w celu zatrudnienia nowych pracowników. W dwóch urzêdach nie dope³niono wymogu przedstawienia
pracownikom na pimie zakresu obowi¹zków, uprawnieñ i odpowiedzialnoci. Ani jeden z badanych podmiotów nie przedstawi³ w formie pisemnej obowi¹zuj¹cych za³o¿eñ polityki kadrowej, mimo i¿ miêdzynarodowe standardy kontroli wewnêtrznej zalecaj¹ ich opracowanie.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 podjêcie inicjatywy ustawodawczej
w celu ustawowego uregulowania zasad funkcjonowania kontroli zarz¹dczej

$

w administracji rz¹dowej oraz wprowadzenia, przepisami aktu wykonawczego, ogólnych standardów tej kontroli
na podstawie miêdzynarodowych standardów kontroli wewnêtrznej;
 podjêcie przez prezesa Rady Mini-

strów, Radê Ministrów i w³aciwych
ministrów obowi¹zku wprowadzenia
w administracji rz¹dowej  w formie
pisemnej  zasad polityki kadrowej,
analiz ryzyka, szczegó³owych planów
dzia³añ.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Realizacja wyp³at premii
gwarancyjnej od
wk³adów
mieszkaniowych

Ocena prawid³owoci premiowania
przez banki wk³adów gromadzonych
na mieszkaniowych ksi¹¿eczkach
oszczêdnociowych, a zw³aszcza
ustalania prawa do wyp³aty premii,
okrelania jej wysokoci i rozliczeñ
z bud¿etem pañstwa z tytu³u refundacji wyp³aconych premii.

Kontrol¹ objêto: Powszechn¹ Kasê
Oszczêdnoci Bank Polski SA  centralê i 7 oddzia³ów terenowych, Mazowiecki Bank Regionalny w Warszawie i jeden bank spó³dzielczy.

Najwy¿sza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonywanie przez wiêkszoæ banków
zadañ zwi¹zanych z wyp³at¹ premii gwarancyjnych. Przy za³o¿eniu, ¿e liczba likwidowanych w ci¹gu roku ksi¹¿eczek mieszkaniowych utrzyma siê na obecnym poziomie, wyp³ata premii gwarancyjnych
bêdzie trwa³a jeszcze oko³o 20 lat. Mieszkaniowe ksi¹¿eczki oszczêdnociowe wprowadzone zosta³y w latach piêædziesi¹tych ubieg³ego wieku z myl¹ o gromadzeniu przez osoby fizyczne rodków na cele mieszkaniowe. Ich obs³uga nale¿a³a do banku PKO, a utrzymanie realnej wartoci wk³adów mia³ zapewniæ uruchomiony w 1958 r. system premii gwarancyjnych. Premie wyp³aca³o PKO, lecz wydatki z tego tytu³u refundowane by³y przez bud¿et pañstwa. Obecnie premia gwarancyjna przys³uguje w³acicielom ksi¹¿eczek mieszkaniowych za³o¿onych przed 23 padziernika 1990 r., a warunkiem jej
uzyskania jest dokonanie inwestycji mieszkaniowej, zgodnie z przepisami ustawy o pomocy pañstwa w sp³acie niektórych
kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wyp³aconych premii gwarancyjnych.
Premia gwarancyjna stanowi formê rekompensaty wyrównuj¹cej ró¿nicê miêdzy oprocentowaniem przez bank rodków
zgromadzonych na ksi¹¿eczkach mieszkaniowych, a wzrostem ceny 1 m2 powierzchni u¿ytkowej lokali, og³aszanej w kolejnych kwarta³ach przez prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego.
Obs³uga ksi¹¿eczek mieszkaniowych prowadzona jest g³ównie przez PKO BP SA, do której nale¿y  licz¹c wedle
wyp³aconych kwot premii  99,6% tego rynku. W ostatnich latach bank ów likwidowa³ po ok. 90 tys. ksi¹¿eczek mieszkaniowych, ale do likwidacji pozosta³o jeszcze ponad 1,8 mln ksi¹¿eczek.
Izba dobrze ocenia obs³ugê ksi¹¿eczek przez kontrolowan¹ centralê i oddzia³y terenowe. Bank przedstawia³ do zrefundowania z bud¿etu pañstwa kwoty premii gwarancyjnych okrelone rzetelnie, na podstawie ewidencji ksiêgowej, a oddzia³y stosowa³y jednolite procedury przy udzielaniu premii. NIK widzi jednak koniecznoæ zmiany obowi¹zuj¹cej instrukcji
obs³ugi ksi¹¿eczek mieszkaniowych. Trzeba m.in. okreliæ sposób dokumentowania procesu inwestycyjnego, uprawniaj¹cego do uzyskania premii. Bank, tworz¹c swe regulacje wewnêtrzne, opiera³ siê na interpretacjach Ministerstwa Finansów
i by³ego Urzêdu Mieszkalnictwa, bowiem przepisy ustawowe, mimo ich nowelizacji w 2002 r., ci¹gle nie s¹ precyzyjne.
W celu obs³ugi ksi¹¿eczek mieszkaniowych PKO BP SA zawar³ dwie umowy z podmiotem zewnêtrznym na wiadczenie
us³ug informatycznych, polegaj¹cych m.in. na scentralizowanym przetwarzaniu danych dotycz¹cych ksi¹¿eczek oszczêdnociowych i wyp³acanych premii. Koszty poniesione z tego tytu³u w latach 2001-2002 i I kw. 2003 r. wynios³y ponad 10 mln z³. Rezygnacja z us³ug zewnêtrznych i wprowadzenie obs³ugi wewn¹trzbankowej przynios³oby oszczêdnoci rzêdu 3,7 mln z³ rocznie.
Kontrola przeprowadzona w jednym z banków spó³dzielczych województwa zachodniopomorskiego wskaza³a na istotne
nieprawid³owoci w wyp³atach premii gwarancyjnych. Okaza³o siê, ¿e bank nie posiada³ dokumentacji potwierdzaj¹cej
wp³aty dokonywane przez w³acicieli ksi¹¿eczek, co uniemo¿liwi³o sprawdzenie prawid³owoci wyliczenia premii gwarancyjnych. Bank wyp³aci³ z tego tytu³u 23 tys. z³ i dosta³ refundacjê z bud¿etu w identycznej wysokoci. Izba wyst¹pi³a do
banku o zwrot do bud¿etu tej kwoty, a jednoczenie o podjêcie dzia³añ umo¿liwiaj¹cych zaspokojenie roszczeñ kolejnych
w³acicieli ksi¹¿eczek mieszkaniowych, których dokumentacja bankowa zaginê³a.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 doprecyzowanie przepisów ustawy
o pomocy pañstwa w sp³acie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wyp³aconych premii gwa-

rancyjnych oraz wewnêtrznych regulacji bankowych drog¹ okrelenia czynnoci, których dokonanie uprawnia
w³aciciela ksi¹¿eczki mieszkaniowej
do otrzymania premii gwarancyjnej;
 rozwa¿enie mo¿liwoci zrezygnowania przez PKO BP SA z us³ug podmiotu zewnêtrznego przy komputero-

wej obs³udze premii gwarancyjnych
i wprowadzenia w³asnego systemu
wewn¹trzbankowego;
 przyjêcie regulacji okrelaj¹cych
sposób kontrolowania prawid³owoci
kwot zg³aszanych przez banki do refundacji.

%

Tytu³ kontroli
Prowadzenie przez
organy skarbowe
postêpowañ
podatkowych
i kontrolnych

Cel

Zakres

Ocena prawid³owoci postêpowañ
podatkowych, prowadzonych przez
urzêdy skarbowe i izby skarbowe oraz
kontrolnych, wykonywanych przez
urzêdy skarbowe i urzêdy kontroli
skarbowej, odnosz¹cych siê do podatków dochodowych oraz podatku od
towarów i us³ug.

Kontrol¹ objêto: Ministerstwo Finansów, 36 urzêdów skarbowych, 16
urzêdów kontroli skarbowej i 16 izb
skarbowych.

Najwy¿sza Izba Kontroli wyra¿a pogl¹d, ¿e jakoæ postêpowañ podatkowych i kontrolnych prowadzonych przez organy skarbowe w 2002 r. uleg³a pogorszeniu w porównaniu z rokiem poprzednim. wiadczy o tym w pierwszym rzêdzie wzrost liczby uchylanych decyzji, wydanych w I instancji przez urzêdy skarbowe. Izba ustali³a, ¿e w 2002 r. uchylone zosta³y decyzje badanych urzêdów w stosunku do 31%
spraw i 44% kwot ujêtych w decyzjach, od których wniesiono odwo³ania. Rok wczeniej by³o to odpowiednio 31% spraw
i 14% sum. Tak¿e w przypadku urzêdów kontroli skarbowej, w 2002 r. odnotowano wzrost liczby uchylanych decyzji. Z kolei w postêpowaniach przed NSA w 2002 r. uchylono 47% decyzji wydanych w II instancji, obejmuj¹cych 75% skar¿onych
sum.
Wadliwe decyzje urzêdów skarbowych i urzêdów kontroli skarbowej mia³y niejednokrotnie swe ród³o w pope³nianych
przez nie b³êdach. Sk³ada³y siê na nie m.in. luki w postêpowaniu dowodowym, brak ustaleñ bezspornego stanu faktycznego, nieprawid³owe zakwalifikowanie prowadzonej dzia³alnoci, a przede wszystkim niepe³na lub niew³aciwa ocena zgromadzonego materia³u oraz b³êdne zastosowanie przepisów lub ich z³a interpretacja. Nieodosobnione by³y przypadki odmiennej wyk³adni przepisów w zale¿noci od regionu i miejsca po³o¿enia organu skarbowego. B³êdy te bra³y siê, w ocenie
NIK, z ma³o wnikliwego nadzoru nad dzia³alnoci¹ aparatu skarbowego.
Izba zwraca jednoczenie uwagê, ¿e wskaniki, którymi kieruje siê Ministerstwo Finansów w ocenie pracy podleg³ego
aparatu skarbowego, najwy¿ej premiuj¹ jego skutecznoæ w pozyskiwaniu dochodów podatkowych. St¹d mo¿e braæ siê
niechêæ skarbowców do uwzglêdniania odwo³añ podatników, bo wi¹¿e siê to wprost ze zmniejszeniem wp³ywów z podatków w wypadku przyznania im racji. W bilansie tym nie s¹ jednak brane pod uwagê koszty przegranych postêpowañ
s¹dowych i koniecznoæ zwrotu odsetek od nienale¿nie pobranych danin. Ich sumy w kontrolowanych urzêdach ros³y
systematycznie  od 1 mln z³ w 2000 r., przez 2,1 mln z³ w 2001 r., do 2,9 mln z³ w 2002 r. Niedocenianie aspektu kosztowego w premiowaniu pracowników aparatu skarbowego, to w opinii NIK dzia³anie nierzetelne. Dopiero w 2003 r. w Ministerstwie Finansów narodzi³a siê myl, by w niektórych województwach  m.in. mazowieckim  zró¿nicowaæ wskanik
premii dla pracowników skarbowych i uwzglêdniaæ tak¿e kwoty zwrotów nienale¿nie pobranych wp³ywów.
Wszystkie te problemy potêgowa³ niestabilny, niespójny i obarczony du¿¹ doz¹ niepewnoci system podatkowy. Tylko
w latach 2001-2002 dokonano 15 zmian w ustawie o podatku od towarów i us³ug oraz o podatku akcyzowym (VAT), 13
zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), 10 zmian w ustawie o zrycza³towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi¹ganych przez osoby fizyczne oraz 22 zmiany w ustawie o podatku dochodowym od
osób fizycznych. Okolicznoci te nie u³atwia³y interpretacji przepisów podatkowych i ich prawid³owego stosowania.
W ocenie Izby, dzia³ania Ministerstwa Finansów zmierzaj¹ce do ujednolicenia stosowania prawa podatkowego drog¹
wprowadzenia zmian w ordynacji podatkowej, zosta³y podjête z du¿ym opónieniem w stosunku do potrzeb i oczekiwañ
organów skarbowych i podatników. Na pozytywn¹ ocenê Izby zas³u¿y³o natomiast powo³anie Zespo³u ds. Jednolitego
Stosowania Prawa Podatkowego, jako organu opiniodawczo-doradczego Ministra Finansów. Przyjêto tak¿e zasadê, ¿e
podatnikowi nie mo¿e szkodziæ zastosowanie siê do pisemnej interpretacji, wydanej przez organ podatkowy pierwszej
instancji w indywidualnej sprawie. System podatkowy ci¹gle jednak czeka na uporz¹dkowanie i uproszczenie.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 zwiêkszenie nadzoru nad podleg³ym aparatem skarbowym w celu wyeliminowania dowolnoci w interpreta-
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cji prawa podatkowego, prowadz¹cej
do ró¿nicowania sytuacji podatnika;
 wypracowanie przez Ministerstwo
Finansów jednolitych mierników oceny pracy organów skarbowych;

 podjêcie prac nad ca³ociow¹ reform¹ prawa podatkowego w celu uzyskania mo¿liwie prostego, przejrzystego i wewnêtrznie spójnego systemu
podatkowego.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Realizacja postanowieñ
ustawy o dzia³alnoœci
ubezpieczeniowej
w zakresie ochrony osób
ubezpieczonych

Ocena prawid³owoci i skutecznoci
ochrony interesów osób ubezpieczonych przed nierzetelnymi praktykami
rynkowymi zak³adów ubezpieczeñ.

Kontrol¹ objêto: Komisjê Nadzoru
Ubezpieczeñ i Funduszy Emerytalnych oraz Rzecznika Ubezpieczonych.

Rzecznik Ubezpieczonych oraz Komisja Nadzoru Ubezpieczeñ i Funduszy Emerytalnych (KNUiFE) nie zapewnili w stopniu satysfakcjonuj¹cym ochrony interesów
osób ubezpieczonych przed nierzetelnymi praktykami rynkowymi zak³adów ubezpieczeñ  stwierdzi³a Najwy¿sza Izba
Kontroli.
Przede wszystkim rzecznik nie wystêpowa³ do zak³adów ubezpieczeñ z ¿¹daniem udzielenia wyjanieñ w sprawie
niekorzystnych dla ubezpieczonych postanowieñ ogólnych warunków umów. Nie informowa³ te¿ KNUiFE o nieterminowym przekazywaniu mu umów, wzorów ubezpieczenia i wniosków o ubezpieczenie, które winien otrzymaæ w ci¹gu 14 dni
od wprowadzenia ich do obrotu.
Ani rzecznik, ani KNUiFE nie mieli rzetelnych informacji o ogólnych warunkach umów okrelanych przez zak³ady
ubezpieczeñ. W Biurze Rzecznika Ubezpieczonych znajdowa³o siê 4,4 tys. tego rodzaju umów, z których jedynie 127
poddano analizie. Najwiêcej dotyczy³o ubezpieczeñ na ¿ycie wraz z umowami dodatkowymi, ubezpieczenia mienia w rolnictwie oraz ubezpieczenia na ¿ycie z funduszem inwestycyjnym. Chocia¿ ustawa o dzia³alnoci ubezpieczeniowej nie
wprowadzi³a obowi¹zku analizowania przez Rzecznika Ubezpieczonych i KNUiFE ogólnych warunków umów, to jednak 
w opinii NIK  wyrywkowe jedynie zapoznawanie siê z nimi jest zaprzeczeniem dba³oci o wype³nianie przez nie zadañ
zwi¹zanych z ochron¹ osób ubezpieczonych.
W latach 2001-2003 (I pó³rocze) Rzecznik Ubezpieczonych otrzyma³ ponad 7,1 tys. pisemnych skarg na dzia³alnoæ
zak³adów ubezpieczeñ. Dotyczy³y one najczêciej ubezpieczeñ komunikacyjnych, na ¿ycie, ubezpieczenia mienia od
kradzie¿y, nastêpstw nieszczêliwych wypadków. Ubezpieczeni w pismach do rzecznika skar¿yli siê najczêciej na odmowê uznania roszczeñ przez zak³ady ubezpieczeñ, opiesza³oæ w likwidacji szkód lub kwestionowali wysokoæ przyznanych odszkodowañ. W wyniku interwencji Rzecznika Ubezpieczonych, zak³ady uzna³y zasadnoæ prawie 1,3 tys. skarg.
Kontrola dokumentacji zwi¹zanej z rozpatrywaniem skarg przez rzecznika wykaza³a, ¿e redni czas ich za³atwienia
przekracza³ znacznie 100 dni. Obowi¹zuj¹ce przepisy nie okrelaj¹ wprawdzie, w jakim terminie rzecznik winien rozpatrzyæ skargê, nie jest on tak¿e zobowi¹zany do stosowania w tym wzglêdzie przepisów Kodeksu postêpowania administracyjnego, ale taka przewlek³oæ opónia³a otrzymanie przez ubezpieczonych nale¿nych im odszkodowañ.
Kontrolerzy NIK stwierdzili, ¿e otrzymane skargi, których rozpatrywanie nie nale¿a³o do jego kompetencji, Rzecznik
Ubezpieczonych odsy³a³ do nadawców ze wskazaniem kompetentnych organów i instytucji, zamiast przekazaæ je wed³ug
w³aciwoci odpowiednim podmiotom. Takie postêpowanie narusza³o m.in. rozporz¹dzenie Ministra Finansów w sprawie
szczegó³owych zasad dzia³ania i trybu powo³ywania Rzecznika Ubezpieczonych.
Izba zwraca uwagê, i¿ Rzecznik Ubezpieczonych nie zorganizowa³ od 1 stycznia 2004 r.  do czego zobowi¹zywa³a
go ustawa o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych  s¹dów polubownych, które
rozpatrywa³yby spory miêdzy ubezpieczonymi i zak³adami ubezpieczeñ. Jego dzia³ania ograniczy³y siê do zbierania materia³ów o funkcjonowaniu takich s¹dów przy innych podmiotach.
Istotne dla ochrony interesów ubezpieczonych by³y prowadzone przez KNUiFE kontrole zak³adów i brokerów ubezpieczeniowych. W ich wyniku komisja wyda³a zalecenia 8 zak³adom oraz cofnê³a 38 zezwoleñ na prowadzenie dzia³alnoci brokerskiej.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 zwiêkszenie liczby analizowanych
przez Rzecznika Ubezpieczonych ogólnych warunków umów;
 korzystanie przez Rzecznika Ubez-

pieczonych z mo¿liwoci wystêpowania do zak³adów ubezpieczeñ o udzielenie wyjanieñ w sprawach niekorzystnych dla ubezpieczonych postanowieñ
ogólnych warunków umów;
 skrócenie czasu rozpatrywania
skarg przez Rzecznika Ubezpieczonych

oraz przyspieszenie przez KNUiFE prac
nad utworzeniem rejestru skarg;
 wykorzystanie przez Rzecznika
Ubezpieczonych upowa¿nieñ ustawowych do prowadzenia s¹downictwa
polubownego.

'

Tytu³ kontroli
Inwestycje kapita³owe
banków komercyjnych
z przewag¹ kapita³u
pañstwowego w latach
1998-2003 (I pó³rocze)

Cel

Zakres

Ocena prawid³owoci dokonywania
inwestycji kapita³owych przez banki
z udzia³em kapita³u pañstwowego,
z uwzglêdnieniem efektywnoci tej
dzia³alnoci oraz jej wp³ywu na wyniki finansowe banków (z wy³¹czeniem
zaanga¿owania kapita³owego zwi¹zanego z prowadzeniem gospodarki
skarbcowej i dzia³alnoci maklerskiej).

Kontrolê przeprowadzono w Powszechnej Kasie Oszczêdnoci Banku Polskim SA (PKO BP), Banku Gospodarki ¯ywnociowej SA (BG¯)
oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Najwy¿sza Izba Kontroli pozytywnie oceni³a inwestycje kapita³owe banków, mimo stwierdzonych nieprawid³owoci, które mia³y miejsce w latach 1998-2001. Po tym okresie podjê³y one dzia³ania, w celu wycofania siê z nierentownych inwestycji, poprawy efektywnoci zainwestowanych rodków i minimalizacji ryzyka zwi¹zanego z inwestycjami kapita³owymi. Banki przestrzega³y ustawowe ograniczenia w zakresie zaanga¿owania
kapita³owego, a w papiery wartociowe inwestowa³y na podstawie wewnêtrznych zasad lokowania rodków w projekty inwestycyjne oraz programy emisji papierów d³u¿nych. Obowi¹zuj¹ce procedury uwzglêdnia³y stopieñ podejmowanego przez banki
ryzyka, propozycje zaanga¿owania rodków w nowe inwestycje by³y przedstawiane do opinii lub decyzji powo³ywanym w bankach komitetom, a w razie przekroczenia wartoci okrelonej w regulacjach wewnêtrznych  aprobowane przez zarz¹dy lub rady
nadzorcze. Nieprzestrzeganie tych regulacji mia³o charakter jednostkowy.
W okresie objêtym kontrol¹ banki zwiêkszy³y swoje zaanga¿owanie z tytu³u inwestycji w akcje, udzia³y i papiery d³u¿ne
(wed³ug cen ich nabycia) z 0,5 mld z³, wed³ug stanu na 31 grudnia 1998 r., do 3,1 mld z³ na dzieñ 30 czerwca 2003 r. Najwy¿sze
kwoty inwestowane by³y w nieskarbowe papiery d³u¿ne, w tym w obligacje komunalne oraz korporacyjne, a tak¿e w weksle inwestycyjne przedsiêbiorcy. Do operacji na rynku kapita³owym banki powo³a³y departamenty inwestycyjne, których dzia³alnoæ koncentrowa³a siê na inwestycjach w³asnych w akcje i udzia³y spó³ek z prawem do kapita³u, w tym gie³dowych oraz spó³ek niepublicznych, a tak¿e na organizacji emisji nieskarbowych papierów d³u¿nych.
W latach 1998-2003 (I pó³rocze) banki ze sprzeda¿y akcji i udzia³ów uzyska³y przychody w wysokoci ponad 1,8 mld z³, co
po uwzglêdnieniu wydatków poniesionych na te inwestycje przynios³o 44 mln zysku. Na dzieñ czerwca 2003 r. wartoæ posiadanych przez banki akcji i udzia³ów wynosi³a, wed³ug wyceny bilansowej, 0,7 mld z³ i stanowi³a 63% ich ceny nabycia. wiadczy to
o utracie wartoci przez te walory. W tych samych latach banki osi¹gnê³y zyski, inwestuj¹c w nieskarbowe papiery d³u¿ne, g³ównie w obligacje i bony wekslowe. Zaanga¿owanie w tego rodzaju inwestycje na dzieñ 30 czerwca 2003 r. osi¹gnê³o w badanych
bankach (wed³ug cen nabycia) prawie 2 mld z³. Ta dzia³alnoæ pozwoli³a na uzyskanie 441 mln z³ zysku.
W badanym okresie banki posiada³y w swoich portfelach akcje i udzia³y 52 podmiotów zale¿nych, wspó³zale¿nych i stowarzyszonych, które przynios³y przychody g³ównie ze sprzeda¿y tych walorów. Banki mia³y te¿ akcje i udzia³y w podmiotach zale¿nych,
z tytu³u których nie uzyska³y ¿adnych przychodów kapita³owych. NIK pozytywnie oceni³a inwestowanie banków w spó³ki zale¿ne
i stowarzyszone, stwierdzaj¹c jednak przypadki nadmiernego zaanga¿owania w spó³ki ponosz¹ce straty. B³êdy pope³nione ju¿ na
etapie przygotowywania inwestycji, wyklucza³y mo¿liwoæ pe³nego odzyskania zainwestowanych rodków. Ponadto niektóre z inwestycji, w wietle sytuacji finansowej spó³ki zale¿nej lub stowarzyszonej, by³y obarczone wysokim ryzykiem poniesienia straty
w przysz³oci. NIK zg³osi³a uwagi do 10 inwestycji, tj. 1/3 sporód zbadanych. Na zamkniêtych transakcjach akcjami spó³ek dopuszczonych do publicznego obrotu, banki ponios³y stratê w wysokoci 94 mln z³, a wartoæ posiadanych na 30 czerwca 2003 r. papierów wynosi³a 65% kwoty ich nabycia. Posiadane przez banki na ten dzieñ akcje niedopuszczone do publicznego obrotu mia³y
natomiast wartoæ 92 mln z³, co stanowi³o 68% ich ceny nabycia. Wród 10 zbadanych inwestycji tego typu, negatywnie zosta³y
ocenione dwie transakcje tzw. zastêpstwa inwestorskiego, obarczone nadmiernym ryzykiem, które nie zosta³o zrównowa¿one odpowiednimi zabezpieczeniami. Nieprawid³owoci zwi¹zane z anga¿owaniem siê banków w transakcje zastêpstwa inwestorskiego
mia³y miejsce tak¿e w przypadku dwóch inwestycji w papiery wartociowe dopuszczone do publicznego obrotu.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 ograniczenie zaanga¿owania
w spó³ki zale¿ne i stowarzyszone wykazuj¹ce w d³ugim okresie straty na



dzia³alnoci, w sposób zapewniaj¹cy
maksymalne odzyskanie poniesionych
nak³adów;
 rozwa¿enie zasadnoci i ekonomicznej op³acalnoci anga¿owania

rodków w inwestycje kapita³owe w formie zastêpstwa inwestorskiego;
 ustanawianie zabezpieczeñ prawnych inwestycji odpowiadaj¹cych ponoszonemu ryzyku.

Tytu³ kontroli
Opodatkowanie paliw
p³ynnych

Cel

Zakres

Ocena wywi¹zywania siê producentów, importerów i dystrybutorów paliw p³ynnych z obowi¹zków uiszczania podatków od towarów i us³ug
oraz akcyzowego, nadzoru organów
podatkowych i celnych nad opodatkowaniem produkcji, importu i dystrybucji paliw.

Kontrol¹ objêto ministerstwa: Finansów, Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej, Urz¹d Regulacji Energetyki,
Komendê G³ówn¹ Policji, 32 urzêdy
skarbowe i 11 izb celnych.

Ministrowie Finansów, Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej, a tak¿e przezes
Urzêdu Regulacji Energetyki nie przeciwdzia³ali skutecznie nieprawid³owociom i szerzeniu siê tzw. szarej strefy na rynku paliwowym. Jej rozwojowi sprzyja³o zró¿nicowanie stawek akcyzy dla paliw o identycznym lub zbli¿onym sk³adzie chemicznym, zbyt póne wprowadzenie regulacji prawnych zapobiegaj¹cych unikaniu
p³acenia podatków od paliw oraz nieobjêcie monitoringiem sprzeda¿y paliw na stacjach i w obrocie hurtowym. Ustalenia
kontroli wskazuj¹, ¿e Policja nie wykorzystywa³a w pe³ni swoich uprawnieñ do kontroli rodzajów u¿ywanego paliwa drog¹
pobierania próbek ze zbiorników pojazdów. Od padziernika 2002 r. do czerwca 2003 r. jednostki Policji przeprowadzi³y
tylko 1,9 tys. takich kontroli, chocia¿  bior¹c pod uwagê up³yw czasu od przyznania jej uprawnieñ do pobierania próbek
paliwa  powinny wykonaæ 26 tys. badañ.
W ocenie Najwy¿szej Izby Kontroli, d³ugotrwa³e utrzymywanie zwolnienia z akcyzy nieograniczonej iloci paliwa wwo¿onego w zbiornikach pojazdów, zbyt póne opodatkowanie komponentów do produkcji paliw oraz brak zdecydowanej
i szybkiej reakcji Ministerstwa Finansów mog³o spowodowaæ  tylko w przypadku importu biopaliw i olejów opa³owych 
utratê przez bud¿et pañstwa dochodów w wysokoci przekraczaj¹cej 1 mld z³.
Istotnym ród³em nieprawid³owoci by³y, zdaniem NIK, nieprecyzyjne przepisy, pozostawiaj¹ce poza sfer¹ regulacji
znaczn¹ czêæ wprowadzanych do obrotu komponentów, mieszanin paliw p³ynnych i wyrobów paliwopodobnych. Powodowa³o to, ¿e na rynku paliw silnikowych wystêpowa³y nieobci¹¿one podatkiem akcyzowym komponenty mog¹ce s³u¿yæ
do wytwarzania paliw silnikowych w drodze mieszania produktów naftowych. W efekcie czyni³o to przestêpczy proceder
nadzwyczaj op³acalnym.
Mimo ¿e ju¿ od 1999 r. sygnalizowano wykorzystywanie wielu komponentów do nielegalnej produkcji paliw, to dopiero
od 1 wrzenia 2003 r. wprowadzono opodatkowanie podatkiem akcyzowym wszystkich (z nielicznymi wyj¹tkami) produktów przeznaczonych do u¿ycia jako paliwa silnikowe albo jako domieszki takich paliw.
Przez prawie 2 lata utrzymywano mo¿liwoæ wwo¿enia do kraju bez podatku akcyzowego tzw. biopaliw, czyli mieszaniny oleju napêdowego i estrów olejów rolinnych. Od 1 stycznia 2000 r. do grudnia 2001 r. sprowadzono do Polski ok.
312 tys. ton takich paliw. Gdyby przeznaczyæ je do celów napêdowych, straty bud¿etu pañstwa z tytu³u podatku akcyzowego wynios³yby ok. 300 mln z³.
W zwi¹zku z informacjami o zwiêkszonym i niekontrolowanym wwozie paliwa zza wschodniej granicy, Minister Finansów z dniem 15 czerwca 2000 r. ograniczy³ do 200 litrów iloæ zwolnionego od podatków paliwa, wwo¿onego w fabrycznie
wbudowanych zbiornikach pojazdów przeznaczonych do prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej. Nastêpnie, bior¹c pod
uwagê sugestie Ministra Spraw Zagranicznych oraz Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, a tak¿e protesty przewoników, wycofa³ siê z wprowadzonych ograniczeñ i zwolni³ z podatków od towarów i us³ug oraz akcyzowego paliwo wwo¿one ponad limit 200 litrów.
Przed³u¿enie zwolnienia z tych podatków na lata 2001-2002 wiadczy, zdaniem NIK, o braku nale¿ytej starannoci ze
strony s³u¿b Ministra Finansów przy wykonywaniu przypisanych im obowi¹zków nadzoru nad poborem podatków od
towarów i us³ug oraz akcyzowego. Szacuje siê, ¿e w okresie zwolnienia wwieziono do Polski ok. 450 mln litrów paliwa,
a kwota potencjalnych nale¿noci podatkowych mog³a wynieæ ok. 660 mln z³.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 podjêcie dzia³añ w celu usprawnienia tworzenia przepisów prawa regu-

luj¹cych funkcjonowanie rynku paliw;
 stworzenie w Ministerstwie Finansów systemu bezzw³ocznego reagowania na wszelkie sygna³y o nieprawid³owociach w obrocie i produkcji paliw

p³ynnych, zapewniaj¹cego ponadto
tworzenie jasnych i precyzyjnych przepisów, jednolicie rozumianych przez
podatników i aparat skarbowy.



Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Likwidacja
i gospodarowanie
mieniem
polikwidacyjnym oraz
mieniem przejêtym
przez Skarb Pañstwa
po rozwi¹zaniu umowy
o oddanie
przedsiêbiorstwa do
odp³atnego korzystania

Ocena nadzoru nad procesami likwidacji przedsiêbiorstw pañstwowych
oraz zagospodarowania mienia zwracanego po rozwi¹zaniu umów o oddanie przedsiêbiorstwa do odp³atnego korzystania.

Kontrol¹ objêto dzia³ania organów
za³o¿ycielskich przedsiêbiorstw pañstwowych: Ministra Skarbu Pañstwa
oraz 16 wojewodów.

W latach 1997-2002 wojewodowie zakoñczyli proces likwidacji 335 przedsiêbiorstw
pañstwowych, a na rzecz Skarbu Pañstwa przekazano z tego tytu³u 134 mln z³, co
stanowi³o zaledwie ok. 30% wartoci ksiêgowej mienia likwidowanych przedsiêbiorstw. O niewielkiej efektywnoci procesów likwidacji przedsiêbiorstw pañstwowych wiadczy fakt, ¿e 37% z nich zakoñczy³o siê upad³oci¹. Tylko czêæ procesów likwidacyjnych doprowadzi³a do zaspokojenia wierzycieli likwidowanych podmiotów. Wojewodowie podejmowali bowiem decyzje o wszczynaniu likwidacji, chocia¿ maj¹tek likwidowanych przedsiêbiorstw nie wystarcza³ na zaspokojenie
wierzycieli  traktuj¹c proces likwidacji jako ostatni¹ próbê ratunku przedsiêbiorstw. Likwidacje podejmowane zbyt póno
nie gwarantowa³y zabezpieczenia wierzycieli i koñczy³y siê zazwyczaj upad³ociami.
Kontrola wykaza³a, ¿e wiêkszoci z badanych likwidacji nie uda³o siê zakoñczyæ w planowanym terminie, a czas trwania tego procesu wynosi³ rednio 3,7 roku. W 27% przedsiêbiorstw bêd¹cych w likwidacji na koniec 2002 r. proces ten
trwa³ ju¿ od ponad 5 lat. Zdaniem NIK, przed³u¿anie okresu trwania likwidacji by³o przyczyn¹ ponoszenia zwiêkszonych
kosztów i prowadzi³o do braku mo¿liwoci zaspokojenia wierzycieli. Do przyczyn przed³u¿ania likwidacji, na które mia³
wp³yw  w opinii NIK  organ za³o¿ycielski nale¿a³o m.in. rozpoczynanie likwidacji w sytuacji, gdy przedsiêbiorstwa nie
mia³y ju¿ wystarczaj¹cych rodków na zakoñczenie tego postêpowania oraz d³ugotrwa³e akceptowanie nierealizowania
programów likwidacji przez likwidatorów. Przed³u¿aniu likwidacji sprzyja³ tak¿e brak w umowach zawieranych przez organ
za³o¿ycielski z likwidatorami postanowieñ motywuj¹cych likwidatorów do terminowego, a nawet wczeniejszego zakoñczenia likwidacji.
Nieprawid³owe dzia³ania likwidatorów, polegaj¹ce na nieuzasadnionym przed³u¿aniu likwidacji i nieprzestrzeganiu
przepisów dotycz¹cych zbywania mienia, to  wed³ug NIK  wynik braku w³aciwego nadzoru organów za³o¿ycielskich.
Sposób wynagradzania likwidatorów nie by³ zale¿ny od efektów ich pracy.
Izba zwróci³a uwagê na niewielk¹ efektywnoæ zagospodarowania mienia zwróconego po rozwi¹zaniu umów o oddanie mienia Skarbu Pañstwa do odp³atnego korzystania (Ministerstwo Skarbu Pañstwa nie wypracowa³o w tej sprawie
skutecznej koncepcji). W kontrolowanym okresie rozwi¹zano 52 umowy ze wzglêdu na niewywi¹zywanie siê z p³atnoci
podmiotów leasinguj¹cych mienie Skarbu Pañstwa.
NIK krytycznie oceni³a zaniechanie przez Ministra Skarbu Pañstwa dzia³añ zapocz¹tkowanych przez Ministra Przekszta³ceñ W³asnociowych, maj¹cych na celu zaktualizowanie przepisów reguluj¹cych kwestie likwidacji przedsiêbiorstw
pañstwowych. Obowi¹zuj¹ce przepisy w tym zakresie s¹  wed³ug NIK  zbyt ogólne i niedostosowane do aktualnych
realiów gospodarczych. W procesach likwidacji przedsiêbiorstw pañstwowych oraz zagospodarowania mienia zwracanego po rozwi¹zaniu umów leasingowych uszczuplenia Skarbu Pañstwa i pañstwowych osób prawnych oszacowano na
prawie 2,1 mln z³.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 zwrócenie wiêkszej uwagi na koniecznoæ rzetelnej oceny zg³aszanych przez organy za³o¿ycielskie za-



miarów likwidacji przedsiêbiorstw
pañstwowych w celu wyeliminowania
wypadków rozpoczynania likwidacji
przy braku mo¿liwoci zaspokojenia
wierzycieli i zminimalizowania ryzyka
umorzenia likwidacji na skutek og³oszenia upad³oci;

 uregulowanie kwestii likwidacji
przedsiêbiorstw, które nie maj¹ maj¹tku na przeprowadzenie postêpowania
upad³ociowego lub likwidacji z zaspokojeniem wierzycieli  tzw. fikcyjnych
bytów prawnych.

Tytu³ kontroli
Prywatyzacja STOEN SA

Cel

Zakres

Ocena dzia³añ Ministra Skarbu Pañstwa dotycz¹cych przygotowania
i przeprowadzenia prywatyzacji
STOEN SA w latach 2000-2002,
w ramach realizacji programu prywatyzacji sektora elektroenergetycznego.

Kontrol¹ objêto Ministerstwo Skarbu
Pañstwa.

Sprzeda¿ przez Ministra Skarbu Pañstwa 85% akcji spó³ki STOEN SA firmie RWE
Plus AG by³a niecelowa, mimo uzyskania ponad 1,5 mld z³ z tej prywatyzacji. Dosz³o do sytuacji, w której na obszarze Warszawy monopol pañstwowy w dziedzinie dystrybucji energii zosta³ zast¹piony
monopolem prywatnym, za rz¹d pozbawi³ siê kontroli nad infrastruktur¹ sto³ecznej sieci elektroenergetycznej. W ocenie
NIK, w d³u¿szym terminie transakcja ta mo¿e jednak okazaæ siê niekorzystna pod wzglêdem gospodarczym, a tak¿e
zagra¿aæ bezpieczeñstwu energetycznemu pañstwa.
Zdaniem NIK, prywatyzacja STOEN SA  przedsiêbiorcy o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym  naruszy³a za³o¿enia polityki energetycznej Polski przyjête przez Radê Ministrów. Jej prowadzenie, bez porozumienia z organami w³aciwymi ds. obronnoci i bezpieczeñstwa pañstwa i bez udzia³u Departamentu Spraw Obronnych Ministerstwa
Skarbu Pañstwa, nie daje pewnoci, ¿e przy obowi¹zuj¹cych uregulowaniach prawnych bezpieczeñstwo sto³ecznej sieci
energetycznej pozostanie w przysz³oci niezagro¿one decyzjami zarz¹dczymi lub w³asnociowymi nowego w³aciciela.
Minister Gospodarki, który pocz¹tkowo krytycznie opiniowa³ prywatyzacjê STOEN SA, m.in. ze wzglêdu na zagro¿one
wymogi bezpieczeñstwa publicznego, wycofa³ swoj¹ opiniê bez podania merytorycznego uzasadnienia.
Prywatyzacja spó³ki mia³a przynieæ poprawê wykonania przychodów z prywatyzacji w 2002 r. W wypadku niesprzedania STOEN SA zrealizowane przychody brutto stanowi³yby tylko 17%, zamiast 43% planu. Izba uwa¿a jednak, ¿e
dorane zwiêkszanie przychodów z prywatyzacji nie mo¿e uzasadniaæ dzia³añ sprzecznych z d³ugofalow¹ strategi¹, szczególnie kosztem bezpieczeñstwa energetycznego Polski.
Stwierdzono, i¿ pocz¹tkowo sprzedany mia³ zostaæ pakiet mniejszociowy akcji STOEN SA (do 25%), a sprzeda¿
dalszych mia³a byæ przedmiotem ewentualnego scenariusza ustalonego w negocjacjach z inwestorem. W kwietniu 2002 r.
Minister Skarbu Pañstwa wyda³ dyspozycjê o jednorazowej sprzeda¿y wszystkich akcji pozostaj¹cych w rêkach pañstwa
(85%). Mia³o to miejsce pó³ roku przed uzyskaniem stosownej zgody Rady Ministrów, ale o zmianie za³o¿eñ prywatyzacji
poinformowano jedynie czterech oferentów zakwalifikowanych przez Ministra do dalszych negocjacji. Jego dzia³ania uniemo¿liwi³y zatem pozosta³ym potencjalnym inwestorom z³o¿enie oferty udzia³u w prywatyzacji STOEN SA na nowych warunkach, co z jednej strony zagra¿a wiarygodnoci rz¹du, z drugiej  mo¿e budziæ podejrzenia o braku obiektywizmu
w rozpatrywaniu ofert.
NIK zwróci³a uwagê, ¿e w trakcie procesu prywatyzacji spó³ki prezes Urzêdu Regulacji Energetyki zatwierdzi³ dla
STOEN SA ujemne wspó³czynniki korekcyjne dla taryf na lata 2003-2004 i 2004-2005, najni¿sze sporód przyznanych
zak³adom energetycznym do tego czasu. Pozwalaj¹ one STOEN SA na podnoszenie op³at za przesy³ i dystrybucjê energii
powy¿ej wskanika inflacji. Zezwolenie na podnoszenie tych op³at oznacza wiêc zgodê na zwiêkszenie przysz³ych przychodów spó³ki kosztem odbiorców energii elektrycznej, co podnosi wartoæ spó³ki.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 wprowadzenie ustawowego zakazu ³¹czenia przez przedsiêbiorstwo
energetyczne dzia³alnoci polegaj¹cej
na obrocie energi¹ elektryczn¹ z dzia³alnoci¹ przesy³u lub dystrybucji
energii;
 ustalenie ustawowego prawa pierwokupu przez pañstwo, w wypadku

sprzeda¿y przez inwestorów znacz¹cych pakietów akcji zak³adów energetycznych;
 wstrzymanie procesu prywatyzacji
przedsiêbiorstw dystrybucji energii
elektrycznej (w szczególnoci Grupy G8) do czasu zakoñczenia dzia³añ restrukturyzacyjnych w bran¿y elektroenergetycznej, okrelonych w obowi¹zuj¹cych dokumentach rz¹dowych;
 uzgadnianie z kierownikami w³aciwych resortów za³o¿eñ prywatyzacyj-

nych i warunków zawieranych umów
przy prywatyzacji jednostek wiadcz¹cych zadania na rzecz obronnoci
i bezpieczeñstwa pañstwa, a tak¿e w³¹czanie do dzia³añ prywatyzacyjnych
w odpowiednim zakresie pracowników
Departamentu Spraw Obronnych
i Ochrony Informacji Niejawnych Ministerstwa Skarbu Pañstwa.

!

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Restrukturyzacja sektora
obronnego

Ocena opracowywania, wdra¿ania
i monitorowania kolejnych rz¹dowych
programów restrukturyzacyjnych sektora obronnego oraz efektów dzia³añ
dostosowawczych prowadzonych
przez wybrane spó³ki sektora, przy
wykorzystaniu rodków publicznych.

Kontrol¹ objêto Ministerstwo Gospodarki  obecnie Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej, Ministerstwo Skarbu Pañstwa i 15 spó³ek sektora obronnego.

W opinii NIK, zasadniczy cel restrukturyzacji sektora obronnego  zapewnienie stabilnoci finansowej i perspektyw rozwoju bran¿y  nie zosta³ osi¹gniêty.
W latach 1996-2002 podejmowane by³y 3 próby restrukturyzacji sektora obronnego, znane jako Program 1996, Program 1999 i Program 2002. Dwie pierwsze NIK ocenia negatywnie pod wzglêdem celowoci i rzetelnoci. Choæ merytorycznie poprawne, nie zosta³y one zrealizowane, poniewa¿ przy ich wdra¿aniu nie zadbano o stworzenie warunków prawnych, finansowych i organizacyjnych umo¿liwiaj¹cych powodzenie zak³adanych przedsiêwziêæ.
W latach 1996-2002 w 26 spó³kach tego sektora zatrudnienie zmniejszy³o siê o 47%. Pomimo wsparcia pañstwa
w wysokoci 7,7 mld z³, w badanym okresie ekonomiczno-finansowa kondycja bran¿y zbrojeniowej charakteryzowa³a siê
m.in. zbyt ma³ymi  w stosunku do posiadanych mocy produkcyjnych  mo¿liwociami zbytu, wysokimi kosztami produkcji,
nisk¹ rentownoci¹ oraz wysokim zad³u¿eniem. Nie zosta³a tak¿e przeprowadzona planowana prywatyzacja tego sektora,
z 26 przewidzianych do prywatyzacji spó³ek sprzedano akcje zaledwie 2 z nich. Uzyskane z prywatyzacji przychody mia³y
w 65% zostaæ przeznaczone na restrukturyzacjê bran¿y, jednak z powodu braku przepisów wykonawczych nie by³o to
mo¿liwe.
Brak skutecznych rozwi¹zañ systemowych w kolejnych rz¹dowych programach restrukturyzacyjnych sprawia³, ¿e wysi³ki
podejmowane przez poszczególne podmioty dawa³y tylko dorany skutek. Koncentrowa³y siê one przede wszystkim na
odsuwaniu momentu utraty p³ynnoci, a próbowano to osi¹gaæ przez redukcjê zatrudnienia i zbywanie zbêdnego maj¹tku.
Na plan dalszy schodzi³o natomiast usuwanie przyczyn strukturalnych, przeprowadzenie konwersji i koncentracji produkcji.
W badanym okresie nie zachowano, w opinii NIK, w³aciwej korelacji miedzy polityk¹ przemys³ow¹ pañstwa prowadzon¹ wobec sektora obronnego a dzia³aniami poszczególnych spó³ek. W wypadku tej specyficznej ga³êzi jest ona niezbêdna, to pañstwo bowiem ustala rodzaj i wielkoæ zamówieñ specjalnych, wp³ywa na kierunki i skalê eksportu oraz
stwarza mo¿liwoci wejcia zagranicznych inwestorów bran¿owych.
Wspó³pracê Ministerstwa Skarbu Pañstwa z Ministerstwem Gospodarki podczas realizacji Programu 1999 NIK ocenia negatywnie z punktu widzenia celowoci i rzetelnoci. Ci¹¿y³ nad ni¹ konflikt wokó³ obsadzania stanowisk w radach
nadzorczych oraz praktyka nieprzesy³ania przez MSP ministrowi w³aciwemu do spraw gospodarki ostatecznych ofert
prywatyzacyjnych. Nie mog³o to sprzyjaæ p³ynnoci i dynamice realizacji procesów restrukturyzacji i prywatyzacji spó³ek
sektora obronnego, poniewa¿  w opinii Izby  Minister Skarbu Pañstwa w nieuzasadniony sposób ogranicza³ mo¿liwoci
dzia³ania Ministrowi Gospodarki.
W realizacji Programu 2002 du¿a rola przypada spó³kom dominuj¹cym w poszczególnych grupach kapita³owych:
PHZ BUMAR  w grupie amunicyjno-rakietowo-pancernej i Agencji Rozwoju Przemys³u  w grupie lotniczo-radioelektronicznej. To one w³anie bêd¹ w praktyce prowadziæ restrukturyzacjê wchodz¹cych w ich sk³ad spó³ek sektora. NIK zwraca
jednak uwagê, ¿e wobec powy¿szych uwarunkowañ dochodziæ mo¿e do konfliktu interesów miêdzy ich wewnêtrzn¹ polityk¹, a celami Programu 2002.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 konsekwentne wdra¿anie procesu
przekszta³ceñ strukturalnych w spó³kach przemys³owego potencja³u obronnego;

"

 zobowi¹zanie zarz¹dów grup kapita³owych  BUMAR i ARP  do dokonywania systematycznych ocen i aktualizacji realizowanych programów restrukturyzacyjnych, pod k¹tem ich dostosowania do Programu 2002;

 przygotowanie precyzyjnych i czytelnych zasad kszta³towania sk³adów
rad nadzorczych w spó³kach sektora
obronnego.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Funkcjonowanie
systemu tworzenia
obowi¹zkowych
zapasów paliw w Polsce
w latach 1998-2002
i jego modyfikacja

Ocena dzia³añ organów administracji
rz¹dowej oraz wybranych przedsiêbiorstw sektora paliwowo-energetycznego w obszarze tworzenia i gospodarowania zapasami paliw, w celu
realizacji zadañ wynikaj¹cych z ustawy o rezerwach pañstwowych oraz
zapasach obowi¹zkowych paliw i Prawa energetycznego.

Kontrol¹ objêto: Ministerstwo Gospodarki, Agencjê Rezerw Materia³owych, Urz¹d Regulacji Energetyki
oraz 25 przedsiêbiorstw sektora paliwo-energetycznego, w tym: 5 rafinerii, 10 elektrowni i 10 elektrociep³owni.

Najwy¿sza Izba Kontroli krytycznie oceni³a sposób tworzenia i gospodarowania
zapasami paliw, nieuwzglêdniaj¹cy wymogu zapewnienia bezpieczeñstwa energetycznego. Do kwietnia 2003 r. przedsiêbiorstwa energetyczne w okresie letnim gromadzi³y zapasy paliw sta³ych znacznie
przekraczaj¹ce ich normatywny poziom, natomiast w miesi¹cach zimowych utrzymywa³y je poni¿ej tej wielkoci. Nowy
system, wprowadzony w kwietniu 2003 r., przez odniesienie normatywnego poziomu zapasów do rzeczywistego zu¿ycia
z lat ubieg³ych sankcjonuje wczeniejsze dzia³ania elektrowni i elektrociep³owni, zainteresowanych  z przyczyn ekonomicznych  obni¿eniem wielkoci rezerw sk³adowanego paliwa.
Takie rozwi¹zanie, w opinii NIK, k³óci siê z pojêciem bezpieczeñstwa energetycznego, zdefiniowanego w Prawie energetycznym jako stan gospodarki umo¿liwiaj¹cy pokrycie bie¿¹cego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na
paliwa i energiê, w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagañ ochrony rodowiska. Nie
zapewniono bowiem odpowiednich zapasów w sytuacjach nadzwyczajnych, np. klêsk ¿ywio³owych, rozleg³ych awarii czy
d³ugotrwa³ych strajków w kopalniach lub na kolei.
Ustalenia kontroli wykaza³y m.in., ¿e w wyniku nowelizacji ustawy o rezerwach pañstwowych, pocz¹wszy od 2003 r.
nie zagwarantowano poziomu zapasów paliw ciek³ych w wysokoci przewidzianej harmonogramem dojcia do wielkoci
wymaganych przez Uniê Europejsk¹, za w rezultacie nowelizacji Prawa energetycznego, dostosowuj¹cej krajowe uregulowania do unijnych dyrektyw, przedsiêbiorstwa energetyczne zajmuj¹ce siê dystrybucj¹ paliw gazowych nie maj¹ obowi¹zku utrzymywania zapasów tego surowca.
Zdaniem NIK, przyczyn¹ nieutrzymywania normatywnych wielkoci zapasów paliw sta³ych by³a nieprawid³owa metodyka obliczania, przyjmuj¹ca za podstawê ustalania wielkoci normatywnej zapasów paliw redniodobowe zu¿ycie z okrelonego miesi¹ca w trzech ostatnich latach. Izba zwróci³a ponadto uwagê, ¿e o wysokoci takich zapasów nie decyduje
tylko poziom bezwzglêdny, ale tak¿e wartoæ opa³owa zgromadzonego paliwa. O zgodnoci wielkoci zapasów z poziomem normatywnym nie mo¿na wiêc mówiæ w oderwaniu od parametrów jakociowych posiadanych rezerw.
W ocenie Izby, rzetelne analizy i ekspertyzy powinny byæ punktem wyjcia do znalezienia równowagi miêdzy wymogami bezpieczeñstwa energetycznego pañstwa a interesami ekonomicznymi wytwórców i odbiorców energii elektrycznej
i cieplnej, a tak¿e dostawców paliw do elektrowni i elektrociep³owni.
W odniesieniu do zapasów paliw ciek³ych, NIK zwróci³a uwagê na koniecznoæ dokonania oceny obowi¹zuj¹cych od
1 stycznia 2002 r. rozwi¹zañ, pod k¹tem mo¿liwoci ich zweryfikowania.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 przeprowadzenie przez MGPiPS
oraz URE analizy skutków funkcjonowania systemu tworzenia obowi¹zkowych zapasów paliw sta³ych w przedsiêbiorstwach energetycznych, wprowadzonego rozporz¹dzeniem MGPiPS

w sprawie zapasów paliw w przedsiêbiorstwach energetycznych oraz oceny wp³ywu zaproponowanych w nim
rozwi¹zañ na bezpieczeñstwo kraju
w sytuacjach awaryjnych;
 przeprowadzenie przez MGPiPS
oraz ARM przegl¹du systemu tworzenia obowi¹zkowych zapasów,
z uwzglêdnieniem realnoci osi¹gniê-

cia na koniec 2008 r. ich poziomu odpowiadaj¹cego 90-dniowej konsumpcji,
wymaganego przez Uniê Europejsk¹;
 kontynuowanie przez MGPiPS dzia³añ zmierzaj¹cych do zaproponowania
rozwi¹zañ systemowych stwarzaj¹cych
korzystne warunki do budowy podziemnych magazynów paliw gazowych.

#

Tytu³ kontroli
Realizacja przez organy
administracji rz¹dowej
zadañ wynikaj¹cych
z ustawy o us³ugach
turystycznych

Cel

Zakres

Ocena dzia³añ organów administracji
rz¹dowej, w zakresie realizacji ustawy o us³ugach turystycznych.

Kontrol¹ objêto: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej i 16
urzêdów wojewódzkich.

Najwy¿sza Izba Kontroli pozytywnie oceni³a dzia³ania wojewodów w zakresie wydawania zezwoleñ na prowadzenie dzia³alnoci polegaj¹cej na organizowaniu imprez turystycznych oraz na poredniczeniu, na zlecenie klientów, w zawieraniu umów o wiadczenie us³ug turystycznych.
Wymóg uzyskania zezwolenia, wprowadzony ustaw¹ o us³ugach turystycznych, ma chroniæ interesy konsumentów, gdy¿
ustawa normuje odpowiedzialnoæ organizatora turystyki za niewykonanie lub nienale¿yte wykonanie umowy.
W latach 2001-2003 (I kw.) wojewodowie wydali ponad 1,1 tys. zezwoleñ na organizowanie imprez turystycznych. Ich
wydanie poprzedzone by³o sprawdzeniem, czy podmiot spe³nia³ wymogi dotycz¹ce m.in. wymaganych kwalifikacji osób
kieruj¹cych turystyk¹ oraz posiadania umowy ubezpieczenia na rzecz klientów. Warunkiem uzyskania zezwolenia jest
bowiem posiadanie zabezpieczenia finansowego dzia³alnoci na wypadek roszczeñ klientów, co jest zgodne z dyrektyw¹
90/314/EWG o podró¿ach i wycieczkach turystycznych sprzedawanych w formie pakietu us³ug.
Krytyczne uwagi wzbudzi³y niekonsekwentne dzia³ania wojewodów, którzy nie korzystali z uprawnienia, jakie stwarza
art. 9 ust. 2 ustawy o us³ugach turystycznych, mianowicie cofania lub ograniczania zakresu zezwolenia w razie nieusuniêcia stwierdzonych nieprawid³owoci. Tymczasem w koñcu I kwarta³u 2003 r. by³o 148 przedsiêbiorców, którzy nie przestrzegali koniecznoci posiadania gwarancji lub umowy ubezpieczenia na ca³y okres prowadzonej dzia³alnoci.
Stwierdzono, i¿ minister w³aciwy ds. turystki rzetelnie prowadzi³ Centralny Rejestr Zezwoleñ w zakresie us³ug turystycznych. Izba zwróci³a jednak uwagê, ¿e w MGPiPS nie zosta³y opracowane procedury sta³ego monitorowania tego
rejestru pod k¹tem sprawdzenia, czy przedsiêbiorcy posiadaj¹cy zezwolenia maj¹ wa¿ne zabezpieczenie finansowe.
Zdaniem NIK, zbyt ma³a liczba kontroli, aczkolwiek wykonywanych w sposób prawid³owy, w niewystarczaj¹cym stopniu umo¿liwia w³aciwe sprawowanie nadzoru nad podmiotami wiadcz¹cymi us³ugi turystyczne i eliminowanie stosowania niedozwolonych klauzul w umowach i warunkach uczestnictwa. Chodzi m.in. o klauzule wy³¹czaj¹ce obowi¹zek zwrotu konsumentowi uiszczonej zap³aty za wiadczenie niespe³nione w ca³oci oraz nak³adanie na konsumenta, który nie
wykona³ zobowi¹zania lub odst¹pi³ od umowy, obowi¹zku zap³aty ra¿¹co wygórowanej kary umownej lub odstêpnego.
Minister w³aciwy ds. turystyki w badanym okresie przeprowadzi³ tylko szeæ kontroli przedsiêbiorców, natomiast wojewodowie (w latach 2001-2002) przeprowadzili 474 kontrole u organizatorów i poredników turystycznych.
Mimo stwierdzenia niewielkich uchybieñ, pozytywnie oceniono dzia³ania wojewodów dotycz¹ce zaszeregowania obiektów hotelarskich i ich kategoryzacji. Poprawnie realizowano szkolenia, organizowano egzaminy, potwierdzano i nadawano uprawnienia przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.
Wyniki kontroli wykaza³y nieterminowoæ rozpatrywania odwo³añ od decyzji wojewody przez Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spo³ecznej, jako organu II instancji. Z 68 odwo³añ, jakie w badanym okresie wp³ynê³y do ministra, opónienia dotyczy³y 17 spraw i wynosi³y od jednego dnia do ponad miesi¹ca.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 opracowanie procedur wdra¿aj¹cych sta³e monitorowanie  przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej oraz wojewodów  danych zawartych w Centralnym Rejestrze Zezwoleñ, zw³aszcza dotycz¹cych
zabezpieczeñ finansowych;

$

 rozwa¿enie mo¿liwoci zwiêkszenia
liczby kontroli, szczególnie przedsiêbiorstw prowadz¹cych dzia³alnoæ organizatorów turystyki i poredników
turystycznych, w celu eliminowania
praktyki stosowania niedozwolonych
klauzul w umowach i warunkach
uczestnictwa;
 przyjêcie rozwi¹zañ organizacyjnych zapewniaj¹cych za³atwianie spraw

w postêpowaniu odwo³awczym w obowi¹zuj¹cych terminach, a w razie jego
niedotrzymania stosowanie pisemnego
zawiadamiania stron o przyczynach
oraz nowym terminie za³atwienia sprawy.

Tytu³ kontroli
Likwidacja towarów
przez administracjê
celn¹

Cel

Zakres

Ocena legalnoci, stopnia skutecznoci oraz efektu finansowego likwidacji towarów, które zosta³y przekazane na rzecz Skarbu Pañstwa na podstawie rozstrzygniêæ uprawnionych
organów.

Kontrol¹ objêto: Ministerstwo Finansów oraz Izby Celne w Bia³ymstoku,
Bia³ej Podlaskiej, Rzepinie, Szczecinie, Warszawie i Wroc³awiu.

Najwy¿sza Izba Kontroli krytycznie oceni³a organizacjê tzw. likwidacji towarów 
czyli sprzeda¿y, nieodp³atnego przekazania b¹d zniszczenia towarów zajêtych przez
S³u¿bê Celn¹. Minister Finansów, a tak¿e szef S³u¿by Celnej, nie znali kosztów tej operacji, wystêpowa³y powa¿ne rozbie¿noci w wycenie tych samych towarów przez poszczególne izby celne, dochodzi³o do wieloletnich opónieñ w likwidacji zajêtych towarów. S³u¿ba Celna pos³ugiwa³a siê przestarza³ymi instrukcjami likwidacji i magazynowania towarów, za
prace nad ich aktualizacj¹ zosta³y wstrzymane przez Ministra Finansów. Szczególnie niepokoj¹ce jest to, ¿e obecne
negatywne oceny Izby w znacznym stopniu pokrywaj¹ siê z wynikami kontroli przeprowadzonej w 1994 r.
Liczne trudnoci wyst¹pi³y przy likwidacji nielegalnie wprowadzonych na polski obszar celny wyrobów tytoniowych.
K³opoty sprawi³y m.in. ma³e iloci zajmowanego towaru, ró¿norodnoæ marek, wysokie koszty likwidacji papierosów przez
zniszczenie, dokonywane przez wyspecjalizowane firmy. Izby celne sygnalizowa³y w¹tpliwoci zwi¹zane z naliczaniem
podatku akcyzowego i podatku od towarów i us³ug, jednak do czasu zakoñczenia kontroli Ministerstwo Finansów nie
podjê³o dzia³añ zmierzaj¹cych do kompleksowego rozwi¹zania tych problemów.
W ocenie NIK, potencjalne zagro¿enie dla dobrych stosunków handlowych z innymi krajami stanowi tryb likwidacji
wyrobów tytoniowych drog¹ sprzeda¿y, w celu ich powrotnego wywozu za granicê, gdy¿ takie dzia³ania mog¹ byæ traktowane jako swoisty reeksport przemytu. Nie s¹ to obawy na wyrost, poniewa¿ w 5 z 6 skontrolowanych urzêdów celnych
by³a to jedyna forma likwidacji przemyconych papierosów.
Izba zwróci³a uwagê na odstêpowanie, mimo prawomocnych orzeczeñ s¹du, od likwidacji towarów. Likwidacji wyrobów alkoholowych i tytoniowych przez zniszczenie dokonywano wy³¹cznie wtedy, gdy orzeczenia zawiera³y zapis przepadek na rzecz Skarbu Pañstwa poprzez zniszczenie. Je¿eli za w ich treci znalaz³o siê jedynie sformu³owanie: przepadek
na rzecz Skarbu Pañstwa, w wiêkszoci przypadków od zniszczenia odstêpowano. NIK uwa¿a jednak, ¿e przepadek na
rzecz Skarbu Pañstwa nie wyklucza nieodp³atnego przekazania lub zniszczenia, zw³aszcza gdy wzglêdy ekonomiczne
(m.in. koszty przechowywania towarów) przemawiaj¹ za jak najszybsz¹ ich likwidacj¹.
Ujawniono rosn¹ce opónienia w likwidacji towarów w stosunku do przyjêtego w administracji celnej dwumiesiêcznego terminu, licz¹c od dnia uprawomocnienia siê rozstrzygniêcia o przepadku rzeczy. W skrajnym przypadku opónienie
siêgnê³o ponad 3 lat. W ocenie Izby, jedn¹ z przyczyn takiej sytuacji jest niedostateczne monitorowanie biegu spraw oraz
poprzestawanie na sprzeda¿y, jako jedynym sposobie likwidacji towarów.
Ministerstwo Finansów nie prowadzi³o w badanym okresie, obejmuj¹cym lata 2001-2003 (I pó³rocze), prac analitycznych, dotycz¹cych kosztów i przychodów z likwidacji towarów. Nie dysponowa³o wiêc danymi umo¿liwiaj¹cymi ocenê
efektywnoæ prowadzonych postêpowañ likwidacyjnych. W S³u¿bie Celnej nie prowadzono sprawozdawczoci finansowej, pozwalaj¹cej na wyodrêbnienie z ogólnych kosztów  kwot przypadaj¹cych na poszczególne rodzaje towarów, rodzaje ich sprzeda¿y, etapy postêpowañ oraz rodzaje kosztów. Takie postêpowanie, w ocenie NIK, wiadczy o mankamentach
w organizacji, zw³aszcza bior¹c pod uwagê ustalenia w Izbie Celnej we Wroc³awiu, gdzie koszty likwidacji samochodów
by³y wy¿sze ni¿ uzyskane z niej przychody. Wed³ug szacunkowych danych z 5 izb celnych, koszty likwidacji w badanym
okresie wynios³y 5,7 mln z³, natomiast wp³ywy bud¿etowe z tytu³u likwidacji w 6 izbach celnych  22,4 mln z³ netto (43 mln
z³ brutto). Oznacza to, ¿e likwidacja towarów generuje znaczne, znane tylko czêciowo koszty.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 ujednolicenie przez S³u¿bê Celn¹
zasad i trybu likwidacji towarów, m.in.

przez okrelenie terminów oraz sposobu wyceny towarów;
 przeprowadzanie przez S³u¿bê
Celn¹ analizy kosztowej likwidacji towarów;

 zintensyfikowanie przez Ministra
Finansów nadzoru nad postêpowaniami likwidacyjnymi, w tym kontroli tych
postêpowañ przez szefa S³u¿by Celnej.

%

Tytu³ kontroli
Zaopatrzenie w gaz
ziemny

Cel

Zakres

Ocena dzia³añ administracji rz¹dowej
oraz innych podmiotów w zakresie
zaopatrzenia kraju w gaz ziemny, zapewnienia bezpieczeñstwa energetycznego Polski oraz regulowania rynku gazu.

Kontrol¹ objêto Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej, Ministerstwo Skarbu Pañstwa, Ministerstwo Infrastruktury, Kancelariê Prezesa Rady Ministrów, Urz¹d Regulacji
Energetyki, a tak¿e spó³ki: Polskie
Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
oraz SGT EuRoPol GAZ SA.

NIK negatywnie ocenia dzia³ania naczelnych i centralnych organów administracji
rz¹dowej zwi¹zane z tworzeniem warunków do zaopatrywania kraju w gaz ziemny,
zapewnienia bezpieczeñstwa energetycznego Polski oraz regulowania rynku gazu.
Zdaniem Izby, bezpieczeñstwo energetyczne kraju jest zagro¿one z powodu braku dywersyfikacji dostaw gazu z importu, w sytuacji systematycznego wzrostu udzia³u gazu ziemnego w bilansie energetycznym Polski  o ile w 1990 r.
wynosi³ on niespe³na 9%, to w 2001 r. osi¹gn¹³ 12%, za w latach 2005-2020 szacowany jest na 18%-23%.
W rz¹dowym dokumencie pn. Za³o¿enia polityki energetycznej Polski do 2020 r. dywersyfikacjê uznano za jeden
z warunków niezawodnoci dostaw gazu do Polski, przy czym termin ten rozumiany jest jako zapewnienie stabilnych
mo¿liwoci pokrycia bie¿¹cego i perspektywicznego zapotrzebowania gospodarki i spo³eczeñstwa na energiê. Jednoczenie Za³o¿enia uznaj¹, ¿e wymóg dywersyfikacji zostanie spe³niony, jeli nast¹pi bezporednie infrastrukturalne po³¹czenie z przynajmniej dwoma zagranicznymi z³o¿ami gazu ziemnego z ró¿nych kierunków geograficznych przekraczaj¹ce
granice pañstwa. Kontrola NIK wykaza³a jednak, ¿e postulaty te pozostaj¹ niezrealizowane. Nie sfinalizowano ¿adnych
d³ugoterminowych umów na import gazu z kierunku innego ni¿ rosyjski. Rz¹d nie wypracowa³ koncepcji dzia³añ maj¹cych
na celu osi¹gniêcie wymaganej dywersyfikacji, tak wiêc Polska nadal ca³kowicie uzale¿niona jest od Rosji, jako jedynego
dostawcy gazu.
W opinii NIK, zawarcie przez zarz¹d PGNiG SA w 2001 r. umów zakupu gazu z producentami norweskimi i duñskimi,
przy jednoczesnym podjêciu inicjatywy renegocjowania iloci dostaw w ramach kontraktu jamalskiego, by³o dzia³aniem
w³aciwym, zmierzaj¹cym do spe³nienia wymogu dywersyfikacji. Jednak rz¹d umów tych nie zatwierdzi³ i jedynym kierunkiem importu gazu pozosta³ kierunek rosyjski.
Izba stwierdzi³a, ¿e podczas miêdzyrz¹dowych polsko-rosyjskich rozmów w sprawie renegocjacji warunków realizacji
Porozumienia miêdzy rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a rz¹dem Federacji Rosyjskiej o budowie systemu gazoci¹gów
dla tranzytu gazu rosyjskiego przez terytorium RP i dostawach gazu rosyjskiego do RP polska delegacja nie mia³a instrukcji negocjacyjnej, czym naruszono przepisy ustawy o umowach miêdzynarodowych. W rezultacie rozmowy prowadzone
by³y w sposób nieuporz¹dkowany, polscy negocjatorzy nie mieli wskazanych dopuszczalnych ram uzgodnieñ. Uzyskanego porozumienia przed zatwierdzeniem go przez rz¹d nie poddano obowi¹zkowemu opiniowaniu. Wynegocjowany Protokó³ dodatkowy do Porozumienia zawiera, w ocenie NIK, rozwi¹zania niekorzystne dla gospodarczych interesów Polski
i sprawia, ¿e realne mo¿liwoci dywersyfikacji importu gazu do 2022 r.  czyli do czasu zakoñczenia realizacji kontraktu
jamalskiego  istotnie siê zmniejszy³y.
Kontrola wykaza³a pozytywne zmiany w polskim ustawodawstwie, dostosowuj¹ce rynek gazu w Polsce do zobowi¹zañ
przyjêtych wobec Unii Europejskiej. Wprowadzono m.in. obowi¹zek stosowania obiektywnych, przejrzystych i równoprawnych
procedur dostêpu do systemu oraz zakaz dyskryminacji podmiotów ubiegaj¹cych siê o wiadczenie us³ug przesy³owych lub
dystrybucyjnych. Jednak  w ocenie Izby  zmiany wymaga art. 4 ust. 4 prawa energetycznego dotycz¹cy tzw. klauzuli negatywnej wzajemnoci, bowiem w aktualnym brzmieniu mo¿e on stwarzaæ utrudnienia niektórym podmiotom staraj¹cym siê
o dostêp do sieci.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 opracowanie i zrealizowanie planu
dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego
z importu, co wymagaj¹ Za³o¿enia po-

&

lityki energetycznej Polski do 2020 r.;
 sporz¹dzenie d³ugoterminowej prognozy zapotrzebowania Polski na gaz
ziemny;
 przygotowanie projektu nowelizacji
art. 4 ust. 4 prawa energetycznego,

w celu stworzenia równych warunków
traktowania wszystkich podmiotów
wiadcz¹cych us³ugi przesy³u paliw
gazowych.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Wykorzystanie energii
elektrycznej i ciep³a ze
Ÿróde³ odnawialnych
oraz energii elektrycznej
produkowanej
w skojarzeniu z ciep³em

Ocena realizacji przez przedsiêbiorstwa energetyczne obowi¹zku zakupu energii elektrycznej i ciep³a ze róde³ odnawialnych oraz energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu
z ciep³em.

Kontrol¹ objêto 18 jednostek, m.in.:
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej, Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA, Zak³ady Energetyczne SA w Opolu, Olsztynie, Czêstochowie, Tarnowie oraz komunalne
przedsiêbiorstwa energetyki cieplnej.

Z ustaleñ kontroli wynika, ¿e w objêtym badaniami okresie lat 2001-2003 (I pó³rocze) nast¹pi³ rozwój odnawialnych róde³ energii, jednak¿e w stopniu nie zapewniaj¹cym takiej poda¿y energii elektrycznej, która wystarczy³aby na pe³n¹ realizacjê przez przedsiêbiorstwa energetyczne
obowi¹zku zakupu energii ze róde³ odnawialnych (elektrownie wodne, wiatrowe, wykorzystanie biomasy i biogazu). Obowi¹zek ten, na³o¿ony art. 9a ust. 1 Prawa energetycznego, przewiduje, ¿e wszystkie przedsiêbiorstwa energetyczne
zajmuj¹ce siê obrotem energi¹ elektryczn¹ zobowi¹zane s¹ do zakupu okrelonej iloci energii wyprodukowanej w ród³ach odnawialnych. Takie rozwi¹zanie mia³o wspieraæ rozwój energetyki odnawialnej, ale  zdaniem NIK  obarczone
zosta³o b³êdem systemowym, albowiem dotyczy wszystkich przedsiêbiorstw obrotu, niezale¿nie od skali dokonywanego
przez nie obrotu.
W 2002 r., wród 262 przedsiêbiorstw maj¹cych koncesjê na obrót energi¹ elektryczn¹, 182 firmy nie zakupi³y energii
odnawialnej w ogóle, b¹d nie prowadzi³y obrotu energi¹. Praktycznie wszystkie z nich nale¿¹ do tzw. przedsiêbiorstw
energetyki przemys³owej, dla których obrót energi¹ elektryczn¹ jest dzia³alnoci¹ uboczn¹, a zatem nie maj¹ realnych
mo¿liwoci zadoæuczynienia obowi¹zkowi zakupu.
Niedostatek energii wyprodukowanej w ród³ach odnawialnych przyczyni³ siê do powstania negatywnego zjawiska
tzw. wielokrotnego obrotu energi¹ elektryczn¹ pochodz¹c¹ z tych róde³ (stwierdzono je w 8 z 10 kontrolowanych przedsiêbiorstw). Polega³o ono na zaliczeniu do puli obowi¹zkowej tego samego kwantum energii odnawialnej przez kilka
przedsiêbiorstw. Wed³ug danych Urzêdu Regulacji Energetyki, z ³¹cznej iloci zielonej energii zakupionej w 2002 r. przez
33 spó³ki dystrybucyjne, jedynie 68% trafi³o do odbiorców finalnych, a pozosta³¹ iloæ odsprzedano innym przedsiêbiorstwom.
Kontrola ujawni³a, ¿e 5 sporód 10 skontrolowanych spó³ek dystrybucyjnych uzyska³o ujemny wynik finansowy na
obrocie energi¹ kupowan¹ ze róde³ odnawialnych.
Polska dysponuje znacznymi zasobami wód i energii geotermalnej, jednak mo¿liwoci ich eksploatacji ograniczone
s¹ w du¿ym stopniu koniecznoci¹ poniesienia wysokich nak³adów inwestycyjnych na wykonanie otworów eksploatacyjnych, co praktycznie uniemo¿liwia w³adzom samorz¹dowym samodzielne inwestowanie.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 doprowadzenie do nowelizacji rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej w sprawie
szczegó³owego zakresu obowi¹zku zakupu energii elektrycznej i ciep³a z odnawialnych róde³ energii oraz energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciep³a, przez
ustanowienie minimalnej wielkoci

obrotu energi¹ elektryczn¹, po przekroczeniu której przedsiêbiorstwo
energetyczne objête by³oby obowi¹zkiem zakupu energii ze róde³ odnawialnych;
 rozwa¿enie przez Zarz¹d Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej (w ramach rodków Funduszu) dodatkowych form
wsparcia dla inwestorów podejmuj¹cych eksploatacjê zasobów wód i energii geotermalnej.

'

Tytu³ kontroli
Przekszta³cenia
w³asnoœciowe spó³ek
Skarbu Pañstwa
i samorz¹du
terytorialnego

Cel

Zakres

Ocena przeprowadzonych przekszta³ceñ w³asnociowych maj¹tku pañstwowego i komunalnego.

Kontrol¹ objêto: Ministerstwo Skarbu
Pañstwa (MSP), Urz¹d Miasta Bielska-Bia³ej i 8 podmiotów gospodarczych  spó³ek akcyjnych i z o.o.

Najwy¿sza Izba Kontroli, przeprowadziwszy kontrole dorane wybranych spó³ek,
ujawni³a proces wyprowadzania przez inwestorów rodków z prywatyzowanych jednostek do podmiotów innych ni¿ sprywatyzowane. Kontrole dotyczy³y grupy spó³ek nabytych przez tego samego inwestora
lub podmioty od niego zale¿ne (powi¹zane). Powsta³a w ten sposób tzw. Grupa Inwestycyjna, w której znalaz³y siê spó³ki:
Wiepofama, Pref-bud i Weldoro kupione przez jednego inwestora, spó³ki Montin, Agram, Polfer i Kolmex, nabyte przez
podmioty od niego zale¿ne, a tak¿e spó³ki Lubawa  bêd¹ca porêczycielem wekslowymi przy sprzeda¿y Kolmexu, i PZKB
 za ni¹ z kolei porêcza³a spó³ka zale¿na od Polfer SA.
Izba wykaza³a, i¿ podejmowane przez MSP decyzje o komercjalizacji i prywatyzacji nie okrela³y w dostateczny sposób celu wdro¿enia tych procedur. MSP, a wczeniej Ministerstwo Przekszta³ceñ W³asnociowych (MPW), okreli³o zatem
cie¿kê prywatyzacyjn¹, nie wyjawiaj¹c jednak powodu jej wyboru. Prowadzenie prywatyzacji bez sprecyzowanych celów,
utrudniaj¹ce ocenê przeprowadzonych dzia³añ, nale¿y uznaæ za nierzetelne i korupcjogenne. MSP nie posiada³o przy tym
dokumentacji dotycz¹cej procesów prywatyzacyjnych tych spó³ek, lub dysponowa³o ni¹ w stanie szcz¹tkowym.
Przy sporz¹dzaniu wycen prywatyzowanych spó³ek ich wartoæ zosta³a zani¿ona ³¹cznie o przynajmniej 55 mln z³.
W rezultacie, cena sprzeda¿y ich akcji i udzia³ów by³a o 43 mln z³ ni¿sza od wartoci oszacowanej przez NIK na podstawie
opinii bieg³ej. Z regu³y zani¿ano wartoæ budynków i budowli, a tak¿e prawa wieczystego u¿ytkowania gruntu. Kontrola
ujawni³a przy tym przypadki dokonywania wycen przez osoby nieuprawnione, bez potwierdzonych kwalifikacji. Wynegocjowane przez MSP ceny sprzeda¿y tych spó³ek stanowi³y 62% wartoci ustalonej przez Izbê.
Kontrole w MSP i w spó³kach Grupy Inwestycyjnej, powi¹zanych kapita³owo i personalnie, pozwoli³y stwierdziæ, ¿e
postanowienia umów prywatyzacyjnych nie by³y realizowane, lub by³y wykonywane niew³aciwie. Ujawniono m.in., ¿e
w jednym przypadku podwy¿szenie kapita³u o 3,5 mln z³ dokona³o siê w du¿ej czêci ze rodków inwestorów zewnêtrznych, a nie  jak to zapisano w umowie sprzeda¿y  ze rodków kupuj¹cego, który wniós³ wk³ad o 2 mln z³ ni¿szy od
wymaganego warunkami prywatyzacji. Inwestorzy nie wywi¹zywali siê przy tym z p³atnoci za nabyte akcje (udzia³y),
bowiem do sp³aty pozostawa³o prawie 22 mln z³, z tego nale¿noci przeterminowane stanowi³y a¿ 25%.
W opinii Izby, g³ównym celem dzia³ania inwestora i podmiotów od niego zale¿nych nie by³o utrzymanie i rozwijanie dzia³alnoci spó³ek nabywanych od Skarbu Pañstwa  do czego zobowi¹zywa³ siê w umowach prywatyzacyjnych  lecz wyprowadzenie z nich atrakcyjnego, zlokalizowanego w du¿ych miastach maj¹tku, do innych firm, których by³ wspó³w³acicielem. Wartoæ maj¹tku wytransferowanego ze sprywatyzowanych spó³ek Izba szacuje na co najmniej 271 mln z³, z tego 218 mln z³
zosta³o wyprowadzone do podmiotów innych, ni¿ sprywatyzowane. Praktyce tej sprzyja³o MSP, które wyra¿a³o zgodê na odsprzedawanie przez kupuj¹cego akcji spó³ek innym podmiotom bior¹cym udzia³ w przetargach prywatyzacyjnych.
NIK negatywnie oceni³a dzia³ania Rady i Zarz¹du Miasta Bielska-Bia³ej w procesie prywatyzacji i wykonywania praw
z akcji spó³ki Aqua SA, które skutkowa³y uszczupleniem dochodów gminy z dywidendy o ok. 5 mln z³, niekorzystnym
kszta³towaniem cen za dostawy wody i odprowadzenie cieków, przeznaczeniem rodków z kapita³u rezerwowego spó³ki
w wysokoci 12 mln z³ na dywidendê, a nie na jej rozwój. Nabywca akcji po pierwszym roku odzyska³ z dywidendy 10 mln
z³, tj. ok. 1/3 kwoty zainwestowanej w akcje. Gmina tymczasem uzyska³a po³owê dywidendy, mimo ¿e by³a w³acicielem
56%, a nabywca 28% akcji. Pe³na realizacja umowy mo¿e zmniejszyæ dochody gminy o ok. 80 mln z³ i wygenerowaæ
niezasadnie wysoki zysk nabywcy z dywidendy od akcji spó³ki w kwocie ok.140 mln z³.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 ustawowe zobowi¹zanie Ministra
Skarbu Pañstwa i wojewodów do precyzyjnego okrelania celu prywatyzacji konkretnego podmiotu, poprzedzania decyzji o prywatyzacji okrelaniem



i szczegó³owym uzasadnianiem ich
celu, a tak¿e wprowadzenie wymogu
wykonywania wycen nieruchomoci
dla potrzeb prywatyzacyjnych przez
uprawnionego rzeczoznawcê maj¹tkowego;
 wprowadzenie obowi¹zku rzetelnego badania wzajemnych powi¹zañ ka-

pita³owych i personalnych podmiotów
kupuj¹cych spó³ki Skarbu Pañstwa;
 zweryfikowanie przez MSP realizacji zobowi¹zañ okrelonych w umowach prywatyzacyjnych spó³ek Grupy
Inwestycyjnej i rozwa¿enie naliczenia
kar umownych inwestorom nie wywi¹zuj¹cym siê z umów.

Tytu³ kontroli
Postêpowania
naprawcze
w przedsiêbiorstwach
pañstwowych

Cel

Zakres

Ocena efektywnoci postêpowañ naprawczych w przedsiêbiorstwach
pañstwowych prowadzonych w trybie
art. 65 ustawy o przedsiêbiorstwach
pañstwowych.

Kontrol¹ objêto 53 podmioty: 15 wojewodów, Ministra Skarbu Pañstwa
oraz 37 przedsiêbiorstw pañstwowych, w których prowadzone by³o
postêpowanie naprawcze (jedno
z nich by³o ju¿ w trakcie upad³oci).

W latach 2000-2003 (I pó³rocze) 70% postêpowañ naprawczych zakoñczy³o siê
likwidacj¹ b¹d upad³oci¹ objêtych nimi podmiotów. Obecny system wszczynania
i prowadzenia postêpowañ naprawczych nie gwarantuje sanacji przedsiêbiorstw, przeciwnie  czêstokroæ prowadzi do
sytuacji patologicznych, sprzyja korupcji oraz przed³u¿a istnienie przedsiêbiorstw, które nie maj¹ ju¿ szansy na rzeczywiste uzdrowienie. W ocenie NIK, opracowywane przez zarz¹dców komisarycznych i zatwierdzone przez organy za³o¿ycielskie programy naprawcze zawiera³y pasywne strategie naprawy, nie wskazywa³y te¿ realnych róde³ finansowania dzia³añ
naprawczych.
W wyniku kontroli ustalono, ¿e tylko w 21 przypadkach (57%) przed wprowadzeniem zarz¹du komisarycznego dyrektorzy kontrolowanych przedsiêbiorstw powiadamiali pisemnie organ za³o¿ycielski, radê pracownicz¹ oraz bank finansuj¹cy o prowadzeniu dzia³alnoci ze strat¹. Organy za³o¿ycielskie uznawa³y bowiem, i¿ wystarczaj¹c¹ form¹ spe³nienia tego
obowi¹zku, wynikaj¹cego z art. 56 ust. 1 ustawy o przedsiêbiorstwach pañstwowych, by³o przesy³anie przez przedsiêbiorstwo sprawozdañ finansowych F-01. Sprawozdania te nie wskazywa³y jednak przyczyn powsta³ej straty, nie pozwala³y te¿
okreliæ, czy jest ona trwa³a i czy zagra¿a przysz³oci przedsiêbiorstwa. Zdaniem NIK, zasadne jest zatem przedk³adanie
organowi za³o¿ycielskiemu informacji znacznie obszerniejszych, ni¿ zawieraj¹ je owe sprawozdania.
Brak formalnych zawiadomieñ, sk³adanych w trybie przepisów ustawy o przedsiêbiorstwach pañstwowych powodowa³, ¿e organy za³o¿ycielskie nie powo³ywa³y komisji w celu zbadania i oceny stanu gospodarczego wspomnianych jednostek. Niereagowanie organów za³o¿ycielskich na straty ponoszone przez przedsiêbiorstwa prowadzi³o do takiego pogorszenia ich sytuacji, ¿e traci³y one szansê poprawy, poniewa¿ pojawia³y siê ju¿ przes³anki do likwidacji b¹d upad³oci.
Izba krytycznie oceni³a wielokrotne przed³u¿anie postêpowañ naprawczych, które nie rokowa³y poprawy gospodarki
przedsiêbiorstwa. Zarz¹dcy komisaryczni  mimo braku perspektywy poprawy  nie wystêpowali do organów za³o¿ycielskich z wnioskami o wszczêcie likwidacji przedsiêbiorstwa, poniewa¿ nie motywowa³ ich do tego system wynagradzania.
Jedynie dwóch zarz¹dców przedsiêbiorstw sporód 37 skontrolowanych wnioskowa³o o zakoñczenie postêpowania naprawczego, chocia¿ sytuacja po jego wszczêciu pogorszy³a siê w 20 przedsiêbiorstwach.
Wiele do ¿yczenia pozostawia³ sposób naboru kandydatów na zarz¹dców komisarycznych. Rekrutacja prowadzona
by³a arbitralnie, bez zachowania przejrzystych regu³ postêpowania, organy za³o¿ycielskie nie okreli³y zasad naboru i wymagañ kwalifikacyjnych. Zdarza³y siê przypadki zatrudniania jako zarz¹dców komisarycznych by³ych dyrektorów przedsiêbiorstw, którzy nie zapobiegli pogorszeniu ich wyników. W ocenie NIK, nie ma ¿adnych racjonalnych powodów, dla których
zarz¹dcy komisaryczni mieliby byæ rekrutowani w sposób mniej staranny, ni¿ dyrektorzy przedsiêbiorstw pañstwowych.
W trakcie kontroli stwierdzono nieprawid³owoci na ³¹czn¹ kwotê oko³o 23,8 mln z³.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 podejmowanie przez organy za³o¿ycielskie wczeniej ni¿ dotychczas
dzia³añ sanacyjnych w stosunku do
przedsiêbiorstw pañstwowych ponosz¹cych straty, a tak¿e egzekwowanie
od dyrektorów takich jednostek, wynikaj¹cego z art. 56 ustawy o przedsiêbiorstwach pañstwowych, obowi¹zku
informowania o stracie;

 d¹¿enie do wczeniejszego ni¿ dotychczas podejmowania przez organy
za³o¿ycielskie decyzji o likwidacji
przedsiêbiorstw, które mimo prowadzonych dzia³añ sanacyjnych nie rokuj¹
poprawy sytuacji ekonomicznej;
 wprowadzenie przez organy za³o¿ycielskie przejrzystych procedur naboru kandydatów na zarz¹dców komisarycznych, daj¹cych gwarancjê wyboru osób o odpowiednich kwalifikacjach
i predyspozycjach.



Tytu³ kontroli
Prywatyzacja Biura
Projektów Przemys³u
Betonów Biprodex

Cel

Zakres

Ocena realizacji przez nabywcê postanowieñ wynikaj¹cych z umowy
sprzeda¿y przedsiêbiorstwa pañstwowego BIPRODEX.

Kontrol¹ objêto: Studia Projektowe
KWWS Sp. z o.o. (SP KWWS) oraz
Mazowiecki Urz¹d Wojewódzki.

Najwy¿sza Izba Kontroli stwierdzi³a, ¿e prywatyzacja BPPB BIPRODEX przygotowana zosta³a nierzetelnie, a nabywca przedsiêbiorstwa SP KWWS nie wywi¹za³
siê z istotnych zobowi¹zañ umowy prywatyzacyjnej.
O rozpoczêciu prywatyzacji BPPB BIPRODEX Minister Przemys³u i Handlu zdecydowa³ w 1995 r. Mia³a siê ona odbyæ, zgodnie z przepisami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, przez oddanie maj¹tku przedsiêbiorstwa do odp³atnego korzystania spó³ce pracowniczej, cie¿k¹ tzw. prywatyzacji bezporedniej. W 1996 r. wojewoda warszawski wyda³
postanowienie o kontynuowaniu prywatyzacji w formie leasingu pracowniczego. Jednak w 1998 r. wojewoda zdecydowa³, ¿e prywatyzacja ta zostanie przeprowadzona w drodze sprzeda¿y. Jak wynika z ustaleñ kontroli, na zmianê trybu
prywatyzacji decyduj¹cy wp³yw mia³o pismo, w którym spó³ka Dom Wydawniczy Wolne S³owo-Dzia³ Nieruchomoci Sp.
z o.o. wyrazi³a zainteresowanie nabyciem przedsiêbiorstwa. W wyniku zaproszenia do rokowañ, oferty zakupu z³o¿y³y:
Mostostal-Export SA i Studia Projektowe KWWS Sp. z o.o., przy czym KWWS z³o¿y³a ofertê jeszcze przed formalnym
rozpoczêciem dzia³alnoci, potwierdzonym wpisem do rejestru. Spó³kê tê zawi¹za³a osoba pe³ni¹ca funkcjê prezesa
zarz¹du DW Wolne S³owo-Dzia³ Nieruchomoci.
Przed zarz¹dzeniem prywatyzacji bezporedniej powinna zostaæ przeprowadzona analiza obejmuj¹ca m.in. sytuacjê
prawn¹, stan i perspektywy rozwoju prywatyzowanego przedsiêbiorstwa. Zgodnie z rozporz¹dzeniem Rady Ministrów
w sprawie zakresu analizy spó³ki oraz przedsiêbiorstwa pañstwowego, sposobu jej zlecania, opracowania, zasad odbioru
i finansowania oraz warunków, w razie spe³nienia których mo¿na odst¹piæ od opracowania analizy, przeprowadzenie
takiej analizy zleca Minister Skarbu Pañstwa, Agencja Prywatyzacji albo organ za³o¿ycielski prywatyzowanego przedsiêbiorstwa. Kontrola wykaza³a, ¿e w tym przypadku analizê zleci³o samo przedsiêbiorstwo, co by³o jaskrawym naruszeniem
procedury prywatyzacyjnej.
W styczniu 1999 r. wojewoda mazowiecki wyda³ zarz¹dzenie o prywatyzacji bezporedniej BPPB BIPRODEX. Kontrola NIK ujawni³a, ¿e jeden z oferentów  SP KWWS  nie przed³o¿y³ dokumentów potwierdzaj¹cych wiarygodnoæ
spó³ki. Na brak potwierdzenia wiarygodnoci finansowej tego oferenta, w kwietniu 1999 r. zwraca³o te¿ uwagê Ministerstwo Skarbu Pañstwa. Jednak w sierpniu 1999 r. pe³nomocnik wojewody mazowieckiego podpisa³ akt notarialny sprzeda¿y BPPB BIPRODEX spó³ce SP KWWS. Umowa zyska³a akceptacjê Ministerstwa Skarbu Pañstwa.
NIK ustali³a, ¿e SP KWWS jednostronnie odst¹pi³a od realizacji czêci zobowi¹zañ wynikaj¹cych z umowy prywatyzacyjnej. W wyniku prywatyzacji powsta³a spó³ka z o.o. Przedsiêbiorstwo Projektowo-Inwestycyjne BIPRODEX, w której
40% udzia³ów obj¹æ mieli pracownicy prywatyzowanego przedsiêbiorstwa, natomiast wk³adem rzeczowym SP KWWS
w to przedsiêwziêcie mia³o byæ wniesienie prawa w³asnoci budynku i prawa wieczystego u¿ytkowania gruntu w Warszawie przy ul. Kruczej 16/22. Kontrola ustali³a, ze SP KWWS nigdy nie zrealizowa³a tego zobowi¹zania, a wiêc PP-I BIPRODEX nie zosta³o w³acicielem budynku przy ul. Kruczej. W ocenie Izby, niewniesienie budynku i dzia³ki do tworzonej spó³ki
stanowi³o naruszenie umowy prywatyzacyjnej. W trakcie kontroli NIK przedstawiciele spó³ki SP KWWS zeznali, ¿e od
pocz¹tku nie zamierzali wnosiæ do nowotworzonej spó³ki w³asnoci budynku i prawa do dzia³ki. W sierpniu 2004 r. NIK
skierowa³a do prokuratury zawiadomienie o ujawnieniu okolicznoci wskazuj¹cych na uzyskanie przez SP KWWS sp.
z o.o. nies³usznej korzyci z maj¹tku by³ego przedsiêbiorstwa pañstwowego BPPB BIPRODEX.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski

 wniesienie przez SP KWWS Sp.
z o.o. do PP-I BIPRODEX nieruchomoci po³o¿onej w Warszawie przy ul. Kruczej 16/22;

 rozwa¿enie rozwi¹zania umowy prywatyzacyjnej BPPB BIPRODEX;
 wzmocnienie nadzoru nad przebiegiem procesów prywatyzacyjnych.

Tytu³ kontroli
Wybrane dzia³ania
administracji rz¹dowej
w dziedzinie budowy
informatycznych
narzêdzi promocji
eksportu

Cel

Zakres

Ocena dzia³añ administracji rz¹dowej w tworzeniu informatycznych narzêdzi promocji eksportu, w tym Teleinformatycznego Systemu Promocji Eksportu.

Kontrol¹ objêto dzia³alnoæ Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej (Ministerstwa Gospodarki) w latach 1999-2003 (I pó³rocze), zwi¹zan¹
z planowaniem strategicznym, nadzorem i koordynacj¹ dzia³añ oraz ich spójnoci¹ z pozosta³ymi zadaniami ministerstwa, a tak¿e proces podejmowania decyzji finansowych i technologicznych, wyboru wykonawców systemu
oraz zgodnoæ z praktyk¹ dobrego zarz¹dzania w informatyce.

Ocena sytuacji i propozycje dzia³añ dla polepszenia sytuacji w handlu zagranicznym Polski  przyjêta przez Radê Ministrów w 1999 r.  zak³ada³a zbudowanie
teleinformatycznego systemu promocji eksportu. Jako rodek wymiany informacji wybrano internet i w sierpniu 2002 r.
kierownictwo Ministerstwa Gospodarki skierowa³o do realizacji dokument pn. Strategia realizacji Teleinformatycznego
Systemu Promocji Eksportu (TISPE). Najwy¿sza Izba Kontroli, krytycznie oceniaj¹c dzia³ania administracji rz¹dowej,
wziê³a pod uwagê brak profesjonalnej metodyki budowy systemu oraz jasnego podzia³u obowi¹zków i uprawnieñ zwi¹zanych z jego realizacj¹. Ocenê tê uzasadniaj¹ ponadto nieprawid³owoci w sprawowaniu nadzoru nad bie¿¹c¹ eksploatacj¹ systemu oraz wysokie koszty jego budowy, które wynios³y co najmniej 4,5 mln z³.
NIK zwróci³a uwagê, ¿e budowy systemu nie poprzedzi³a analiza zasobów i kosztów, a cele jego powstania zosta³y
sformu³owane bardzo ogólnikowo. Ponadto naruszone zosta³o bezpieczeñstwo danych TISPE. Mimo up³ywu 10 miesiêcy
od formalnego odbioru, pracownik Departamentu Informatyki MGPiPS nie zna³ nawet has³a dostêpu do bazy danych
TISPE, a jej faktycznym admistratorem  jak ustalili kontrolerzy NIK  by³ dostawca systemu. Stwarza³o to pole do sytuacji
korupcjogennych, wynikaj¹cych z nieformalnego wiadczenia us³ug przez jednego z uczestników przedsiêwziêcia.
Nieokrelenie przez nadzoruj¹cych wiceministrów obowi¹zków sprawozdawczych, zwi¹zanych z wykonaniem i rozwojem systemu TISPE, NIK oceni³a jako dzia³anie nierzetelne. Doranie sporz¹dzone notatki oraz informacje ustne nie
gwarantowa³y ci¹g³oci nadzoru nad pracami prowadzonymi w ministerstwie. Ograniczanie siê do tych form przekazu
spowodowa³o, ¿e sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki poinformowa³ Sejmow¹ Komisjê Gospodarki o funkcjonowaniu systemu TISPE na kilka miesiêcy przed og³oszeniem przetargu na jego budowê.
Zastrze¿enia Izby dotyczy³y te¿ preferencyjnego traktowania przez ministerstwo firmy wykonuj¹cej system, m.in.
rekomendowania jej produktów. Pracownicy tej firmy przyst¹pili do pracy jeszcze przed og³oszeniem przetargu na wykonanie TISPE. Ustalenia NIK wskazuj¹, ¿e wykonawca systemu by³ przez ministerstwo traktowany w sposób uprzywilejowany zarówno przed, jak i w trakcie postêpowania o zamówienie publiczne. Izba zwraca uwagê, i¿ zamówienia publiczne
s¹ obszarem szczególnie nara¿onym na zjawiska korupcjogenne, dlatego tak wa¿ne jest przestrzeganie wyznaczonych
procedur.
Wiele nieprawid³owoci zaistnia³o równie¿ w sprawowaniu nadzoru nad bie¿¹c¹ eksploatacj¹ systemu. W praktyce
nie istnia³a wspó³praca miêdzy Departamentem Informatyki a Centrum Informacji Spo³eczno-Gospodarczych MGPiPS,
zwi¹zana z utrzymaniem infrastruktury technologicznej.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 planowanie strategicznych dzia³añ
informatycznych przewidzianych do
realizacji w okresach d³u¿szych ni¿ bie-

¿¹cy i przysz³y rok bud¿etowy we
wszystkich kluczowych obszarach w³aciwoci ministra;
 przyjêcie przez ministerstwo metodyki prowadzenia projektów informatycznych uznaj¹cej za kluczowe zasady dobrej praktyki, z uwzglêdnieniem

m.in. zlecania i odbioru prac, jednolitego kierownictwa projektów itp;
 zapewnienie uczciwej konkurencji
miêdzy podmiotami oferuj¹cymi wykonanie us³ug i dostaw zwi¹zanych z projektami informatycznymi.

!

Tytu³ kontroli
Zarz¹dzanie maj¹tkiem
by³ego Funduszu
Wczasów
Pracowniczych i jego
prywatyzacja

Cel

Zakres

Ocena prawid³owoci zarz¹dzania
maj¹tkiem zlikwidowanego Funduszu
Wczasów Pracowniczych i legalnoci
jego przekszta³ceñ w³asnociowych.

Kontrol¹ objêto Fundacjê Porozumienie, bêd¹c¹ wiêkszociowym udzia³owcem FWP Sp. z o.o. oraz Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej.

W ocenie Najwy¿szej Izby Kontroli, przejêcie maj¹tku Funduszu Wczasów Pracowniczych, a nastêpnie rozdysponowanie go przez Fundacjê Porozumienie, by³o bezprawne. Odpowiedzialnoæ za ten stan ponosz¹ kolejni ministrowie w³aciwi ds. pracy oraz Skarbu Pañstwa.
Utworzenie Funduszu Wczasów Pracowniczych nast¹pi³o na podstawie ustawy o Funduszu Wczasów Pracowniczych Komisji Centralnej Zwi¹zków Zawodowych w Polsce z 1947 r. Na maj¹tek FWP, posiadaj¹cego status publicznej
osoby prawnej, sk³ada³y siê m.in. rodki finansowe z dop³at Skarbu Pañstwa, dochody w³asne oraz maj¹tek Skarbu Pañstwa i przedsiêbiorstw pañstwowych przekazane FWP w zarz¹d i u¿ytkowanie, w tym domy wczasowe i inne obiekty.
Z kolei ustawa o Funduszu Wczasów Pracowniczych z 1988 r. przekszta³ci³a FWP w jednostkê organizacyjn¹ ogólnokrajowej organizacji miêdzyzwi¹zkowej, któr¹ by³o wówczas Ogólnopolskie Porozumienie Zwi¹zków Zawodowych. OPZZ nie
uzyska³o jednak statusu w³aciciela tego maj¹tku  fundusz zachowa³ osobowoæ prawn¹, by³ odrêbnym podmiotem
gospodaruj¹cym swym mieniem, do którego ustawa zaliczy³a m.in. w³asnoæ nieruchomoci i rzeczy ruchomych oraz inne
prawa maj¹tkowe oddane FWP przez pañstwo na podstawie odrêbnych przepisów.
Kolejnym etapem przekszta³ceñ FWP by³o przekazanie przez OPZZ, zgodnie z przepisami ustawy o zmianie ustawy
o zwi¹zkach zawodowych i niektórych innych ustaw z 1997 r., utworzonej przez siebie spó³ce z ograniczona odpowiedzialnoci¹  maj¹tku FWP jako aportu. Spó³ka ta (Fundusz Wczasów Pracowniczych Sp. z o.o.) mia³a wst¹piæ we wszystkie prawa i obowi¹zki FWP, a uprawnieni pracownicy mieli otrzymaæ w niej udzia³y, w myl przepisów ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiêbiorstw pañstwowych. Wartoæ maj¹tku funduszu w 1997 r. oszacowano na 104 mln z³, co
stanowi³o 99,9% kapita³u zak³adowego FWP Sp. z o.o. Wycena maj¹tku FWP zosta³a przeprowadzona i sfinansowana
przez MPiPS kosztem ponad 3 mln z³.
Trybuna³ Konstytucyjny wyrokiem z 3 czerwca 1998 r. orzek³, ¿e przepisy ustawy, na podstawie których powo³ano
FWP Sp. z o.o. i oddano jej maj¹tek FWP, by³y niekonstytucyjne  niezgodne z zasadami sprawiedliwoci spo³ecznej.
Sejm przyj¹³ ten wyrok uchwa³¹ z sierpnia 1998 r., a zakwestionowane przepisy straci³y moc w styczniu 1999 r.
NIK oceni³a jako nierzetelne zaniechanie przez ministra w³aciwego ds. pracy podjêcia inicjatywy w celu uregulowania
statusu FWP w wietle wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego. Oznacza³o to utrzymywanie luki prawnej po zakwestionowanych
przepisach i tolerowanie nieuprawnionego przejêcia maj¹tku znacznej wartoci. NIK uwa¿a tak¿e, i¿ wobec braku ustawowego rozstrzygniêcia dotycz¹cego FWP, zgodnie ze stanowiskiem TK maj¹tek FWP powinien znaleæ siê w gestii Skarbu Pañstwa. Jednak Minister Skarbu Pañstwa uzna³, ¿e maj¹tek by³ego FWP nie podlega w³acicielskiemu nadzorowi MSP.
Biernoæ obu ministrów umo¿liwi³a, w ocenie NIK, dokonanie kolejnego posuniêcia i przekazanie przez OPZZ w listopadzie 2001 r. udzia³ów w FWP Sp. z o.o. Fundacji Porozumienie w postaci darowizny. Zdaniem Izby by³o to dzia³anie
bezprawne, a zwi¹zki personalne miêdzy OPZZ, by³ym FWP i w³adzami Fundacji Porozumienie oraz statut fundacji, przewiduj¹cy m.in. powo³ywanie cz³onków jej organów na czas nieoznaczony, umo¿liwiaj¹ niczym nielimitowan¹ kontrolê nad
jej dzia³alnoci¹ osobom, które wesz³y w sk³ad w³adz fundacji w pierwszym okresie jej funkcjonowania. Istnieje zatem
groba utraty przez fundatora mo¿liwoci wp³ywu na powierzone mienie publiczne, czyli maj¹tek by³ego FWP.
NIK podejmowa³a dwukrotnie próbê skontrolowania FWP Sp. z o.o. Wobec uniemo¿liwienia przeprowadzenia kontroli
skierowa³a do s¹du wniosek o ukaranie prezesa zarz¹du. Z³o¿y³a te¿ w prokuraturze zawiadomienie wskazuj¹ce na mo¿liwoæ uzyskania przez Fundacjê Porozumienie oraz 3.157 by³ych pracowników FWP, kosztem Skarbu Pañstwa, nies³usznej korzyci w wysokoci 104 mln z³.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski

"

 ustawowe uregulowanie prawnego
statusu maj¹tku po by³ej jednostce organizacyjnej  Funduszu Wczasów Pracowniczych;

 podjêcie rozstrzygniêcia o zakresach dzia³ania ministrów w³aciwych
ds. pracy i Skarbu Pañstwa w odniesieniu do maj¹tku Funduszu Wczasów
Pracowniczych.

Tytu³ kontroli
Zabezpieczenie
interesów pañstwa
w spó³kach
z mniejszoœciowym
udzia³em Skarbu
Pañstwa

Cel

Zakres

Ocena zabezpieczenia interesów
Skarbu Pañstwa w spó³kach z jego
udzia³em.

Kontrol¹ objêto 26 jednostek: Ministerstwo Skarbu Pañstwa oraz 25
spó³ek z mniejszociowym udzia³em
Skarbu Pañstwa.

Na koniec 2003 r. Skarb Pañstwa posiada³ mniejszociowe udzia³y i akcje w 1.075
spó³kach. W 621 z nich jego udzia³ w kapitale zak³adowym nie przekracza³ 20%,
w 296  5%. Przy takim udziale, wynikaj¹ce z Kodeksu spó³ek handlowych, uprawnienia korporacyjne Skarbu Pañstwa
by³y bardzo ograniczone i nie dawa³y mo¿liwoci samodzielnego wp³ywu na dzia³alnoæ tych spó³ek (wyj¹tek stanowi³y
uprawnienia Skarbu Pañstwa wynikaj¹ce z umów prywatyzacyjnych lub statutów spó³ek). W wiêkszoci procesów prywatyzacyjnych kolejni ministrowie Skarbu Pañstwa nie wskazywali celów zatrzymania akcji i udzia³ów Skarbu Pañstwa, ani
terminów i sposobów zakoñczenia prywatyzacji. Po 13 latach od rozpoczêcia tych procesów, Minister Skarbu Pañstwa nie
dysponowa³ wiarygodnymi danymi pozwalaj¹cymi na okrelenie zasobu prywatyzacyjnego  akcji i udzia³ów mo¿liwych do
zbycia.
W latach 2001-2003 Skarb Pañstwa nie odniós³ istotnych korzyci finansowych z tytu³u zaanga¿owania kapita³owego
w spó³kach ze swym mniejszociowym udzia³em. Dywidendê za 2002 r.  w wysokoci 125,1 mln z³  wyp³aci³y tylko 103
spó³ki, a zwrot na kapitale ukszta³towa³ siê na poziomie 2,4%. rednia rentownoæ 52-tygodniowych bonów skarbowych
wynosi³a w tym czasie 7,75%.
Zdaniem NIK, kieruj¹cy Ministerstwem Skarbu Pañstwa nie przygotowali ca³ociowych rozwi¹zañ maj¹cych na celu
zagospodarowanie mniejszociowych udzia³ów Skarbu Pañstwa w spó³kach kapita³owych. Ministerstwo przeprowadzi³o
transakcje sprzeda¿y akcji i udzia³ów 167 spó³ek z mniejszociowym udzia³em Skarbu Pañstwa, ale tylko 55 z nich zosta³o
zawartych z inicjatywy MSP. Z wyliczeñ NIK wynika, ¿e przy takim tempie zbywania akcji i udzia³ów mniejszociowych
(przy za³o¿eniu, ¿e zbywane by³yby ca³e pakiety pozostaj¹ce w rêku Skarbu Pañstwa) procesy prywatyzacyjne zosta³yby
zakoñczone najwczeniej za 17 lat.
Ich kontynuacji nie sprzyja³y zmiany struktury organizacyjnej Ministerstwa Skarbu Pañstwa i kompetencji departamentów. Wskutek braku odpowiedniej koordynacji dosz³o m.in. do nieprawid³owoci w przep³ywie informacji miêdzy departamentami, pos³ugiwania siê przez nie ró¿nymi danymi, braków w dokumentowaniu funkcjonowania i dzia³alnoci nadzorowanych spó³ek oraz ich organów. W sytuacji, kiedy nie w pe³ni funkcjonowa³ Zintegrowany System Informatyczny
MSP, prowadzenie dzia³añ nadzorczych przez odrêbne zespo³y niew¹tpliwie obni¿a³o ich efektywnoæ. Podzia³ zadañ
wynikaj¹cy z regulaminu organizacyjnego ministerstwa powodowa³, ¿e departamenty nadzoru w³acicielskiego nie by³y
odpowiedzialne za inicjowanie procesów prywatyzacyjnych ani za poszukiwanie inwestorów, bowiem za wybór spó³ek do
prywatyzacji odpowiada³y departamenty prywatyzacji.
Krytyczne uwagi Izby dotyczy³y przypadków niew³aciwego wywi¹zywania siê przedstawicieli MSP z obowi¹zków
z zakresu nadzoru w³acicielskiego, m.in. wstrzymywania siê od g³osu na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy lub
zgromadzeniach wspólników i niezg³aszania sprzeciwu do uchwa³ podejmowanych wbrew stanowisku Skarbu Pañstwa.
W jej ocenie, wp³yw na tego rodzaju nieprawid³owoci mia³ nieprawid³owy przep³yw informacji miêdzy jednostkami organizacyjnymi MSP: departamenty posiada³y w swoich zasobach ró¿ne dane o spó³kach i udziale w nich Skarbu Pañstwa.
Kontrola ujawni³a brak sprawozdañ z obrad, które powinny byæ przekazywane do departamentów sprawuj¹cych nadzór w³acicielski przez osoby reprezentuj¹ce Skarb Pañstwa na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy lub zgromadzeniach wspólników. Izba krytycznie oceni³a te¿ praktykê ustnego przekazywania informacji, bez obowi¹zku ich pisemnego
potwierdzenia, co  jej zdaniem  mo¿e byæ jednym z podstawowych mechanizmów korupcjogennych.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 opracowanie programu zbycia akcji i udzia³ów spó³ek, w których kapi-

tale Skarb Pañstwa posiada mniejszociowy udzia³;
 opracowanie procedur zwiêkszaj¹cych efektywnoæ prowadzonego nadzoru i dzia³añ prywatyzacyjnych oraz
zapewniaj¹cych ich pe³n¹ koordynacjê

przez Ministerstwo Skarbu Pañstwa;
 wprowadzenie zasady niewstrzymywania siê reprezentantów Skarbu Pañstwa od g³osu podczas g³osowañ na
walnym zgromadzeniu akcjonariuszy
lub zgromadzeniu wspólników.

#

Tytu³ kontroli
Restrukturyzacja
w³asnoœciowa
przedsiêbiorstw sektora
naftowego

Cel

Zakres

Ocena procesu restrukturyzacji w³asnociowej sektora naftowego, w tym
realizacji przyjêtego przez rz¹d programu przekszta³ceñ.

Kontrol¹ objêto: ministerstwa  Skarbu Pañstwa, Gospodarki i Pracy oraz
spó³ki  Nafta Polska SA w Warszawie, PKN Orlen SA w P³ocku, Przedsiêbiorstwo Eksploatacji Ruroci¹gów
Naftowych Przyjañ SA w P³ocku,
Rafineriê Gdañsk¹ SA w Gdañsku,
Naftobazy Spó³kê z o.o. w Warszawie, Rafineriê Czechowice SA
w Czechowicach Dziedzicach, Rafineriê Nafty Glimar SA w Gorlicach
i Rafineriê Jas³o SA w Jale.

Kolejni ministrowie w³aciwi ds. Skarbu Pañstwa nie opracowali realistycznej koncepcji restrukturyzacji sektora naftowego, a szczególnie zmiany struktury w³asnociowej
podmiotów tej bran¿y  stwierdzi³a Najwy¿sza Izba Kontroli. Sytuacji nie poprawi³o przekazanie istotnej czêci zadañ pañstwowej spó³ce Nafta Polska SA. Mimo obowi¹zywania od 24 wrzenia 2002 r. Strategii dla przemys³u naftowego, do dnia zakoñczenia kontroli (24 listopada 2003 r.), polityka restrukturyzacji sektora by³a nadal spraw¹ otwart¹. Sporód 10 spó³ek z udzia³em Skarbu Pañstwa, przekszta³cenia w³asnociowe zakoñczono tylko w Dyrekcji Eksploatacji Cystern Sp. z o.o.
W okresie objêtym kontrol¹ (III kwarta³ 2000 r.  III kwarta³ 2003 r.) nie poprawi³o siê odczuwalnie bezpieczeñstwo energetyczne kraju w dziedzinie zaopatrzenia w paliwa p³ynne i surowce do ich produkcji. Nie uda³o siê dotrzymaæ tempa osi¹gania
wymaganego przez Uniê Europejsk¹ poziomu zapasów paliw p³ynnych, odpowiadaj¹cego 90-dniowemu przeciêtnemu krajowemu zu¿yciu. W koñcu 2003 r. zapasy te wystarcza³y jedynie na 51,4 dni redniej wewnêtrznej konsumpcji paliw w kraju, zamiast 
zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Gospodarki w sprawie harmonogramu tworzenia zapasów paliw ciek³ych  na 58 dni.
Nafta Polska SA stanowi porednie ogniwo miêdzy podejmuj¹cymi decyzje o restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów
sektora paliwowego Ministrem Skarbu Pañstwa i Rad¹ Ministrów, a restrukturyzowanymi podmiotami tego sektora. Koszty
zwi¹zane z jej utrzymaniem wynios³y do 30 czerwca 2003 r. ponad 40 mln z³ i stanowi³y dodatkowe obci¹¿enie finansowe dla
sektora paliw p³ynnych. Zdaniem NIK, tak rozbudowana struktura organizacyjna mo¿e mieæ niekorzystny wp³yw na tempo
podejmowania decyzji restrukturyzacyjno-prywatyzacyjnych. Izba ma tak¿e w¹tpliwoci, czy zasadne jest powierzanie zadañ
administracji pañstwowej spó³ce prawa handlowego, ze wzglêdu na mo¿liwy konflikt interesów pomiêdzy wewnêtrzn¹ polityk¹
tej spó³ki, a celami okrelonymi przez rz¹d.
NIK krytycznie oceni³a wyeliminowanie w styczniu 2001 r. ze sk³adu Rady Nadzorczej PKN Orlen SA reprezentantów
Nafty Polskiej SA  za czym g³osowa³ reprezentant Skarbu Pañstwa  oraz rozliczenia Ministra Skarbu Pañstwa ze spó³k¹
Nafta Polska SA z tytu³u zrealizowanych przez ni¹ transakcji prywatyzacyjnych. Spó³ka ta nie uwzglêdni³a bowiem w rozliczeniach ze Skarbem Pañstwa niektórych jej wp³ywów uzyskanych ze sprzeda¿y akcji i udzia³ów, co spowodowa³o uszczuplenia
przychodów Skarbu Pañstwa o 114,5 mln z³.
Od 1 lipca 2000 r. nie zosta³ zrealizowany ani jeden ze scenariuszy dalszej prywatyzacji PKN Orlen SA, przewidzianych
w programach rz¹dowych. Rozpoczête w kwietniu 2001 r. dzia³ania prywatyzacyjne, dotycz¹ce zbycia III transzy akcji tej spó³ki,
zakoñczy³y siê w lipcu 2003 r. podjêciem przez zarz¹d Nafty Polskiej SA decyzji o zakoñczeniu procesu bez wy³onienia inwestora.
Nie powiod³y siê tak¿e dzia³ania prywatyzacyjne w stosunku do Rafinerii Jas³o SA, Rafinerii Nafty Glimar SA i Rafinerii Czechowice SA, co, w opinii NIK, wynika³o z ich trudnej sytuacji ekonomicznej i dotychczasowych, niepomylnych dzia³añ restrukturyzacyjnych. NIK podkrela, ¿e do czasu zakoñczenia kontroli nie zosta³y wykonane postanowienia Strategii dla przemys³u naftowego,
dotycz¹ce zwiêkszenia kontroli nad spó³k¹ Naftoport Sp. z o.o. w Gdañsku, maj¹c¹ istotne znaczenie dla sektora naftowego.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 przedstawienie do zatwierdzenia
Sejmowi RP, opracowanej przez Radê
Ministrów spójnej koncepcji restruktu-

$

ryzacji polskiego sektora naftowego,
uwzglêdniaj¹cej problematykê bezpieczeñstwa energetycznego kraju, rozwoju sektora, ochrony interesów konsumentów i zapewnienie wzrostu dochodów Skarbu Pañstwa;

 jednoznaczne okrelenie przez Ministra Skarbu Pañstwa procedur rozliczeñ ze Skarbem Pañstwa spó³ki Nafta
Polska SA oraz przekazanie przez tê
spó³kê zaleg³ych wp³at w kwocie 114,5
mln z³.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Nadzór nad spó³kami
Skarbu Pañstwa
i przedsiêbiorstwami
pañstwowymi w zakresie
zaanga¿owania
kapita³owego w spó³ki
prawa handlowego

Ocena nadzoru w³acicielskiego nad
pañstwowymi podmiotami gospodarczymi sprawowanego przez Ministra
Skarbu Pañstwa i wojewodów.

Kontrol¹ objêto: Ministerstwo Skarbu
Pañstwa, Mazowiecki Urz¹d Wojewódzki, Zak³ady Azotowe w Chorzowie-Holding SA, Centralê Zaopatrzenia Hutnictwa SA, Totalizator Sportowy Sp. z o.o., Polsk¹ ¯eglugê Morsk¹, Przedsiêbiorstwo Obs³ugi Cudzoziemców DIPSERVICE i Polsk¹ Wytwórniê Papierów Wartociowych SA.

Najwy¿sza Izba Kontroli negatywnie ocenia sprawowanie przez Ministra Skarbu
Pañstwa nadzoru nad spó³kami Skarbu Pañstwa i przedsiêbiorstwami pañstwowymi, w zakresie anga¿owania ich maj¹tku w inne podmioty gospodarcze. W 2003 r. prowadzi³o dzia³alnoæ 948 przedsiêbiorstw pañstwowych (pp) i jednoosobowych spó³ek Skarbu Pañstwa (jssp). Ka¿da z nich mog³a posiadaæ w³asne spó³ki
zale¿ne (córki), te za z kolei  spó³ki zale¿ne od siebie (czyli ju¿ wnuczki). Tworzenie takich hybrydalnych struktur
w³asnociowych, w których podmiot pañstwowy  pp lub jssp  wystêpuje w roli w³aciciela na takich samych prawach, jak
zale¿na od niego spó³ka córka, jest istotnym zagro¿eniem dla wykonywania nale¿nych Skarbowi Pañstwa praw. Kontrolowanie przez Skarb Pañstwa maj¹tku kolejnych spó³ek jest, wraz z oddalaj¹cym siê pokrewieñstwem, coraz bardziej
utrudnione, ¿eby nie rzec  iluzoryczne. MSP nie okreli³o wytycznych tworzenia spó³ek zale¿nych przez jssp i pp. W kwietniu
2004 r. Minister Skarbu Pañstwa opracowa³ Zasady nadzoru w³acicielskiego nad spó³kami z udzia³em Skarbu Pañstwa
oraz innymi pañstwowymi osobami prawnymi, jednak dokument ten ma walor instrukcyjny jedynie wobec podmiotów, dla
których uprawnienia w³acicielskie wykonuje Minister Skarbu Pañstwa, zatem poza regulacj¹ pozostaj¹ liczne jssp i pp,
w których uprawnienia te wykonuj¹ pozostali ministrowie i kierownicy urzêdów centralnych.
Szeæ zbadanych przez NIK spó³ek i przedsiêbiorstw pañstwowych posiada³o ³¹cznie 32 spó³ki córki. Ale ju¿ w sk³ad Grupy
Kapita³owej ¯egluga Polska, spó³ki córki przedsiêbiorstwa P¯M, wchodz¹ 94 spó³ki wnuczki oraz spó³ki stowarzyszone i zale¿ne o coraz odleglejszym pokrewieñstwie. P¯M nie prowadzi³a analiz dotycz¹cych nabywania przez ¯eglugê Polsk¹ akcji i udzia³ów, wobec czego nadzór sprawowany wobec wnuczek i dalszych krewniaczek by³ bardzo powierzchowny.
Nieskuteczny by³ tak¿e nadzór Ministra Skarbu Pañstwa nad operacjami finansowymi spó³ek, czego wynikiem by³a
m.in. sprzeda¿ przez P¯M akcji ¯eglugi Polskiej mimo braku zgody ministra. Kontrola wykaza³a, ¿e Minister Skarbu Pañstwa nie zna³ wartoci maj¹tku wnoszonego przez jssp i pp do spó³ek zale¿nych i nie dysponowa³ baz¹ danych o podmiotach, w których posiada³y one akcje i udzia³y.
Niemal wszystkie skontrolowane jssp i pp udziela³y spó³kom zale¿nym wsparcia finansowego, przy czym czêsto nie
pomaga³o ono uzyskiwaæ dodatnich wyników. Wsparcie to polega³o przewa¿nie na udzielaniu po¿yczek, gwarancji, porêczeñ, wnoszeniu dop³at oraz na zamianie wierzytelnoci na akcje i udzia³y. Dzia³anie takie  jak wykaza³a kontrola  mia³o
negatywny wp³yw na wyniki spó³ek i przedsiêbiorstw matek, bowiem zaanga¿owanie kapita³owe nie by³o z regu³y poprzedzone rzetelnymi analizami ekonomiczno-finansowymi, a podejmowane dzia³ania mia³y g³ównie charakter dorany
i sprowadza³y siê do dokapitalizowania tych spó³ek. Kontrola NIK ujawni³a, ¿e na 194 osoby zasiadaj¹ce w radach nadzorczych zbadanych spó³ek, niemal po³owa nie legitymowa³a siê zdanym egzaminem na kandydatów do rad nadzorczych ani
nie spe³nia³a warunków do zwolnienia z niego, co w wielu przypadkach narusza³o przepisy ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. Ponadto, we wszystkich kontrolowanych spó³kach i przedsiêbiorstwach brakowa³o sformalizowanej procedury
doboru osób na stanowiska w radach nadzorczych.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 rozszerzenie obowi¹zywania Zasad
nadzoru w³acicielskiego nad spó³kami z udzia³em Skarbu Pañstwa i innymi pañstwowymi osobami prawnymi na
wszystkie podmioty wykonuj¹ce

uprawnienia w³acicielskie wobec jssp
i pp oraz uzupe³nienie tego dokumentu o niezbêdne wytyczne dotycz¹ce
spó³ek zale¿nych;
 wprowadzenie obowi¹zku uzyskania zgody organu za³o¿ycielskiego na
rozporz¹dzanie przez pp mieniem
o wartoci powy¿ej 50 tys. euro oraz

obrót przez nie akcjami i udzia³ami;
 dokonywanie analiz celowoci
i op³acalnoci zaanga¿owania kapita³owego w spó³ki zale¿ne;
 wprowadzenie mechanizmów powo³ywania osób do rad nadzorczych,
zgodnie z przepisami ustawowymi i wewnêtrznymi procedurami.

%

Tytu³ kontroli
Finansowanie
utrzymania dróg
krajowych ze œrodków
specjalnych

Cel

Zakres

Ocena dzia³alnoci jednostek upowa¿nionych do naliczania, pobierania
i egzekwowania, jak równie¿ gromadzenia i wykorzystania op³at z tytu³u
wykonywania transportu drogowego,
stanowi¹cych ród³o rodków specjalnych przeznaczanych na budowê
i utrzymanie dróg krajowych.

Kontrolê przeprowadzono w: Ministerstwie Infrastruktury, Biurze Obs³ugi
Transportu Miêdzynarodowego, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad i jej 15 oddzia³ach oraz
w 15 urzêdach i oddzia³ach celnych.

rodki specjalne stanowi³y drug¹ co do wielkoci pozycjê w bud¿ecie GDDKiA (dawniej GDDP). W badanych przez NIK latach 2000-2003 (I kw.), na planowane wydatki GDDKiA w wysokoci 9,4 mld z³ sk³ada³y siê w ok. 75% rodki z bud¿etu pañstwa, za w 14%  w³anie rodki specjalne.
Zgodnie z przepisami obowi¹zuj¹cymi w badanym okresie, ród³em rodków specjalnych na wyodrêbnionym rachunku w Generalnej Dyrekcji by³y op³aty za zezwolenia na przejazdy pojazdów nienormatywnych, których trasa przekracza
granicê pañstwa oraz kary za ich przejazd bez zezwolenia, op³aty za zezwolenia na zajêcie pasa drogi krajowej, wp³aty za
licencje i zezwolenia na wykonywanie miêdzynarodowego transportu drogowego, zezwolenia zagraniczne oraz op³aty
wyrównawcze w ruchu miêdzynarodowym.
NIK negatywnie oceni³a starania skontrolowanych jednostek o pozyskiwanie rodków specjalnych na finansowanie
budowy i utrzymanie dróg krajowych. Wp³ywy rodków specjalnych (w wysokoci 1,3 mld z³) mog³yby byæ o wiele wy¿sze,
gdyby podmioty uczestnicz¹ce w ich pozyskiwaniu wykazywa³y siê wiêksz¹ starannoci¹ w naliczaniu i egzekwowaniu
op³at oraz funkcjonowa³y w sprzyjaj¹cych warunkach technicznych, kadrowych i organizacyjno-prawnych.
Kontrola ujawni³a, ¿e oddzia³y GDDP odstêpowa³y od wszczynania postêpowañ administracyjnych o wniesienie op³aty, mimo stwierdzenia ewidentnych przypadków przejazdów pojazdów nienormatywnych bez zezwoleñ. Tylko w 2000 r.
nie naliczono z tego tytu³u ok. 2,1 mln z³. Podstaw¹ dla takich zaniechañ w oddzia³ach by³o  w opinii NIK  niezgodne
z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa i wiadcz¹ce o niegospodarnoci polecenie b. generalnego dyrektora dróg publicznych o odstêpowaniu od wszczynania postêpowañ administracyjnych w przypadkach nielegalnych przejazdów tego rodzaju pojazdów. Zdaniem generalnego dyrektora, kieruj¹cy pojazdami powinni byæ karani tylko w ramach uprawnieñ posiadanych przez Policjê, a wiêc mandatem karnym.
Uszczuplenia przychodów rodków specjalnych wynika³y te¿ z naruszaj¹cych przepisy prawa praktyk zani¿ania op³at
za zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych b¹d z nierzetelnego sporz¹dzania protoko³ów z kontroli tych
pojazdów, je¿d¿¹cych bez zezwoleñ. NIK ujawni³a takie wypadki w co czwartym badanym oddziale Dyrekcji.
Z ustaleñ kontroli wynika, ¿e oddzia³y Generalnej Dyrekcji naliczy³y prawie 8,6 mln z³ kar za przejazdy pojazdów nienormatywnych bez zezwoleñ, jednak uda³o siê im wyegzekwowaæ tylko 45% tej kwoty. Niska skutecznoæ windykacji nale¿noci
wynika³a  zdaniem Izby  z nierzetelnego wykonywania obowi¹zków przez pracowników administracji drogowej i nieprzestrzegania przepisów o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji. Jeszcze skromniejsze rezultaty osi¹gniêto w odzyskiwaniu nale¿noci za zajêcie pasa drogowego bez zezwolenia. Z naliczonych 3,5 mln z³ kar wyegzekwowano tylko 34% ich
kwoty, co oznacza, ¿e na rachunek rodków specjalnych nie wp³ynê³o 2,3 mln z³. Tak¿e BOTM niespiesznie prowadzi³ windykacjê nale¿noci za udzielone koncesje. Z 1,4 mln z³ zaleg³oci czêæ uleg³a ju¿ przedawnieniu.
Do utraty czêci przychodów rodków specjalnych przyczynia³y siê te¿ awarie wag samochodowych b¹d wrêcz ich
brak na przejciach granicznych. Tym samym niemo¿liwe by³o prowadzenie kontroli oraz ewentualne nak³adanie kar za
przekroczenie dopuszczalnych norm nacisków na o pojazdu. Kontrola NIK nie stwierdzi³a natomiast istotnych nieprawid³owoci w wydatkowaniu pozyskanych rodków specjalnych.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 budowa systemu monitoringu nale¿nych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wp³ywów z tytu³u

&

poszczególnych rodzajów op³at
w transporcie drogowym;
 usprawnienie nadzoru nad oddzia³ami GDDKiA, zw³aszcza w zakresie prawid³owoci naliczania
op³at i kar pieniê¿nych z tytu³u prze-

jazdu pojazdów nienormatywnych;
 poprawienie wyposa¿enia drogowych przejæ granicznych w urz¹dzenia techniczne umo¿liwiaj¹ce prowadzenie pe³nej kontroli pojazdów nienormatywnych.

Tytu³ kontroli
Budowa autostrad
w Polsce

Cel

Zakres

Ocena dzia³alnoci administracji publicznej w tworzeniu warunków do
budowy autostrad oraz wykorzystania
rodków publicznych przeznaczonych
na ich finansowanie.

Kontrolê przeprowadzono w Ministerstwie Infrastruktury, Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych i Administracji,
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad i jej 5 oddzia³ach terenowych, w Orodku Ochrony Dziedzictwa
Archeologicznego i w 4 jednostkach
wykonuj¹cych badania archeologiczne
w pasach drogowych autostrad.

Z ustaleñ kontroli NIK wynika, ¿e administracja publiczna nie stworzy³a warunków do
budowy autostrad, a nieskutecznoæ dzia³ania wskazuje wrêcz na niemoc pañstwa
w rozwi¹zywaniu tego problemu. Nie rozwi¹zano podstawowego problemu, jakim jest finansowanie budowy autostrad. Zgodnie z ustaw¹ o autostradach p³atnych jednym ze sposobów finansowania ich budowy jest siêgniêcie do rodków w³asnych
koncesjonariuszy, którzy w zamian za wybudowane autostrady bêd¹ w przysz³oci czerpaæ zyski z jej eksploatacji. Mia³ równie¿ zostaæ uruchomiony Krajowy Fundusz Autostradowy (KFA), zasilany m.in. z bud¿etu pañstwa w wysokoci stanowi¹cej
czêæ planowanych dochodów z tytu³u akcyzy od samochodów. Do czasu zakoñczenia kontroli fundusz ten nie zosta³ jednak
utworzony. Nie zosta³y wydane przepisy wykonawcze do ustawy, niezbêdne do funkcjonowania KFA, w tym rozporz¹dzenie
Rady Ministrów o zasilaniu funduszu. Po odrzuceniu przez Sejm tzw. ustawy winietowej okaza³o siê te¿, ¿e nie ma innej
koncepcji skutecznego finansowania budowy autostrad. Budowa autostrad mo¿e te¿ byæ prowadzona wed³ug zasad okrelonych w ustawie o drogach publicznych i wówczas jest ona finansowana przez ministra w³aciwego ds. transportu, za porednictwem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a wiêc ze rodków bud¿etowych.
Na pocz¹tku 2002 r. Rada Ministrów przyjê³a dokument pn. Infrastruktura  klucz do rozwoju, który wród celów
zmodyfikowanego Programu budowy autostrad i dróg ekspresowych wymienia³ oddanie do u¿ytku 550 km autostrad do
koñca 2005 r. i radykalne zwiêkszenie tempa budowy nowych odcinków do redniorocznie 250 km. Stwierdzono, ¿e w badanych latach 2000-2003 (I kw.), zamiast budowania autostrad, podejmowane starania sprowadza³y siê do sporz¹dzania
nowych programów budowy dróg, formu³owanych g³ównie pod k¹tem potrzeb, a nie na podstawie realnych mo¿liwoci.
Oddano do u¿ytku 136 km autostrad, rezultat daleko odbieg³ wiêc od zapowiedzi. Ponadto, powsta³y one w ca³oci ze
rodków bud¿etu, gdy tymczasem podstawowym sposobem finansowania budowy autostrad mia³ byæ system koncesyjny.
Zmieniony Program budowy autostrad i dróg ekspresowych mia³, zdaniem NIK, charakter ledwie wstêpnych za³o¿eñ.
Podstawowe jego elementy  takie jak propozycje zapewnienia rodków na finansowanie budowy autostrad, nie zosta³y
w ogóle omówione przez kierownictwo Ministerstwa Infrastruktury i nie zosta³y formalnie zatwierdzone. Na wartoæ merytoryczn¹ tego dokumentu negatywnie wp³ynê³o te¿ pominiêcie w jego tworzeniu opinii i ekspertyz krajowych jednostek
naukowo-badawczych specjalizuj¹cych siê w problematyce drogownictwa i transportu drogowego. Opracowanie studium
dotycz¹cego m.in. prognoz w zakresie odp³atnoci za korzystanie z dróg w Polsce zlecono firmie zagranicznej, za niemal
pó³milionowe honorarium. NIK uzna³a te dzia³ania za niecelowe i niegospodarne, zw³aszcza, ¿e raport  oparty na informacjach dostarczonych przez samo ministerstwo wspomagane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz Instytut
Transportu Samochodowego  nie zawiera³ ¿adnych rekomendacji dotycz¹cych przysz³ych decyzji ministerstwa w sprawie budowy autostrad.
Na terenach planowanego przebiegu autostrad prowadzone by³y, zgodnie z wymogami ustawy o drogach publicznych, ratownicze badania archeologiczne. NIK jest zdania, ¿e  uzasadniany naukowym charakterem badañ  uznaniowy
wybór wykonawców tych badañ, dokonywany w trybie z wolnej rêki, nie sprzyja³ mo¿liwoci ustalania cen zamówieñ
w warunkach konkurencji. Odnotowano tak¿e prowadzenie badañ na niewykupionych jeszcze dzia³kach, tj. w miejscach,
na których przynajmniej w ci¹gu najbli¿szych 5 lat nie s¹ przewidziane prace budowlane.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 zapewnienie w³aciwego poziomu
wydatków na przygotowanie priorytetowych inwestycji autostradowych;

 w³¹czenie w przygotowywanie budów autostrad jednostek naukowo-badawczych bran¿y drogowej;
 zapewnienie skutecznej kontroli
zgodnoci z warunkami umów realiza-

cji koncesyjnych inwestycji autostradowych;
 dokonywanie wyboru wykonawców
badañ archeologicznych z zachowaniem konkurencyjnoci.

'

Tytu³ kontroli
Realizacja
przez administracjê
rz¹dow¹ zadañ
w zakresie regulacji
rynku us³ug
telekomunikacyjnych

Cel

Zakres

Ocena dzia³añ regulacyjnych, dotycz¹cych m.in.: zapewnienia powszechnego dostêpu do us³ug telekomunikacyjnych, ochrony interesów
u¿ytkowników telekomunikacji, tworzenia warunków do funkcjonowania
konkurencyjnego rynku w dziedzinie
budowy infrastruktury telekomunikacyjnej i wiadczenia us³ug telekomunikacyjnych.

Kontrol¹ objêto nastêpuj¹ce podmioty: Ministerstwo Infrastruktury, Urz¹d
Regulacji Telekomunikacji i Poczty
(URTiP) wraz z 4 oddzia³ami i Telekomunikacjê Polsk¹ SA.

Minister w³aciwy ds. ³¹cznoci i prezes URTiP (do 31 marca 2002 r.  Urzêdu Regulacji Telekomunikacji) nie zapewnili  w ocenie NIK  powszechnego dostêpu do
us³ug telefonicznych oraz nie zagwarantowali ochrony interesów u¿ytkowników telekomunikacji. Nie stworzyli warunków
do funkcjonowania konkurencyjnego rynku, zarówno w zakresie budowy infrastruktury telekomunikacyjnej, jak i wiadczenia us³ug telekomunikacyjnych.
Przede wszystkim minister nie wyda³ przepisów wykonawczych do ustawy  Prawo telekomunikacyjne lub zrobi³ to ze
znacznym opónieniem, co uniemo¿liwi³o zarówno prezesowi URT, jak i prezesowi URTiP, przeprowadzenie skutecznych
dzia³añ prowadz¹cych do ³¹czenia sieci innych operatorów z sieci¹ TP SA. Odpowiedzialnoæ za brak przepisów wykonawczych obci¹¿a ministrów wykonuj¹cych kolejno zadania ministra w³aciwego ds. ³¹cznoci  Ministra £¹cznoci, Ministra Gospodarki oraz Ministra Infrastruktury.
Mimo doprowadzenia ³¹cznoci telefonicznej do wszystkich miejscowoci w kraju oraz skrócenia do 2,5 miesi¹ca
w 2002 r. redniego czasu oczekiwania abonentów na rozpoczêcie wiadczenia us³ug, niektórzy z nich czekaj¹ nawet
d³u¿ej ni¿ 10 lat na zainstalowanie przez TP SA stacji telefonicznej. Ponadto co najmniej 600 tys. abonentów pod³¹czonych do central analogowych mog³o korzystaæ jedynie z niektórych us³ug.
Ustalenia kontroli wskazuj¹ na wykorzystywanie przez TP SA dominuj¹cej pozycji na rynku us³ug telekomunikacyjnych i utrudnianie wejcia na rynek niezale¿nym operatorom, przez opónianie przyst¹pienia do negocjacji w sprawie
wzajemnego po³¹czenia sieci. ¯adne z 9 badanych przez NIK negocjacji, nie zosta³y zakoñczone zawarciem umowy
w ci¹gu 90 dni, a wiêc w terminie wskazanym w art. 83 ust. 1 i 2 Prawa telekomunikacyjnego. Niektórzy operatorzy czekali
na po³¹czenie ich sieci z sieci¹ TP SA nawet 14 miesiêcy.
Z opónieniem rozpatrywane by³y wnioski operatorów staraj¹cych siê o wydanie przez prezesa URT, a nastêpnie
URTiP, postanowieñ okrelaj¹cych warunki po³¹czenia sieci oraz rozliczeñ z tytu³u wzajemnego korzystania z tych sieci
lub wspó³korzystania z infrastruktury telekomunikacyjnej. Postêpowanie takie trwa³o przeciêtnie 303 dni, za w skrajnym
przypadku a¿ 1368 dni, chocia¿ Prawo telekomunikacyjne pozostawia na wydanie decyzji 60 dni. Czas rozpatrywania
wniosków przez URT i URTiP odbija³ siê wiêc niekorzystnie na pozycji rynkowej operatorów mog¹cych stwarzaæ konkurencjê dla TP SA. Sporód 49 tego rodzaju postêpowañ, tylko 2 trwa³y krócej ni¿ 60 dni.
Wprowadzenie przez Ministra Infrastruktury zasady, ¿e jeli abonent nie wska¿e operatora realizuj¹cego jego po³¹czenia miêdzystrefowe lub miêdzynarodowe, to bêd¹ one wykonywane przez operatora, do którego centrali jest pod³¹czony, k³óci siê z zasad¹ równoprawnej konkurencji, umacnia natomiast pozycjê rynkow¹ TP SA  podkrela Izba.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 pilne wydanie przez Ministra Infrastruktury brakuj¹cych aktów wykonawczych do ustawy  Prawo telekomunikacyjne;
 konsekwentne wykorzystywanie
przez prezesa Urzêdu Regulacji Telekomunikacji i Poczty uprawnieñ w dzie-
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dzinie wspó³pracy i rozliczeñ miêdzy
operatorami, swobody dostêpu operatorów do sieci lokalnych oraz zakresu
rozliczania zwi¹zanych z tym kosztów;
 zapewnienie przez Ministra Infrastruktury i prezesa URTiP równoprawnych warunków dzia³ania operatorom
konkuruj¹cym z Telekomunikacj¹ Polsk¹ SA.

Tytu³ kontroli
Ochrona
brzegów morskich

Cel

Zakres

Ocena dzia³alnoci administracji morskiej w zakresie budowy, utrzymania
i ochrony umocnieñ brzegowych,
a tak¿e efektywnoci wykorzystania
rodków publicznych na ochronê
brzegów morskich.

Kontrol¹ objêto 14 jednostek: Ministerstwo Infrastruktury, urzêdy morskie  w Gdyni, S³upsku i Szczecinie,
Pomorski Urz¹d Wojewódzki w Gdañsku, Warmiñsko-Mazurski Urz¹d Wojewódzki w Olsztynie, Zachodniopomorski Urz¹d Wojewódzki w Szczecinie, starostwa powiatowe  w Braniewie, Gryficach, Lêborku, Nowym
Dworze Gdañskim, S³awnie, S³upsku
oraz Urz¹d Gminy w Rewalu.

Postêpuj¹ca od wielu lat erozja polskich brzegów Morza Ba³tyckiego, stanowi w znacznej
mierze skutek zaniedbañ administracji morskiej: ministra w³aciwego ds. gospodarki
morskiej oraz dyrektorów urzêdów morskich, którzy nie wype³niali nale¿ycie ustawowego obowi¹zku zabezpieczenia owych
brzegów przed degradacj¹  uwa¿a Najwy¿sza Izba Kontroli. Dopiero w styczniu 2002 r. minister zatwierdzi³ opracowanie
Instytutu Morskiego w Gdañsku pn. Strategia ochrony brzegów morskich, od czego uzale¿nione by³o rozpoczêcie przez Ministerstwo Infrastruktury prac nad projektem ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego Program ochrony brzegów morskich. Izba negatywnie oceni³a dzia³ania ministra w³aciwego ds. gospodarki morskiej. Przez ponad 3 lata (tj. od 20 listopada
1999 r. do 5 czerwca 2003 r.) nie doprowadzi³ on bowiem do usuniêcia luki prawnej, która w czêci gmin nadmorskich nie
pozwala³a na okrelenie granic pasa technicznego i ochronnego, ze wzglêdu na brak uregulowañ dotycz¹cych organów uprawnionych do okrelenia powy¿szych granic oraz warunków i sposobu ich wyznaczania. Administracja morska zamierza wyznaczyæ wspomniane granice dopiero w ci¹gu 2 lat od daty wydania rozporz¹dzenia Rady Ministrów z 29 kwietnia 2003 r. w sprawie okrelenia minimalnej i maksymalnej szerokoci pasa technicznego i ochronnego oraz sposobu wyznaczania ich granic.
Niekorzystny wp³yw na stan umocnieñ brzegowych mia³o nielegalne budownictwo w pasie przybrze¿nym. Bez pozwolenia
budowano w pasie technicznym najczêciej obiekty handlowe i gastronomiczne (ok. 60% ujawnionych przypadków), pozosta³e
dotyczy³y rozbudowy b¹d wznoszenia obiektów mieszkalnych oraz infrastruktury  chodników, zejæ na pla¿e. Nielegalne
budownictwo mo¿e stanowiæ zagro¿enie dla brzegu morskiego, tym bardziej wiêc naganne jest, ¿e dyrektorzy urzêdów morskich oraz wojewódzcy inspektorzy nadzoru budowlanego nie analizowali wp³ywu dzikiego budownictwa na stan brzegów morskich. Ujawniono, ¿e 3 sporód 6 starostw powiatowych poddanych kontroli wydawa³y decyzje administracyjne w sprawie zagospodarowania pasa ochronnego bez uzgodnieñ z w³aciwym dyrektorem urzêdu morskiego, co pozbawia³o administracjê morsk¹ wp³ywu na zagospodarowanie tych terenów. Mimo narastania zniszczeñ umocnieñ brzegowych  wydm, zalesieñ, p³otków
 urzêdy morskie w niewystarczaj¹cym stopniu korzysta³y z uprawnieñ do wymierzania kar za wykroczenia pope³nione na
obszarze morskiego pasa technicznego. Istotn¹ przyczyn¹ rzutuj¹c¹ na stan brzegów morskich by³o zmniejszanie siê od
2000 r. wydatków bud¿etowych na ich ochronê. W latach 1998-2003 pokrywa³y one zaledwie 36% szacunkowych potrzeb
zwi¹zanych z budow¹, utrzymaniem i ochron¹ umocnieñ brzegowych, za ich udzia³ w wydatkach urzêdów morskich zmniejszy³ siê z 14,9% w 2000 r. do 5,4%  w 2003 r. Urzêdy morskie redukowa³y wiêc zakres zaplanowanych prac. Udzia³ rodków
finansowych ze róde³ spoza bud¿etu pañstwa (w tym od gmin nadmorskich i przedsiêbiorców prowadz¹cych dzia³alnoæ
gospodarcz¹ w pasach technicznym i ochronnym) na ochronê brzegów morskich wynosi³ zaledwie ok. 3,6% kwoty przeznaczonych na ten cel rodków bud¿etowych. Bior¹c pod uwagê, ¿e Program ochrony brzegów morskich ma byæ realizowany
przez 20 lat przy ³¹cznych nak³adach 911 mln z³ pochodz¹cych z bud¿etu pañstwa i rodków pozabud¿etowych, konieczne
jest pozyskanie tych ostatnich w wysokoci 44% planowanych nak³adów, tj. ok. 20 mln z³ rocznie. Do czasu zakoñczenia
kontroli, w Ministerstwie Infrastruktury nie opracowano realnego planu pozyskiwania zagranicznych funduszy pomocowych
lub rodków finansowych z innych róde³.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 zapewnienie skutecznego nadzoru
nad wyznaczaniem przez urzêdy morskie granic pasa technicznego

i ochronnego oraz wykorzystaniem
rodków finansowych na realizacjê
zadañ zwi¹zanych z budow¹, utrzymaniem i ochron¹ umocnieñ brzegów
morskich;

 przygotowanie realnego planu pozyskiwania rodków ze róde³ pozabud¿etowych na wspó³finansowanie w latach
2004-2023 zadañ okrelonych w Programie ochrony brzegów morskich.
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Tytu³ kontroli
Prywatyzacja Polskich
Linii Lotniczych LOT SA

Cel

Zakres

Ocena realizacji za³o¿eñ przyjêtych
w prywatyzacji PLL LOT SA, jej efektów oraz zabezpieczenia interesów
Skarbu Pañstwa.

Kontrol¹ objêto: Ministerstwo Skarbu
Pañstwa, Ministerstwo Infrastruktury,
Urz¹d Lotnictwa Cywilnego oraz PLL
LOT SA.

Najwy¿sza Izba Kontroli negatywnie ocenia przygotowanie i przeprowadzenie przez
Ministra Skarbu Pañstwa prywatyzacji PLL LOT SA, nie zosta³ bowiem osi¹gniêty
¿aden z jej celów wskazanych w strategii przyjêtej przez Radê Ministrów.
Zasady prywatyzacji PLL LOT SA zosta³y okrelone w ustawie o przekszta³ceniu w³asnociowym przedsiêbiorstwa
pañstwowego Polskie Linie Lotnicze LOT. Dla przeprowadzenia restrukturyzacji w³asnociowej wybrano cie¿kê prywatyzacji kapita³owej  a wiêc poredniej  polegaj¹cej na dokonaniu komercjalizacji przedsiêbiorstwa, czyli przekszta³ceniu
go w jednoosobow¹ spó³kê Skarbu Pañstwa, a nastêpnie udostêpnieniu jej akcji innym podmiotom.
Rada Ministrów w kwietniu 1999 r. zatwierdzi³a strategiê prywatyzacji PLL LOT SA oraz jej cele  m.in. w³¹czenie LOT
do jednego z silnych aliansów przez powi¹zanie z partnerem strategicznym dla poprawy zdolnoci konkurowania, stworzenie spó³ce warunków rozwoju drog¹ wzmocnienia jej struktury organizacyjnej i finansowej, odzyskanie p³ynnoci finansowej i przywrócenie rentownoci. Okolicznoæ, ¿e LOT nie by³ spó³k¹ rentown¹, nie rokowa³a powodzenia prywatyzacji
w drodze przeprowadzenia publicznej oferty sprzeda¿y akcji, Minister Skarbu Pañstwa podj¹³ wiêc decyzjê o wyborze
partnera strategicznego i w listopadzie 1999 r. podpisa³ umowy prywatyzacyjne z SAirGroup jako inwestorem strategicznym. Doradca prywatyzacyjny MSP w przedstawionej wczeniej analizie uzna³, ¿e ustabilizowanie sytuacji finansowej
LOT wymaga dokapitalizowania spó³ki kwot¹ 100-150 mln USD. Ze sprzeda¿y akcji LOT inwestorowi strategicznemu
bud¿et pañstwa uzyska³ 33,8 mln USD, czyli ok. 136 mln z³, a PLL LOT 149 mln USD, czyli ok. 600 mln z³. W sprywatyzowanych PLL LOT SA Skarb Pañstwa posiada³ 52% akcji, SAirGroup  37,6%, za 10% akcji objêli pracownicy LOT-u.
W okresie objêtym kontrol¹, czyli w latach 1999-2003, nawet najwiêksi przewonicy ³¹czyli siê w ugrupowania zwane
aliansami linii lotniczych. Celem tworzenia aliansów by³o poszerzenie oferty przewozowej w ramach jednego systemu,
w którym wspó³uczestniczy³oby wiele linii, a jednoczenie uproszczenie funkcjonowania komunikacji powietrznej i redukcja kosztów dziêki prowadzeniu wspólnych biur sprzeda¿y, wspólnej obs³udze lotniskowej, a nawet wspólnym zakupom
i leasingowi samolotów. Minister Skarbu Pañstwa, w oparciu o rekomendacje doradcy prywatyzacyjnego, w³¹czy³ LOT do
aliansu Qualiflyer Group (QFG), do którego nale¿a³y te¿ Swissair i Sabena.
Kontrola wykaza³a, ¿e Minister mylnie przyj¹³, i¿ QFG, w którym wiod¹cym by³ holding SAirGroup, jest silnym, globalnym aliansem strategicznym. Rych³o  w 2001 r.  zbankrutowa³y Swissair i Sabena, a w tym samym roku, ratuj¹c LOT
przed plajt¹, Skarb Pañstwa zasili³ spó³kê aportem o wartoci 400 mln z³, de facto wiêc do przeprowadzonej prywatyzacji
do³o¿ono z bud¿etu 264 mln z³. Sam Qualiflyer rozpad³ siê na prze³omie 2001 i 2002 r., tak wiêc inwestorem strategicznym
tej prywatyzacji okazuje siê byæ Skarb Pañstwa.
W ocenie NIK, Minister Skarbu Pañstwa przyj¹³ b³êdne za³o¿enie, ¿e Qualiflyer Group zapewni spó³ce LOT poprawê
zdolnoci konkurowania. Nie dokona³ te¿ rzetelnej oceny mo¿liwoci spó³ki, zw³aszcza szans na odzyskanie p³ynnoci
finansowej i rentownoci, poniewa¿ nie uwzglêdni³, ¿e inwestycje w LOT, do których zobowi¹zano siê w umowach prywatyzacyjnych, wynios¹ ok. 1 mld z³. Nowe inwestycje, m.in. budowa warszawskiego wêz³a tranzytowego i powiêkszenie
w 2001 r. floty powietrznej, okaza³y siê sukcesem pozornym. LOT zwiêkszy³ iloæ po³¹czeñ i oferowanych miejsc, nie
znalaz³ jednak na nie nowych reflektantów. W konsekwencji nie powsta³y warunki umo¿liwiaj¹ce strategiczny rozwój LOTu. Sytuacji nie odmieni³o w zasadniczy sposób przyst¹pienie LOT-u w nastêpnych latach do Star Alliance oraz podjêcie
wspó³pracy z Lufthans¹ i Austrian Airlines.
Nierzetelny sposób sprawowania przez Ministra Skarbu Pañstwa nadzoru w³acicielskiego nad PLL LOT SA umo¿liwi³
cz³onkom zarz¹du spó³ki pobieranie wynagrodzeñ od SAirGroup za us³ugi doradcze. K³óci siê to z postanowieniami ustawy o ograniczeniu prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej przez osoby pe³ni¹ce funkcje publiczne.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 dokonywanie analiz propozycji doradców prywatyzacyjnych i rzetelna ich
weryfikacja;
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 okrelenie strategii dalszej prywatyzacji PLL LOT;
 dokonanie wszechstronnej analizy
sytuacji ekonomicznej PLL LOT SA dla
potrzeb wykonywania praw Skarbu

Pañstwa z akcji i podejmowania decyzji prywatyzacyjnych;
 sprawowanie rzetelnego nadzoru
w³acicielskiego nad PLL LOT SA.

Tytu³ kontroli
Restrukturyzacja
finansowa PKP SA

Cel

Zakres

Ocena dzia³añ dotycz¹cych restrukturyzacji finansowej Polskich Kolei
Pañstwowych, prowadzonych przez
Ministra Infrastruktury i Zarz¹d PKP
SA.

Kontrol¹ objêto: Ministerstwo Infrastruktury, PKP SA oraz spó³ki kolejowe: PKP Cargo, PKP Polskie Linie
Kolejowe, PKP Przewozy Regionalne,
PKP Energetyka, PKP Informatyka
i PKP Telekomunikacja Kolejowa.

G³ównym celem restrukturyzacji finansowej PKP by³o uzyskanie p³ynnoci finansowej przez spó³ki Grupy PKP. Kontrola wykaza³a jednak, ¿e po prawie 4 latach od
podjêcia tego zamiaru, nie zosta³ on zrealizowany. Na podstawie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji
przedsiêbiorstwa pañstwowego Polskie Koleje Pañstwowe, w grudniu 2000 r. PKP przekszta³cono w spó³kê Polskie
Koleje Pañstwowe SA. W wyniku dokonanej w 2001 r. restrukturyzacji PKP SA, powsta³y spó³ki przewozowe, zarz¹dzaj¹ce liniami, oraz spó³ki technicznej obs³ugi przewozów i utrzymania linii kolejowych. Powsta³a w ten sposób tzw. Grupa
PKP. Celem przemian by³o rozgraniczenie dzia³alnoci przewozowej kolei od zarz¹dzania liniami kolejowymi oraz utworzenie samodzielnych podmiotów prawa handlowego, mog¹cych wiadczyæ us³ugi zarówno na rynku kolejowym, jak i poza nim. Kontrola wykaza³a jednak, ¿e nowa struktura organizacyjna nie zosta³a dostosowana do potrzeb rynku i konkurencji, a przyjêty system wzajemnych rozliczeñ generowa³ wzrost kosztów funkcjonowania spó³ek. Podzia³ kolei na wiele
podmiotów okaza³ siê niecelowy.
Restrukturyzacja finansowa Grupy PKP, prowadzona w oparciu o ustawê o komercjalizacji oraz ustawê o restrukturyzacji niektórych nale¿noci publicznoprawnych od przedsiêbiorców, przynios³a efekty nader skromne. Nie dosz³o do zamiany 315 mln z³ wierzytelnoci Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych i Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych na akcje i udzia³y, które PKP SA posiada³a w spó³kach utworzonych z podzia³u swego maj¹tku. Wierzyciele nie wyrazili zgody na dokonanie takiej transakcji, a zgodnie z postanowieniami ustawy o komercjalizacji, by³ to warunek niezbêdny dla dokonania przekszta³cenia. Wynikaj¹ca z ustawy o restrukturyzacji mo¿liwoæ umorzenia czêci zobowi¹zañ, w tym równie¿ tych, które podlega³y sp³atom ratalnym, te¿ nie zosta³a do koñca wykorzystana. Z 517 mln z³
nale¿noci g³ównych, objêtych t¹ form¹ restrukturyzacji, umorzono 318 mln z³. Na umorzenie pozosta³ej kwoty nie wyrazi³
zgody Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych.
PKP SA nie wykorzysta³y te¿ szansy poprawy swojej sytuacji finansowej drog¹ emisji obligacji gwarantowanych przez
Skarb Pañstwa. Mimo ustawowych mo¿liwoci zaoferowania obligacji o wartoci nominalnej 3,9 mld z³, wypuszczono
obligacje wartoci tylko 1 mld z³. B³êdy w przygotowaniu przetargu na wybór wykonawcy pierwszej emisji w 2001 r., wartoci 2 mld z³, spowodowa³y uniewa¿nienie go przez Urz¹d Zamówieñ Publicznych. Powiod³a siê dopiero emisja w 2002 r.,
o wartoci 1 mld z³. W ocenie NIK, niewyemitowanie w 2001 r. obligacji na kwotê 2 mld z³ spowodowa³o, ¿e rodki pozostaj¹ce w dyspozycji PKP SA okaza³y siê niewystarczaj¹ce do osi¹gniêcia przez spó³kê p³ynnoci finansowej.
Pozytywnych efektów ekonomicznych nie przynios³a oferta publicznej sprzeda¿y wymagalnych wierzytelnoci PKP
SA po cenie rynkowej. Wystawione w maju 2001 r. do sprzeda¿y wierzytelnoci w kwocie 752 mln z³ nie spotka³y siê
z wiêkszym wziêciem. Wp³ynê³y zaledwie trzy, bardzo niekorzystne dla PKP SA oferty zakupu i do transakcji nie dosz³o.
Dopiero w listopadzie 2003 r. PKP SA zawar³a umowê objêcia, w zamian za wierzytelnoci, akcji Polskich Hut Stali SA
o wartoci 712 mln z³. Istotny wp³yw na trudn¹ sytuacjê finansow¹ spó³ek Grupy PKP mia³o niewywi¹zywanie siê bud¿etu
pañstwa z finansowania infrastruktury kolejowej i krajowych przewozów pasa¿erskich. W latach 2001-2003 bud¿et pokrywa³ jedynie 30% zg³aszanych przez PKP PLK SA potrzeb, zwi¹zanych z realizacj¹ inwestycji, remontami, eksploatacj¹
i utrzymaniem linii kolejowych. Bud¿et nie zapewni³ te¿ dotowania kolejowych przewozów regionalnych, ani nie rekompensowa³ realizowanych przez kolej ustawowych ulg taryfowych.
Mimo niekorzystnych wyników finansowych spó³ek Grupy PKP, Minister Infrastruktury nie podj¹³ skutecznych dzia³añ
systemowych, w tym legislacyjnych, dla przeciwdzia³ania ich degradacji finansowej. Dopiero w listopadzie 2003 r. przed³o¿y³ Komitetowi Rady Ministrów Program dalszej restrukturyzacji oraz prywatyzacji spó³ek Grupy PKP do 2006 r.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski

 dostosowanie zakresu dzia³ania
PKP SA do aktualnych zadañ restrukturyzacyjnych;

 zakoñczenie restrukturyzacji PKP
SA i przejcie do etapu prywatyzacji
spó³ki.
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Tytu³ kontroli
Zarz¹dzanie drogami
publicznymi
na skrzy¿owaniach
z liniami kolejowymi

Cel

Zakres

Ocena dzia³alnoci organów zobowi¹zanych do zapewnienia bezpieczeñstwa pieszym oraz pojazdom drogowych i szynowym na przejazdach kolejowych.

Kontrol¹ objêto Zarz¹d PKP Polskie
Linie Kolejowe SA oraz 8 oddzia³ów
regionalnych spó³ki i 9 zak³adów linii
kolejowych, Generaln¹ Dyrekcjê Dróg
Krajowych i Autostrad wraz z 9 oddzia³ami terenowymi, 4 urzêdy marsza³kowskie, 15 urzêdów miejskich
i starostw powiatowych, 4 urzêdy
gminne oraz 27 zarz¹dów dróg wojewódzkich, miejskich i powiatowych.

Kontrola potwierdzi³a s³usznoæ powszechnego przekonania o wyj¹tkowo niskim
poziomie bezpieczeñstwa na skrzy¿owaniach dróg z liniami kolejowymi. Przejazdy
kolejowe s¹ zdecydowanie najs³abszym ogniwem w systemie bezpieczeñstwa ruchu drogowego i kolejowego. Oko³o 60%
wszystkich wypadków kolejowych wydarza siê w³anie na przejazdach, a zabici i ranni w tych zdarzeniach stanowi¹ ok.
95% ofiar wypadków kolejowych. Dwupoziomowe, a wiêc bezkolizyjne, powinny byæ tylko skrzy¿owania autostrad i dróg
szybkiego ruchu z liniami kolejowymi oraz skrzy¿owania wszystkich dróg publicznych ze szlakami ¿elaznymi, na których
poci¹gi przekraczaj¹ prêdkoæ 160 km na godzinê. Wszystkie inne, jednopoziomowe przejazdy kolejowe, rozporz¹dzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ skrzy¿owania
linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie, dzieli na kategorie A, B, C i D. Przejazdy kat. A musz¹ byæ
wyposa¿one w szlabany obs³ugiwane przez dró¿ników, kat. B  w samoczynn¹ sygnalizacjê wietln¹ i pó³rogatki, kat. C 
w sygnalizacjê wietln¹ samoczynn¹ b¹d uruchamian¹ przez pracowników kolei, za kat. D nie posiadaj¹ ¿adnych dodatkowych urz¹dzeñ  s¹ to po prostu przejazdy niestrze¿one.
Przejazdy kat. A urz¹dzane s¹ na skrzy¿owaniach o intensywnym ruchu, zarówno kolejowym, jak i drogowym. Tymczasem kontrola ujawni³a, ¿e w latach 2002-2003 funkcjonowa³o 287 przejazdów tej kategorii z zawieszon¹ obs³ug¹,
czyli ruchliwe przejazdy wyposa¿one w szlabany przekszta³cono w przejazdy niestrze¿one. W 2003 r., z 23 wypadków na
przejazdach kat. A, a¿ 21 mia³o miejsce na tych z zawieszon¹ obs³ug¹.
W trakcie kontroli ustalono, ¿e zawieszenia obs³ugi na przejedzie kat. A nie przewidywa³y ani akty normatywne, ani
te¿ obowi¹zuj¹ce w PKP PLK SA wewnêtrzne instrukcje. Próby formalnego nadania tym przejazdom kat. D nie uzyskiwa³y
koniecznej zgody zarz¹dców dróg i policji, zatem planowe odst¹pienie przez PKP PLK SA od strze¿enia tych przejazdów
by³o, w ocenie NIK, nielegalne. Kontrola wykaza³a tak¿e, ¿e przejazdy kolejowe by³y w z³ym stanie technicznym, a ich
urz¹dzenia nienowoczesne, w wiêkszoci zu¿yte, w skrajnych przypadkach zagra¿a³y bezpieczeñstwu ruchu. Prawie 60%
skontrolowanych przejazdów wymaga³o gruntownego remontu, a 80% urz¹dzeñ zabezpieczenia ruchu zamontowanych
na przejazdach by³o podatnych na awarie. Niektóre mechanizmy  szczególnie szlabany i urz¹dzenia do ich podnoszenia
 pamiêta³y nawet czasy II wojny wiatowej. Z³y stan techniczny przejazdów i wiaduktów kolejowych spowodowany by³
g³ównie bardzo powa¿nymi zaleg³ociami w ich bie¿¹cym utrzymaniu. Przeznaczane na te prace nak³ady finansowe pokrywa³y potrzeby jedynie w znikomym stopniu. Doprowadzenie nawierzchni wszystkich przejazdów kolejowych do w³aciwego stanu wymaga³oby wyasygnowania ok. 171 mln z³, tymczasem w 2003 r. przeznaczono na ten cel 9,4 mln z³. Koszty
remontów i modernizacji wiaduktów kolejowych szacuje siê na 410 mln z³, a w 2003 r. przeznaczono na nie 35,7 mln z³.
Organy odpowiedzialne za zarz¹dzanie ruchem w bardzo ograniczonym zakresie realizowa³y swe zadania zwi¹zane
z zapewnieniem bezpieczeñstwa na drogach  w szczególnoci z planowaniem organizacji ruchu na szosach krzy¿uj¹cych siê ze szlakami kolejowymi. W opinii NIK, by³o to postêpowanie nierzetelne.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 niezw³oczne przywrócenie strze¿enia wszystkich przejazdów kategorii
A na czynnych liniach kolejowych;
 podjêcie prac nad nowelizacj¹ roz-
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porz¹dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadaæ skrzy¿owania linii kolejowych
z drogami publicznymi i ich usytuowanie, maj¹c¹ na celu ograniczenie mo¿liwoci odstêpowania od strze¿enia

przejazdów kat. A i faktycznego przekwalifikowywania ich na przejazdy niestrze¿one kat. D;
 podjêcie kompleksowych dzia³añ
zmierzaj¹cych do poprawy stanu technicznego przejazdów kolejowych i ich
wyposa¿enia.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Wykorzystanie
mo¿liwoœci rozwojowych
gospodarki morskiej

Ocena tworzenia przez administracjê
rz¹dow¹, g³ównie morsk¹, prawnych
i ekonomicznych warunków sprzyjaj¹cych rozwojowi gospodarki morskiej.

Kontrol¹ objêto: Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Skarbu Pañstwa, urzêdy morskie w Gdyni, S³upsku i Szczecinie oraz zarz¹dy portów
morskich w Gdañsku, Gdyni, Szczecinie-winoujciu, Ko³obrzegu, Dar³owie i Elbl¹gu.

Wyniki kontroli daj¹ podstawê do negatywnej oceny dzia³alnoci rz¹du, w tym ministra w³aciwego ds. gospodarki morskiej w zakresie wykorzystania mo¿liwoci rozwojowych tej gospodarki w latach 2002-2004 (I pó³rocze). Ustalenia kontroli wskazuj¹, ¿e w tym czasie nie wprowadzono
w ¿ycie rozwi¹zañ podatkowych, celnych, ani prawnych umo¿liwiaj¹cych polskim armatorom i portom morskim poprawê
warunków funkcjonowania, zw³aszcza zwiêkszenie ich konkurencyjnoci na rynku miêdzynarodowym.
Niekorzystne warunki funkcjonowania polskiej floty handlowej stwarza³ przede wszystkim brak w³aciwych uregulowañ podatkowych dla tego typu dzia³alnoci, stosowanych w innych krajach i postulowanych przez Uniê Europejsk¹.
Minister Infrastruktury nie zdo³a³ jednak uzgodniæ z Ministrem Finansów projektu ustawy o tzw. podatku tona¿owym. Podatek ten jest instrumentem fiskalnym stosowanym w wielu krajach nadmorskich nale¿¹cych do OECD, maj¹cym zachêcaæ armatorów p³ywaj¹cych dotychczas pod tanimi banderami, do rejestrowania statków w rodzimym kraju. Wprowadzenie tego podatku mog³oby zatem sprzyjaæ powrotowi polskich statków pod polsk¹ banderê. Niestety, do czasu zakoñczenia kontroli rz¹d nie stworzy³ ekonomicznych warunków do takich powrotów. W efekcie stale mala³a liczba statków pod
polsk¹ bander¹ i zmniejsza³ siê ich tona¿.
Minister Infrastruktury nie przygotowa³ projektu nowej ustawy o zatrudnieniu i pracy na morskich statkach handlowych
o polskiej przynale¿noci, a tak¿e nie wprowadzi³ w ¿ycie systemu finansowania zakupu przez armatorów nowych statków
w stoczniach polskich.
Kontrola wykaza³a, ¿e przestarza³a i zdekapitalizowana infrastruktura polskich portów morskich, w po³¹czeniu z fatalnymi
stanem po³¹czeñ kolejowych i drogowych portów z reszt¹ kraju, przyczynia siê do ci¹g³ego spadku ich konkurencyjnoci, co
mo¿e groziæ wyeliminowaniem z rynku nie tylko przez porty Europy Zachodniej, ale tak¿e przez porty wschodnioba³tyckie.
Przystêpuj¹c do UE, Polska musia³a nie tylko zagwarantowaæ nieograniczony dostêp do naszych portów statkom unijnym, ale
tak¿e zapewniæ wolny dostêp do swojego rynku ³adunkowego. Jednak z³y stan polskich portów i ich infrastrukturalnego otoczenia sprawi³, ¿e ³adunki z krajów rodkowoeuropejskich sz³y przez Niemcy (prze³adunki w Hamburgu wzros³y o 18%), a nie
przez porty polskie. Tak¿e K³ajpeda, Tallin i Ryga staj¹ siê dla naszych portów coraz powa¿niejsz¹ konkurencj¹.
Istotnym czynnikiem finansowania budowy i modernizacji infrastruktury portowej mog³yby byæ unijne fundusze pomocowe, zw³aszcza Fundusz Spójnoci oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Kontrola wykaza³a jednak, ¿e
w³aciwi ministrowie nie stworzyli warunków prawnych umo¿liwiaj¹cych korzystanie z tych rodków, m.in. Minister Infrastruktury nie wyda³ rozporz¹dzenia dotycz¹cego trybu sk³adania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów z funduszów pomocowych.
Ukszta³towana przed pó³wieczem struktura administracji morskiej nie gwarantuje w obecnej chwili podejmowania
jednolitych, skoordynowanych i skutecznych dzia³añ w polskich obszarach morskich, mimo to Ministerstwo Infrastruktury
wstrzymuje siê z przeprowadzeniem jej reorganizacji. NIK negatywnie oceni³a te¿ dzia³alnoæ dyrektorów urzêdów morskich, a zw³aszcza brak rzetelnoci w pobieraniu i egzekwowaniu op³at portowych, stanowi¹cych dochód bud¿etu pañstwa. Stwierdzone w toku kontroli nieprawid³owoci finansowe wynios³y ogó³em 0,2 mln z³. Kwota ta stanowi³a uszczuplenia w dochodach kontrolowanych jednostek.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 stworzenie polskim armatorom
i portom morskim ekonomicznych warunków umo¿liwiaj¹cych konkurowanie

z innymi krajami UE, zw³aszcza pod
wzglêdem obci¹¿eñ podatkowych;
 priorytetowe traktowanie w programach rozwoju transportu drogowego
i kolejowego potrzeb wynikaj¹cych
z koniecznoci usprawnienia dostêpu
do portów morskich od strony l¹du;

 zapewnienie podmiotom dzia³aj¹cym w sektorze gospodarki morskiej
odpowiednich warunków prawnych
i organizacyjnych do skutecznego wykorzystania rodków unijnych;
 zapewnienie skutecznoci dzia³ania
terenowej administracji morskiej.
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Wykorzystanie œrodków
finansowych
pochodz¹cych z dop³at
do stawek w grach
liczbowych
na dofinansowanie
inwestycji sportowych
w akademiach
wychowania fizycznego
oraz zagospodarowanie
tych obiektów
na potrzeby sportu

Ocena wykorzystywania rodków finansowych z dop³at do stawek
w grach liczbowych na inwestycje
o szczególnym znaczeniu dla sportu
w akademiach wychowania fizycznego oraz zasad udostêpniania tych
obiektów na potrzeby sportu.

Kontrol¹ objêto: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Akademiê
Wychowania Fizycznego i Sportu
w Gdañsku oraz akademie wychowania fizycznego (AWF) w: Katowicach,
Krakowie, Poznaniu, Warszawie
i Wroc³awiu.

Najwy¿sza Izba Kontroli pozytywnie oceni³a wykorzystanie dop³at do stawek w grach
liczbowych na dofinansowanie inwestycji sportowych w akademiach wychowania
fizycznego. Przeznaczenie w badanych latach 1995-2003 (I pó³r.) 166 mln z³ ze rodka specjalnego tworzonego z tych
dop³at pozwoli³o na realizacjê 111 zadañ inwestycyjnych obejmuj¹cych 68 obiektów sportowych, w tym: 16 dotycz¹cych
budowy nowych obiektów, 88  przebudowy, modernizacji lub remontów ju¿ istniej¹cych, 6  wykonania dokumentacji
techniczno-budowlanej; jeden obiekt wyposa¿ono w sprzêt sportowy. Z przyznanej kwoty celowo i gospodarnie wydatkowano 141 mln z³ (na realizacjê 107 zadañ), natomiast wykorzystanie przez akademie 25 mln z³ na pozosta³e cztery
zadania wzbudzi³o zastrze¿enia kontroluj¹cych. Nieprawid³owoci polega³y m.in. na czêciowym niewywi¹zywaniu siê
akademii z umów zawartych z bankiem finansuj¹cym, zawê¿eniu zakresu rzeczowego inwestycji, nierzetelnym wykonaniu robót przez wykonawców.
Ustalenia kontroli wykaza³y, ¿e niektóre AWF, prezesi b. Urzêdu Kultury Fizycznej i Turystyki oraz b. Urzêdu Kultury
Fizycznej i Sportu, a tak¿e Minister Edukacji Narodowej i Sportu (w odniesieniu do programu na 2003 r.) nie przestrzegali
zasady, aby dofinansowanie inwestycji sportowych w AWF rodkami z dop³at, poprzedzone by³o zg³oszeniem danej inwestycji do planu (programu) inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu. Prezesi b. UKFiT oraz b. UKFiS rozpatrywali
wnioski akademii, mimo i¿ nie spe³nia³y one wymogów rozporz¹dzenia Ministra Finansów w sprawie szczegó³owych zasad dofinansowywania inwestycji sportowych ze rodków pochodz¹cych z dop³at do stawek w grach liczbowych, trybu
sk³adania wniosków oraz przekazywania rodków i ich rozliczania. Prezesi ci nie przestrzegali tak¿e przepisów cytowanego rozporz¹dzenia, ustalaj¹cego maksymaln¹ wysokoæ rodków pochodz¹cych z dop³at na 95% wartoci kosztorysowej
inwestycji i przyznawali je ponad okrelony limit.
Chocia¿ akademie wychowania fizycznego, których inwestycje dofinansowane by³y ze rodków z dop³at do gier liczbowych, zobowi¹zane by³y do sporz¹dzania i przekazywania UKFiT i UKFiS, a nastêpnie Ministrowi Edukacji Narodowej
i Sportu informacji o przebiegu realizacji inwestycji, cztery uczelnie nie dope³ni³y tego obowi¹zku.
Wykorzystanie wiêkszoci obiektów sportowych akademii wychowania fizycznego, powsta³ych w wyniku dofinansowania rodkami z dop³at by³o  zdaniem NIK  prawid³owe. Krytyczne uwagi dotyczy³y jedynie niepe³nego wykorzystania
kilku obiektów w trzech akademiach (np. sali do gimnastyki artystycznej maj¹cej s³u¿yæ m³odzie¿y szkolnej).
W wyniku kontroli NIK ujawni³a nieprawid³owoci zwi¹zane z wydatkowaniem (przez b. UKFiT i b. UKFiS) 33,4 mln z³
na dofinansowanie 16 inwestycji sportowych w akademiach wychowania fizycznego w Katowicach i Wroc³awiu.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 przestrzeganie przyjêtych procedur
zwi¹zanych z rozpatrywaniem wniosków o dofinansowanie z dop³at do stawek w grach liczbowych inwestycji
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sportowych i przyznawaniem tych
rodków;
 egzekwowanie od banku finansuj¹cego obowi¹zku sprawowania nadzoru nad realizacj¹ inwestycji sportowych
w akademiach wychowania fizycznego;
 egzekwowanie od akademii wycho-

wania fizycznego wywi¹zywania siê
z obowi¹zku sporz¹dzania i przekazywania Ministerstwu Edukacji Narodowej i Sportu informacji o przebiegu realizacji i finansowania inwestycji sportowych.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Funkcjonowanie
programów: Animator
sportu dzieci i m³odzie¿y
i Animator sportu osób
niepe³nosprawnych

Ocena prawid³owoci realizacji obu
programów oraz wydatkowania rodków przeznaczonych na ten cel.

Kontrol¹ objêto 7 jednostek, tj.: Zarz¹d G³ówny Szkolnego Zwi¹zku
Sportowego, Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska oraz 5 jednostek szczebla wojewódzkiego tych
stowarzyszeñ uczestnicz¹cych w realizacji programów.

Realizacja w latach 2002-2003 (I pó³r.) programów Animator sportu dzieci i m³odzie¿y i Animator sportu osób niepe³nosprawnych przez Szkolny Zwi¹zek Sportowy oraz Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska by³a  zdaniem NIK  zadowalaj¹ca. Nieliczne nieprawid³owoci
odnotowane podczas realizowania programu Animator sportu dzieci i m³odzie¿y, m.in. niepe³ne dokumentowanie podejmowanych dzia³añ, opónienia w wyp³acie wynagrodzeñ animatorom, nie wp³ynê³y na obni¿enie tej oceny.
W badanym okresie ZG SZS przeprowadzi³ trzy edycje programu Animator sportu dzieci i m³odzie¿y, w którym uczestniczy³o 7,5 tys. animatorów z 16 województw, reprezentuj¹cych prawie wszystkie dyscypliny sportowe, wród których
najbardziej popularne by³y lekkoatletyka i pi³ka no¿na. Sporód animatorów  kobiet i mê¿czyzn  33% zatrudnionych by³o
w szko³ach podstawowych, 27%  w gimnazjach, 16%  w szko³ach ponadgimnazjalnych i 24%  w ró¿nych klubach
sportowych. Pozalekcyjne zajêcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i m³odzie¿y m.in. rekompensowa³y zbyt niski wymiar
godzin wychowania fizycznego w szko³ach, wp³ywa³y korzystnie na zdrowie m³odzie¿y. Wed³ug szacunkowych danych
w zajêciach prowadzonych w 2002 r. przez animatorów uczestniczy³o ok. 65 tys. dzieci i m³odzie¿y.
Koszty realizacji programu Animator sportu dzieci i m³odzie¿y w 2002 r. wynios³y 10,4 mln z³, a w 2003 r.  5,5 mln z³.
Sfinansowane zosta³y w po³owie ze rodka specjalnego (pochodz¹cego z dop³at do stawek w grach liczbowych) oraz
innych róde³, m.in. przez jednostki samorz¹du terytorialnego. NIK stwierdzi³a, ¿e w trakcie realizacji tego programu dochodzi³o m.in. do dokonywania, bez stosownych aneksów, zmian w umowach, zaniechania prowadzenia wyodrêbnionej
ewidencji ksiêgowej rodków przeznaczonych na realizacjê programu oraz nierzetelnych rozliczeñ wydatków i sprawozdawczoci w tym zakresie. Nieprawid³owoci te nie mia³y jednak zasadniczego wp³ywu na wykonanie programu.
W przeciwieñstwie do poprzedniego, program Animator sportu osób niepe³nosprawnych cieszy³ siê w tym samym
czasie znacznie mniejszym zainteresowaniem rodowisk lokalnych, maj¹cych partycypowaæ w sfinansowaniu czêci wynagrodzenia animatorów. W niektórych województwach ³atwiej by³o bezp³atnie u¿ytkowaæ obiekt sportowy, ni¿ pozyskaæ
rodki finansowe na p³ace dla animatorów, wskutek czego nie zosta³a zaanga¿owana odpowiednia liczba nauczycieli
wychowania fizycznego, trenerów i instruktorów maj¹cych stosowne uprawnienia do prowadzenia zajêæ z osobami niepe³nosprawnymi. Z planowanej w 2002 r. pierwotnie liczby 900 animatorów ostatecznie program realizowa³o tylko 101,
a w 2003 r. na przewidywanych 700 animatorów w programie uczestniczy³o 105.
W zajêciach programu Animator sportu osób niepe³nosprawnych uczestniczy³o w badanym okresie 3.035 osób z ró¿nymi rodzajami niesprawnoci. Koszty jego realizacji w 2002 r. wynios³y 207 tys. z³. Zosta³y sfinansowane w 49% ze
rodka specjalnego, a w 51%  z innych róde³. W I pó³roczu 2003 r. na realizacjê programu wydano 160 tys. z³.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 zapewnienie prowadzenia przez jednostki korzystaj¹ce z dotacji bud¿etowych wyodrêbnionej ewidencji ksiêgowej rodków otrzymywanych i wydanych na realizacjê zadañ zleconych;
 dokonywanie zmian warunków re-

alizacji umów jedynie po uprzednim
podpisaniu stosownych aneksów;
 rzetelne sporz¹dzanie sprawozdañ
finansowych z realizacji zadañ zleconych;
 zwiêkszenie liczby kontroli finansowych prowadzonych przez Zarz¹d
G³ówny Szkolnego Zwi¹zku Sportowego i inne organy statutowe zwi¹zku.
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Wykorzystanie œrodków
publicznych
w dziedzinie kultury
przez podmioty
nie zaliczane do sektora
finansów publicznych

Ocena trybu i kryteriów wyboru podmiotów, którym zlecano zadania
w dziedzinie kultury oraz prawid³owoci przydzielania tych zleceñ i ich rozliczania.

Kontrol¹ objêto ³¹cznie 135 podmiotów, przy czym NIK skontrolowa³a 99
jednostek: Ministerstwo Kultury, 11
urzêdów marsza³kowskich, 18 urzêdów miast, 1 starostwo powiatowe,
21 urzêdów gmin oraz 47 podmiotów
spoza sektora finansów publicznych
 14 fundacji, 30 stowarzyszeñ i 3
spó³ki prawa handlowego. Ponadto,
regionalne izby obrachunkowe przeprowadzi³y kontrole 36 podmiotów.

Najwy¿sza Izba Kontroli negatywnie oceni³a udzielanie i rozliczanie dotacji celowych przekazywanych przez Ministra Kultury podmiotom spoza sektora finansów
publicznych na realizacjê zadañ zleconych. Kwestie wykorzystania rodków publicznych przez podmioty nie zaliczone do
tego sektora reguluje ustawa o finansach publicznych. Ustala ona m.in., ¿e prawo do realizacji zadañ finansowanych ze
rodków publicznych przys³uguje ogó³owi podmiotów. Dysponent bud¿etu mo¿e udzielaæ dotacji na realizacjê zadañ zleconych bez stosowania procedur ustawy o zamówieniach publicznych, tym bardziej istotne jest wiêc, by tryb wyboru
podmiotów otrzymuj¹cych dotacje na realizacjê zadañ zleconych by³ jasny i przejrzysty. Kontrola wykaza³a jednak, ¿e
zasady przyjmowania i rozpatrywania wniosków o dotacje, przyjête zarz¹dzeniem Ministra Kultury w sprawie trybu przyznawania dotacji celowych, nie gwarantowa³y jawnoci postêpowania i równego traktowania ubiegaj¹cych siê o nie podmiotów. Nierespektowanie tych zasad mia³o miejsce przede wszystkim na etapie opiniowania wniosków. Komisjom miêdzydepartamentalnym przekazywano tylko wnioski zaopiniowane pozytywnie w departamentach merytorycznych. Uniemo¿liwia³o to konfrontowanie proponowanych we wnioskach przedsiêwziêæ w skali ca³ego ministerstwa. Sytuacja taka
stwarza³a warunki do podejmowania arbitralnych decyzji i  w opinii NIK  mog³a sprzyjaæ wystêpowaniu zjawisk korupcyjnych, zw³aszcza ¿e brak precyzyjnego okrelenia kryteriów pozwala³ na uznaniowy, w znacznym stopniu, wybór zadañ do
dofinansowania z bud¿etu.
W ocenie NIK, w ani jednej ze skontrolowanych umów z podmiotami spoza sektora finansów publicznych Ministerstwo Kultury nie zabezpieczy³o nale¿ycie interesów Skarbu Pañstwa i nie zagwarantowa³o gospodarnego wykorzystania
rodków bud¿etowych. Zdarza³o siê, ¿e umowy o dotacjê zawierano bez szczegó³owego okrelenia zadania do wykonania, albo dla zrefundowania dotacj¹ kosztów poniesionych na zadania ju¿ zrealizowane
Stwierdzono przypadki znacznego zawy¿ania w sk³adanych wnioskach planowanych kosztów zadañ. Wnioskodawcy
kalkulowali je nierzetelnie, aby uzyskaæ jak najwy¿sz¹ dotacjê. Te przesadzone kalkulacje nie by³y jednak weryfikowane
przez s³u¿by ministerstwa.
Izba ocenia, ¿e akceptowanie przez Ministerstwo Kultury rozliczenia dotacji celowych wy³¹cznie na podstawie przed³o¿onych sprawozdañ finansowych, bez ich weryfikacji przy pomocy dokumentów ród³owych i ksi¹g rachunkowych, nie
gwarantowa³o skutecznego nadzoru i kontroli nad wydatkowaniem rodków bud¿etowych. Mog³o siê zatem zdarzyæ, ¿e
zadania okrelone w umowach nie zosta³y wykonane, lub uzyskane rodki wydano niezgodnie z przeznaczeniem. Z poczynionych ustaleñ wynika tak¿e, i¿ niekiedy podmioty otrzymuj¹ce dotacje spe³nia³y jedynie rolê porednika w przekazywaniu tych pieniêdzy innym jednostkom, które faktycznie realizowa³y zadania. W ten sposób omijano najczêciej koniecznoæ przenoszenia rodków miêdzy rozdzia³ami klasyfikacji bud¿etowej.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 dostosowanie procedur udzielania
dotacji celowych na realizacjê zadañ
zleconych do ustawowych przepisów,
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w szczególnoci przestrzeganie zasady jawnoci i równego traktowania
ubiegaj¹cych siê o nie podmiotów;
 weryfikowanie planowanych we
wnioskach kosztów zadañ w celu prawid³owego ustalenia kwoty dofinansowania oraz nieakceptowanie nierzetel-

nych rozliczeñ;
 zaniechanie przekazywania dotacji
celowej podmiotom nie realizuj¹cym
zadañ zleconych, a spe³niaj¹cym jedynie rolê porednika w dofinansowywaniu innych jednostek.

Tytu³ kontroli
Organizacja
oraz finansowanie
dokszta³cania
i doskonalenia
zawodowego
nauczycieli

Cel

Zakres

Ocena organizacji dokszta³cania i doskonalenia zawodowego nauczycieli
oraz wdra¿ania nowych zasad finansowania tej dzia³alnoci.

Kontrol¹ objêto Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2 centralne
placówki doskonalenia nauczycieli, 7
kuratoriów owiaty, 7 urzêdów marsza³kowskich, 14 wojewódzkich placówek doskonalenia nauczycieli oraz
28 jednostek samorz¹dowych prowadz¹cych szko³y i placówki owiatowe.

Kontrola wykaza³a liczne nieprawid³owoci w organizacji dokszta³cania oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli. W niebagatelnej czêci by³y one wynikiem niedostatecznego nadzoru MENiS nad wykonywaniem przez kuratorów owiaty zadañ z tego zakresu oraz nad prowadzeniem centralnych placówek doskonalenia nauczycieli.
W pierwszej kolejnoci Izba zwróci³a uwagê na niezadowalaj¹ce rozpoznanie potrzeb w zakresie dokszta³cania i doskonalenia zawodowego nauczycieli  mimo istniej¹cych procedur ich diagnozowania i przewidywania. Kuratorzy opiniowali plany pracy wojewódzkich placówek doskonalenia nauczycieli zbyt powierzchownie, szwankowa³a te¿ wspó³praca
kuratorów z placówkami owiatowymi w okrelaniu priorytetów kszta³cenia ustawicznego. W rezultacie oferta edukacyjna
placówek czêsto rozmija³a siê z zapotrzebowaniem  w jednej z nich a¿ 62% zaplanowanych zajêæ nie odby³o siê z braku
chêtnych.
Wiêkszoæ kontrolowanych placówek nie mia³a ustalonych systemowych zasad i procedur mierzenia jakoci ich pracy. Tak¿e nadzór pedagogiczny nad dzia³alnoci¹ tych jednostek pomija³ problematykê mierzenia tej jakoci.
Podstawow¹ wad¹ organizacji dzia³alnoci placówek doskonalenia nauczycieli by³o  w ocenie NIK  ukierunkowanie
ich dzia³alnoci na realizacjê zadañ dodatkowych, kosztem zadañ obowi¹zkowych. Tak¿e, mimo narastania w szko³ach
zjawisk patologicznych, niedostateczny by³ zakres szkoleñ z dziedziny wychowania i profilaktyki. Zajêciami tymi objêto
w poszczególnych województwach od 1% do 8% czynnych zawodowo nauczycieli. W przesz³o po³owie badanych przez
Izbê powiatowych jednostek samorz¹dowych, które posiada³y plany zawodowego kszta³cenia nauczycieli zatrudnionych
w podleg³ych im szko³ach i placówkach, nie uwzglêdniono tematów zwi¹zanych z wychowaniem i profilaktyk¹.
Izba nie wnios³a zastrze¿eñ do gospodarowania rodkami bud¿etowymi w skontrolowanych centralnych placówkach
doskonalenia nauczycieli  w strukturze wydatków bie¿¹cych tych placówek z roku na rok zmniejsza³ siê jednak udzia³
wydatków na zakup towarów i us³ug. W placówkach tych prowadzono te¿ gospodarkê bud¿etow¹ w formie rodków specjalnych, gdzie ród³ami przychodów by³y przede wszystkim wp³ywy z dzia³alnoci wydawniczej i sprzeda¿y w³asnych
publikacji  przesz³o 62% przychodów, a ponadto z wynajmu sal i bazy hotelowej oraz odp³atnej dzia³alnoci szkoleniowej. Zdaniem NIK, w dzia³alnoci tej wyst¹pi³y uchybienia  m.in. w³asn¹ bazê hotelow¹ wykorzystywano zaledwie w 10%.
Nie przestrzegano te¿ zasad gospodarowania rodkami specjalnymi, przeznaczaj¹c je, niezgodnie z ustaw¹ o systemie
owiaty, na cele wykraczaj¹ce poza finansowanie poprawy warunków realizacji zadañ placówki doskonalenia nauczycieli.
Badanie wykonywania przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu obowi¹zków organu prowadz¹cego i nadzoruj¹cego centralne placówki doskonalenia nauczycieli wykaza³o m.in., ¿e w bud¿ecie MENiS nie zosta³y, w latach 2002-2003,
wyodrêbnione rodki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli podleg³ych placówek. By³o to ewidentne
naruszenie przepisów Karty Nauczyciela. Tak¿e nie wszystkie organy prowadz¹ce szko³y i placówki owiatowe wype³ni³y
obowi¹zek wyodrêbnienia w swych bud¿etach rodków na ten cel.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 uwzglêdnianie w realizowanych zadaniach zwi¹zanych z prowadzeniem
i nadzorowaniem przez MENiS centralnych placówek doskonalenia nauczy-

cieli tak¿e zadañ w zakresie mierzenia
jakoci ich pracy;
 opracowanie programu systemowego badania potrzeb zwi¹zanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli;
 dokonanie analizy wieloletnich planów doskonalenia zawodowego nauczycieli;

 wyodrêbnienie w bud¿ecie MENiS
i w bud¿etach jednostek samorz¹du
terytorialnego  zgodnie z Kart¹ Nauczyciela  rodków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.
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Tytu³ kontroli
Realizacja ustawy
o jêzyku polskim

Cel

Zakres

Ocena dzia³añ podejmowanych przez
organy administracji rz¹dowej oraz
publicznej radiofonii i telewizji na
rzecz ochrony jêzyka polskiego, a tak¿e wype³niania przez te organy obowi¹zku u¿ywania jêzyka polskiego
w dzia³alnoci publicznej.

Kontrol¹ objêto 77 jednostek. NIK
skontrolowa³a m.in. ministerstwa:
Kultury, Edukacji Narodowej i Sportu,
Telewizjê Polsk¹ SA, G³ówny Inspektorat Inspekcji Handlowej, 10 urzêdów
wojewódzkich, za Inspekcja Handlowa, na zlecenie NIK, skontrolowa³a 48
wielkopowierzchniowych placówek
handlowych  w zakresie realizacji
przez producentów i sprzedawców
ustawy o jêzyku polskim.

Stwierdzono, i¿ dba³oæ o poprawne u¿ywanie jêzyka polskiego pozostawia wiele
do ¿yczenia. Sporód zbadanych przez bieg³ych 8 projektów aktów normatywnych
tylko jeden by³ poprawny jêzykowo, za z 6 umów z kontrahentami zagranicznymi, ¿adna nie zosta³a zredagowana poprawnie. W obrocie handlowym jêzyk polski nie ma pozycji równorzêdnej z jêzykami obcymi, a okrelony przez ustawodawcê cel ustawy  ochrona jêzyka polskiego jako jêzyka pañstwowego oraz narodowego dobra kultury  nie zosta³
w pe³ni osi¹gniêty. W ocenie NIK, przyczyn¹ takiego stanu jest brak w ustawie o jêzyku polskim precyzyjnego okrelenia,
na czym powinna polegaæ jego ochrona.
Ujawnione nieprawid³owoci, to m.in. liczne b³êdy i usterki jêzykowe (interpunkcyjne, ortograficzne, sk³adniowe, frazeologiczne) w przygotowywanych dokumentach. Mimo tych b³êdów, w wiêkszoci urzêdów wojewódzkich nie przywi¹zywano nale¿ytej wagi do doskonalenia sprawnoci jêzykowej pracowników.
Izba pozytywnie ocenia dba³oæ publicznych nadawców o doskonalenie umiejêtnoci pos³ugiwania siê jêzykiem polskim oraz szerzenie wiedzy o nim. W Telewizji Polskiej SA funkcjonuje Orodek Szkolenia  Akademia Telewizyjna, udzielaj¹cy m.in. porad w zakresie poprawnego u¿ywania jêzyka polskiego, w Polskim Radiu SA obowi¹zuje procedura przyznawania tzw. kart mikrofonowych. Doskonaleniu sprawnoci jêzykowej pracowników publicznej radiofonii s³u¿¹ szkolenia, dzia³ania Redakcji Jêzykowej, dokonywane pod wzglêdem jêzykowym analizy przygotowywanych audycji. W ramach
szerzenia wiedzy o jêzyku polskim i jego roli w kulturze, Polskie Radio m.in. emitowa³o programy upowszechniaj¹ce wiedzê o jêzyku ojczystym, objê³o równie¿ patronatem ogólnopolski konkurs Dyktando. Raz w roku Polskie Radio SA organizuje plebiscyt, w którym s³uchacze wybieraj¹ osobê pos³uguj¹c¹ siê najlepsz¹ polszczyzn¹. Programy s³u¿¹ce ochronie
jêzyka polskiego s¹ wa¿nym elementem oferty jêzykowej  uzna³a NIK.
W latach 2001-2003 (I pó³rocze) organy Inspekcji Handlowej ujawni³y 2.260 przypadków naruszeñ ustawy o jêzyku
polskim. Polega³y one m.in. na braku nazwy i opisu towaru w jêzyku polskim oraz braku t³umaczenia na nasz jêzyk instrukcji obs³ugi lub sposobu konserwacji. W tym samym okresie wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej wydali  na
wniosek organów celnych  169 opinii w sprawach dotycz¹cych wprowadzenia na polski obszar celny towarów bez wymaganych oznaczeñ w jêzyku polskim.
Kontrole 43 wielkopowierzchniowych obiektów handlowych ujawni³y, ¿e w 40 placówkach brakowa³o t³umaczeñ na
jêzyk polski informacji o produktach. Np. w jednym z hipermarketów na kuchenkach mikrofalowych umieszczone by³y
w 13 jêzykach informacje o szkodliwoci promieniowania mikrofalowego, jednak¿e nie by³o wród nich informacji w jêzyku polskim.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 podjêcie prac nad nowelizacj¹ ustawy o jêzyku polskim, polegaj¹c¹ na
okreleniu zakresu i form aktywnej
ochrony i promocji jêzyka polskiego;
 zwiêkszenie przez organy administracji publicznej dba³oci o popraw-
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ne u¿ywanie jêzyka polskiego i doskonalenie umiejêtnoci pracowników
w tym zakresie, m.in. przez uwzglêdnianie w szkoleniach zagadnieñ dotycz¹cych poprawnego redagowania
pism urzêdowych, aktów prawnych i innych dokumentów.

Tytu³ kontroli
Zasiêg wychowania
przedszkolnego

Cel

Zakres

Ocena realizacji zadañ w³asnych gmin
zwi¹zanych z zapewnieniem wychowania przedszkolnego, w tym m.in.
prawid³owoci dotowania przez nie
przedszkoli prowadzonych przez organy i podmioty spoza sektora finansów publicznych oraz dostêpu do
us³ug wiadczonych przez placówki
przedszkolne.

Kontrol¹ objêto 40 gmin: 24 wiejskie,
9 miejsko-wiejskich i 7 miejskich.

W okresie ostatnich kilkunastu lat wychowaniem przedszkolnym w kraju objêta by³a
po³owa dzieci w wieku 3-6 lat. Wskanik ten nale¿a³ do najni¿szych wród pañstw
Unii Europejskiej. W badanych gminach w roku szkolnym 2003/2004 wynosi³ on 60%, natomiast w przypadku 6-latków 
96%. W gminach tych ponad po³owa dzieci w wieku 3-5 lat pozostawa³a poza zasiêgiem instytucjonalnego wychowania
przedszkolnego, w tym 80% dzieci z gmin wiejskich. Przyczyn niezadowalaj¹cego zasiêgu wychowania przedszkolnego
nale¿y  w ocenie Najwy¿szej izby Kontroli  upatrywaæ m.in. w zbyt du¿ej odleg³oci miejsca zamieszkania dziecka od
siedziby najbli¿szego przedszkola oraz wysokiej, jak na mo¿liwoci rodziców, odp³atnoci za pobyt w placówce.
Stwierdzono, ¿e stan gotowoci badanych gmin do wprowadzenia z dniem 1 wrzenia 2004 r. obowi¹zkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 6 lat nie stwarza³ zagro¿enia dla wykonania tej powinnoci. We
wszystkich gminach, w których droga dzieci do przedszkola przekracza³a 3 km, zaplanowano rodki na ich dowo¿enie,
a w po³owie gmin opracowano projekty uchwa³ w sprawie sieci placówek wychowania przedszkolnego, w zwi¹zku z planowanym rocznym przygotowaniem przedszkolnym 6-latków.
W trakcie kontroli okaza³o siê, ¿e w 16 gminach (40% badanych) postanowienia statutów przedszkoli oraz szkó³
posiadaj¹cych oddzia³y przedszkolne nie odpowiada³y normom okrelonym w ramowych statutach. Nie zawiera³y one
m.in. zasad rekrutacji, odp³atnoci za przedszkole, czasu zajêæ w placówce, a tak¿e zapisów dotycz¹cych organizacji
oddzia³ów przedszkolnych w szko³ach.
W co pi¹tej ze skontrolowanych gmin wiejskich, placówkami wychowania przedszkolnego sta³y siê wy³¹cznie oddzia³y
przedszkolne w szko³ach podstawowych, co uniemo¿liwia³o instytucjonalne wychowanie przedszkolne dzieci w wieku 3-5
lat. W czêci gmin, z powodu zmniejszaj¹cej siê liczby dzieci i wysokich kosztów utrzymania, zlikwidowano przedszkola
i oddzia³y przedszkolne w szko³ach, a edukacjê szeciolatków przejmowa³y w coraz wiêkszym stopniu przedszkola niepubliczne.
Kontrola nie wykaza³a nieprawid³owoci w finansowaniu placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez
wiêkszoæ gmin. Izba zwróci³a jednak uwagê na relatywnie mniejszy udzia³ wydatków na placówki wychowania przedszkolnego w wydatkach na zadania owiatowe w gminach wiejskich, w porównaniu do gmin miejskich.
Jako nielegalne Izba uzna³a zani¿anie dotacji dla przedszkoli niepublicznych. W 6 sporód 11 gmin, w których funkcjonowa³y takie placówki, dotacje ustalano poni¿ej normy okrelonej w ustawie o systemie owiaty, stanowi¹cej 75%
wydatków w przeliczeniu na jedno dziecko w przedszkolach prowadzonych przez samorz¹d. Nieprawid³owoci w tym zakresie dotyczy³y podstawy naliczania dotacji.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 spowodowanie przez wójtów i burmistrzów gmin dostosowania statutów
przedszkoli publicznych do wymogów
ramowego statutu;
 zapewnienie w bud¿ecie gminy dla
niepublicznych przedszkoli dotacji na
ka¿dego ucznia w wysokoci nie ni¿-

szej ni¿ 75% wydatków bie¿¹cych ponoszonych na ka¿dego ucznia w przedszkolach publicznych;
 prowadzenie na terenie gminy przynajmniej jednego przedszkola publicznego, zapewniaj¹cego wychowanie
przedszkolne dzieciom w wieku 3-5 lat,
je¿eli oferta przedszkoli niepublicznych
nie zaspokaja potrzeb w tym zakresie.
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Tytu³ kontroli
Organizacja
i finansowanie
dzia³alnoœci
dydaktycznej
w pañstwowych
wy¿szych szko³ach
zawodowych

Cel

Zakres

Ocena organizacji i finansowania
dzia³alnoci dydaktycznej prowadzonej przez pañstwowe wy¿sze szko³y
zawodowe, z uwzglêdnieniem uzyskanych efektów szkolenia.

Kontrol¹ objêto Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu oraz 12 pañstwowych wy¿szych szkó³ zawodowych (PWSZ) utworzonych w latach
1998-1999, w których zakoñczono co
najmniej jeden cykl szkolenia.

Najwy¿sza Izba Kontroli, mimo stwierdzenia istotnych nieprawid³owoci, pozytywnie oceni³a dzia³alnoæ pañstwowych wy¿szych szkó³ zawodowych  nowego typu
uczelni w polskim szkolnictwie. Istotnym ich atutem jest powi¹zanie poszczególnych specjalnoci i kierunków wykszta³cenia z potrzebami lokalnego rynku pracy. Szko³y te w pierwszych latach swojego istnienia cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem m³odzie¿y, zw³aszcza ze rodowisk mniej zamo¿nych, umo¿liwiaj¹c jej bezp³atne uzyskanie wy¿szego wykszta³cenia. Od 2003 r. zainteresowanie nauk¹ w tych uczelniach os³ab³o i obecnie jest o wiele mniejsze, ni¿ w przypadku innych
pañstwowych szkó³ wy¿szych. Jedn¹ z przyczyn takiego stanu nale¿y upatrywaæ w tym, ¿e PWSZ nie daj¹ mo¿liwoci
odbycia pe³nych studiów magisterskich  z badañ wynika, ¿e absolwenci PWSZ podejmowali uzupe³niaj¹ce studia magisterskie na innych uczelniach.
W toku kontroli ustalono, ¿e PWSZ nie posiada³y w³asnej kadry nauczycieli akademickich, a zajêcia prowadzili g³ównie nauczyciele zatrudnieni w innych szko³ach wy¿szych. W skontrolowanych uczelniach w latach 1999-20003 liczba studentów wzros³a piêciokrotnie, za liczba nauczycieli akademickich tylko 2,5-krotnie. W roku akademickim 1999/2000 na
jednego nauczyciela przypada³o rednio 12 studentów, a w roku 2003/2004  ju¿ 25 studentów. Dysproporcje te powodowa³y nadmierne obci¹¿enie wyk³adowców. W 11 sporód 12 skontrolowanych PWSZ prowadzili oni zajêcia dydaktyczne
w wymiarze przekraczaj¹cym pensum oraz górne granice godzin ponadwymiarowych (1/2 wymiaru pensum) okrelone
w art. 58 ust. 1 ustawy o wy¿szych szko³ach zawodowych.
Zdaniem NIK, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu nie sprawowa³o skutecznego nadzoru nad dzia³alnoci¹
PWSZ, kontroluj¹c jedynie dzia³alnoæ komisji rekrutacyjnych, przestrzeganie procedur odwo³awczych oraz postêpowanie
kwalifikacyjne na I rok studiów.
Kontrolerzy NIK stwierdzili, ¿e warunki w jakich powstawa³y i podejmowa³y dzia³alnoæ dydaktyczn¹ skontrolowane
PWSZ odbiega³y  czêsto ra¿¹co  od deklarowanych we wnioskach w sprawie ich utworzenia. Obiekty przekazane przez
w³adze lokalne wymaga³y remontu lub dostosowania do potrzeb dydaktycznych, znajdowa³y siê w odleg³ych czêciach
miast bêd¹cych siedzibami szkó³. Koniecznoæ uzyskania rodków na rozbudowê bazy dydaktycznej wi¹za³a siê z obni¿aniem wymagañ stawianym kandydatom na studia odp³atne (zaoczne i wieczorowe).
W latach 1999-2003 dzia³alnoæ PWSZ finansowana by³a g³ównie z dotacji bud¿etowej na dzia³alnoæ dydaktyczn¹,
chocia¿ jej udzia³ w ogólnych przychodach uczelni zmniejszy³ siê 74,1% do 67,1%, podczas gdy udzia³ przychodów z odp³atnej dzia³alnoci dydaktycznej wzrós³ z 16,5% do 28,4%. Mimo sk³adanych przez przedstawicieli spo³ecznoci lokalnych deklaracji w sprawie finansowania PWZS, rodki z bud¿etów jednostek samorz¹du terytorialnego wynios³y w badanych latach rednio 0,3% ogólnych przychodów skontrolowanych szkó³.
Krytyczne uwagi Izby dotyczy³y znacznych rozbie¿noci w sposobie ustalania op³at za studia. Zwi¹zane to by³o w g³ównej
mierze z niewyodrêbnieniem w kosztach dzia³alnoci dydaktycznej  kosztów studiów p³atnych na poszczególnych, prowadzonych w danej uczelni specjalnociach.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 zatrudnianie wiêkszej liczby nauczycieli akademickich o specjalnociach naukowych zgodnych z prowadzonymi kierunkami;
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 podjêcie dzia³añ prowadz¹cych do
poprawy warunków studiowania,
w szczególnoci przez zapewnienie
odpowiedniej bazy dydaktycznej;
 kalkulowanie op³at za studia na
podstawie planowanego kosztu zajêæ
dydaktycznych;

 ograniczenie ponadwymiarowych
godzin pracy wyk³adowców do zasad
okrelonych w art. 58 ustawy o wy¿szych szko³ach zawodowych.

Tytu³ kontroli
Wykorzystanie œrodków
publicznych
na szkolnictwo
artystyczne

Cel

Zakres

Ocena prawid³owoci wykorzystania
rodków publicznych przeznaczonych
na funkcjonowanie szkó³ artystycznych prowadzonych przez Ministra
Kultury, wp³ywu sytuacji finansowej na
realizacjê zadañ owiatowych i statutowych, skutecznoci nadzoru ministra i dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej nad szko³ami.

Kontrol¹ objêto 41 podmiotów: Ministerstwo Kultury, Centrum Edukacji
Artystycznej oraz 39 szkó³ artystycznych.

Najwy¿sza Izba Kontroli pozytywnie oceni³a wykorzystanie w latach 2002-2003 rodków publicznych przeznaczonych na finansowanie szkolnictwa artystycznego, mimo
stwierdzonych nieprawid³owoci. Do powstania niektórych przyczyni³ siê niedostatek rodków bud¿etowych, a tak¿e brak
wieloletniego programu okrelaj¹cego m.in. potrzeby kszta³cenia, bazê materialn¹ i dydaktyczn¹ oraz zapotrzebowanie
na rodki publiczne. Szczup³oæ rodków, w stosunku do potrzeb zg³oszonych przez dyrektorów, a tak¿e brak nadzoru
nad gospodark¹ finansow¹ szkó³ artystycznych, spowodowa³y, ¿e zaci¹gnê³y one zobowi¹zania w wysokoci 4,9 mln z³
ponad limity okrelone w planach finansowych. Zobowi¹zania dotyczy³y m.in. niewyp³aconych wynagrodzeñ oraz sk³adek
na ubezpieczenie spo³eczne.
Stwierdzono, ¿e na remonty 165 placówek szkolnictwa artystycznego przeznaczono w 2002 r.  7,2 mln z³, a w 2003 r.
 8 mln z³, co stanowi³o odpowiednio 37% i 25% zg³oszonych potrzeb. Nic dziwnego, ¿e Stra¿ Po¿arna i Pañstwowa
Inspekcja Sanitarna alarmowa³y dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej  specjalistycznej jednostki nadzoru pedagogicznego  ¿e warunki pobytu dzieci i m³odzie¿y w szko³ach s¹ niew³aciwe, a stan techniczny 16 placówek (sporód 39
badanych) nie spe³nia³ wymogów bezpieczeñstwa i higieny.
W 2003 r. w bud¿ecie Ministra Kultury nie wyodrêbniono  zgodnie z zasadami ustalonymi w Karcie Nauczyciela  co
najmniej 2,4 mln z³ na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. W rezultacie przeznaczono na ten cel w 2003 r.
jedynie 0,5 mln z³. W co pi¹tej szkole istnia³y braki w wyposa¿eniu w rodki dydaktyczne oraz przybory i materia³y dla nuczycieli, uniemo¿liwiaj¹ce realizacjê zadañ statutowych. Niedostateczna by³a pomoc materialna dla uczniów znajduj¹cych siê
trudnej sytuacji materialnej; otrzymywa³o j¹ tylko ok. 11% ubiegaj¹cych siê o stypendia. Co roku mala³a wysokoæ kwot
zaplanowanych na ten cel. W wyniku niedostatecznego nadzoru, w 2003 r. zosta³y przekroczone o ponad 6,8 mln z³ zaplanowane w ustawie bud¿etowej wynagrodzenia pracowników szkó³ artystycznych nie bêd¹cych nauczycielami.
Wskutek niedostatku rodków bud¿etowych, 16 szkó³ w latach 2002-2003 finansowa³o bie¿¹c¹ dzia³alnoæ ze rodków specjalnych (pochodz¹cych m.in. ze wiadczenia us³ug i darowizn), wydatkuj¹c niezgodnie z przeznaczeniem ponad
1,4 mln z³. Pieni¹dze te przeznaczono m.in. na zakup energii, natomiast w myl ustawy o systemie owiaty, rodki specjalne mog¹ byæ wydatkowane na poprawê warunków wykonania ustawowych i statutowych zadañ szko³y. W 14 placówkach
nie by³y przestrzegane przepisy o rachunkowoci oraz o zamówieniach publicznych, w 12 stwierdzono nieprawid³owe
wydatkowanie rodków bud¿etowych w wysokoci prawie 2,1 mln z³. Kontrola wykaza³a, i¿ w 18 szko³ach zatrudnionych
by³o 82 nauczycieli bez wymaganych kwalifikacji. Tylko w co trzeciej skontrolowanej szkole dyrektorzy sporz¹dzili wieloletnie plany doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Minister Kultury i dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej nie zapewnili skutecznego nadzoru pedagogicznego nad
szko³ami artystycznymi, szczególnie jeli chodzi o jakoc ich pracy.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 opracowanie programu rozwoju
szkolnictwa artystycznego uwzglêdniaj¹cego m.in. potrzeby kszta³cenia, rozwój bazy materialnej i dydaktycznej oraz
zapotrzebowanie na rodki finansowe;

 podjêcie dzia³añ zapewniaj¹cych
przeprowadzenie remontów i inwestycji poprawiaj¹cych warunki bezpieczeñstwa i higieny w szko³ach i internatach;
 zaprzestanie zaci¹gania zobowi¹zañ ponad kwoty wydatków okrelone
w planach finansowych szkó³ i placówek artystycznych;

 wprowadzenie uregulowañ wewnêtrznych dotycz¹cych doskonalenia
zawodowego nauczycieli, wyposa¿enia
szkó³ w pomoce i rodki dydaktyczne;
 wyodrêbnienie rodków na doskonalenie i dokszta³canie nauczycieli.
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Funkcjonowanie szkó³
mniejszoœci narodowych
i etnicznych

Ocena wykonywania przez Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu, a tak¿e
szko³y publiczne, zadañ zwi¹zanych
z umo¿liwianiem uczniom nale¿¹cym
do mniejszoci narodowych i etnicznych podtrzymywania i rozwijania
poczucia to¿samoci narodowej, etnicznej i jêzykowej przez naukê jêzyka mniejszoci oraz historii, geografii
i kultury kraju pochodzenia, b¹d 
w odniesieniu do mniejszoci etnicznych  regionu zamieszkania.

Kontrol¹ objêto Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu oraz 16 szkó³
kszta³c¹cych uczniów nale¿¹cych do
mniejszoci narodowych i etnicznych.

Najwy¿sza Izba Kontroli pozytywnie oceni³a dzia³ania Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu dotycz¹ce organizacji kszta³cenia uczniów nale¿¹cych do mniejszoci narodowych i etnicznych. Minister okreli³ zasady funkcjonowania szkó³ mniejszoci, w³¹czy³ je w system sprawdzianów oraz
egzaminów zewnêtrznych, wprowadzi³ regu³y finansowania zajêæ s³u¿¹cych podtrzymywaniu i rozwijaniu poczucia to¿samoci. Realizowa³ te¿ zadania edukacyjne w ramach programów rz¹dowych na rzecz mniejszoci litewskiej i romskiej.
Mimo pozytywnej oceny wspomnianej dzia³alnoci, resort edukacji narodowej i sportu nie ustrzeg³ siê jednak uchybieñ.
Przede wszystkim szko³om nie zosta³o udzielone wystarczaj¹ce wsparcie przy opracowywaniu programów nauczania
jêzyków mniejszoci oraz historii i geografii kraju pochodzenia, w sytuacji istnienia wymogu odbywania zajêæ z tych przedmiotów na podstawie programów nauczania i podrêczników dopuszczonych do u¿ytku szkolnego przez MENiS. Stwierdzono, ¿e w 14 szko³ach pos³ugiwano siê programami nauczania i podrêcznikami do nauki jêzyka oraz historii i geografii
kraju pochodzenia mniejszoci nie posiadaj¹cymi takiego dopuszczenia. Po wprowadzeniu w 1999 r. reformy systemu
owiaty, dopuszczono do u¿ytku szkolnego 19 programów nauczania jêzyków mniejszoci oraz geografii i historii kraju
pochodzenia mniejszoci narodowej, podczas gdy potrzebnych by³o co najmniej 58 programów dla szkó³ podstawowych,
gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych. W rezultacie ¿adna ze szkó³ nie dysponowa³a kompletem dopuszczonych do
u¿ytku szkolnego podrêczników z przedmiotów s³u¿¹cych podtrzymywaniu poczucia to¿samoci narodowej lub etnicznej.
Kontrolerzy NIK ustalili, ¿e w 9 szko³ach prowadzono naukê jêzyka mniejszoci i inne zajêcia maj¹ce na celu podtrzymywanie to¿samoci narodowej, etnicznej i jêzykowej bez wymaganych przez ustawê o systemie owiaty wniosków w tej sprawie, z³o¿onych przez rodziców lub prawnych opiekunów dzieci, albo uczniów, którzy ukoñczyli 16 lat. W 4 szko³ach obni¿ono
liczbê godzin z jêzyka mniejszoci, nie realizuj¹c zajêæ w wymiarze wynikaj¹cym z przyjêtej w szkole formy nauczania jêzyka
mniejszoci, za w jednej placówce nie prowadzono zajêæ z jêzyka mniejszoci zgodnie z obowi¹zuj¹cymi wymogami.
W statutach skontrolowanych szkó³ brakowa³o niezbêdnych unormowañ dotycz¹cych celów i zadañ szko³y, zwi¹zanych z podtrzymywaniem i rozwijaniem to¿samoci narodowej i etnicznej, wynikaj¹cych z przepisów prawa i uwzglêdniaj¹cych za³o¿enia programu wychowawczego szko³y, lub te¿ postanowienia te by³y niepe³ne. W ¿adnym ze statutów badanych szkó³ nie unormowano dostatecznie zasad i warunków organizacji nauki jêzyka mniejszoci (m.in. formy nauczania
i zwi¹zanego z ni¹ wymiaru godzin, kryterium liczebnoci oddzia³ów).
W ocenie NIK, niewystarczaj¹ca by³a skutecznoæ prowadzonej przez MENiS weryfikacji danych o liczbie uczniów.
W rezultacie organom prowadz¹cym skontrolowane szko³y naliczono rodki subwencji owiatowej wy¿sze od nale¿nych
w wysokoci ponad 1 mln z³. Zdaniem kontroluj¹cych, nadzór MENiS nad kuratorami owiaty w zakresie sprawowanego
przez nich nadzoru pedagogicznego by³ niewystarczaj¹cy. Ministerstwo nie dysponowa³o tak¿e wyczerpuj¹cymi informacjami dotycz¹cymi jakoci ich pracy, koniecznymi do prowadzenia dzia³añ koryguj¹cych i doskonal¹cych system kszta³cenia uczniów nale¿¹cych do mniejszoci.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski

""

 zapewnienie przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu skutecznego
wsparcia szko³om mniejszoci, szczególnie przy opracowywaniu programów
nauczania;

 zapewnienie przez kuratorów
owiaty prawid³owo funkcjonuj¹cego
nadzoru pedagogicznego nad szko³ami mniejszoci przy wype³nianiu ich
zadañ.

Tytu³ kontroli
Wykorzystanie
pracowni
komputerowych
w szko³ach

Cel

Zakres

Ocena wykorzystania szkolnych pracowni komputerowych, w tym realizacji programów centralnego wyposa¿ania szkó³ w pracownie i oprogramowanie, warunków lokalowych, wykorzystania sprzêtu komputerowego
w nauczaniu oraz przygotowania nauczycieli do informatyzacji procesu
dydaktycznego.

Kontrol¹ objêto: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, kuratoria
owiaty w Bia³ymstoku, Gdañsku,
Katowicach, Krakowie, £odzi, Szczecinie i Warszawie, a tak¿e 33 szko³y
publiczne (podstawowe, gimnazja, licea ogólnokszta³c¹ce i zespo³y szkó³).

W skontrolowanych szko³ach pracownie komputerowe wykorzystywane by³y przede
wszystkim do prowadzenia zajêæ z informatyki, a tylko w 15 z 33 szkó³ (45%) do
nauczania innych przedmiotów. W wiêkszoci placówek zajêcia takie organizowane by³y sporadycznie i nie przekracza³y
120 godzin lekcyjnych w ci¹gu roku szkolnego. Zdaniem Najwy¿szej Izby Kontroli, ograniczenie wykorzystania pracowni
komputerowych g³ównie do obowi¹zkowego wymiaru godzin z informatyki mia³o ten skutek, ¿e czêæ szkó³ nie wykorzystywa³a w pe³ni sprzêtu komputerowego i ³¹czy internetowych.
Pracownie komputerowe posiada³o jedynie 29% szkó³ ponadgimnazjalnych, 68% podstawowych i 77% gimnazjów.
W czterech placówkach komputery przeznaczone do celów dydaktycznych s³u¿y³y, niezgodnie z tym przeznaczeniem, do
dzia³alnoci administracyjnej.
NIK zwróci³a uwagê, i¿ umiejêtnoci nauczycieli by³y czêstokroæ niewystarczaj¹ce do prowadzenia zajêæ dydaktycznych z wykorzystaniem pracowni komputerowej. Przygotowanie do tego rodzaju zajêæ deklarowa³o 26% nauczycieli kontrolowanych szkó³. Wed³ug anonimowej ankiety, w której uczestniczy³o 823 nauczycieli, tylko 33% respondentów uzna³o,
¿e pos³ugiwanie siê komputerem nie sprawia im ¿adnego problemu, prawie po³owa (49%) napotyka³a przy tym na trudnoci, natomiast 14% korzysta³o z komputera wy³¹cznie przy pomocy innych osób.
Za niepokoj¹ce nale¿y uznaæ stosowanie przez 17 badanych szkó³ oprogramowania komputerowego bez wymaganych licencji producenta (np. jedna ze szkó³ u¿ytkowa³a program na 14 stanowiskach, w tym na 10 w pracowni komputerowej, maj¹c uprawnienia do jego zainstalowania jedynie na 6 stanowiskach). Ponadto w 24 badanych szko³ach nie
zapewniono ochrony antywirusowej zasobów informatycznych pracowni (w ramach zakupów realizowanych centralnie
pracownie nie by³y wyposa¿ane w tego rodzaju oprogramowanie), za w 20 szko³ach nie wykorzystywano w pe³ni oprogramowania dostarczonego w ramach zakupów centralnych.
Z ustaleñ kontroli wynika, ¿e nauczyciele badanych szkó³ nie korzystali w szerszym zakresie z komputerów w pokojach
nauczycielskich, mimo i¿ 83% ankietowanych deklarowa³o sta³e lub okazjonalne korzystanie z komputera i ³¹czy internetowych w czasie przygotowywania siê do zajêæ z uczniami. Komputerami do tego celu dysponowa³o tylko 5 z 33 szkó³.
W ocenie NIK, odpowiedzialny za centralne zakupy sprzêtu komputerowego dla szkó³ resort edukacji narodowej
i sportu w³aciwie zrealizowa³ na³o¿one nañ zadania, rzetelnie rozliczaj¹c rodki przeznaczone na ten cel w ustawach
bud¿etowych na lata 1998-2004. Nieprawid³owoci polega³y na zakupieniu dla szkó³ pracowni komputerowych obejmuj¹cych 9 stanowisk uczniowskich, co przy liczebnoci oddzia³ów (rednio 21 w szko³ach podstawowych i 24-25 w gimnazjach) sprawia³o trudnoci w prowadzeniu zajêæ, a tak¿e nieopracowaniu standardów wymagañ dotycz¹cych pos³ugiwania siê przez nauczycieli sprzêtem komputerowym.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 zapewnienie pe³nego i zgodnego
z przeznaczeniem wykorzystania pracowni komputerowych, sprzêtu komputerowego oraz oprogramowania;
 podnoszenie kwalifikacji pracowników pedagogicznych, w celu umo¿liwienia im wykorzystania informatyki
w nauczaniu;

 zapewnienie skutecznego nadzoru
nad wykorzystaniem przez szko³ê oprogramowania komputerowego oraz przestrzegania warunków licencji producentów tego oprogramowania.
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Zabezpieczanie
i udostêpnianie
pañstwowego zasobu
archiwalnego oraz
dokumentacji osobowej
i p³acowej
pracodawców

Ocena organizacji i finansowania
pañstwowego zasobu archiwalnego,
warunków gromadzenia, udostêpniania i stanu zachowania materia³ów
archiwalnych oraz dokumentacji osobowej i p³acowej pracodawców przechowywanych w archiwach pañstwowych, sposobu ich ochrony przed
zniszczeniem i kradzie¿¹, prawid³owoci prowadzenia i opracowania zasobu.

Kontrol¹ objêto 43 jednostki: w Warszawie  Naczeln¹ Dyrekcjê Archiwów Pañstwowych, Archiwum G³ówne Akt Dawnych, Archiwum Akt Nowych, Archiwum Dokumentacji Mechanicznej, a tak¿e 24 archiwa pañstwowe w innych miastach oraz 15
urzêdów wojewódzkich.

Wiêkszoæ archiwów zajmuje budynki wzniesione w innych celach ni¿ archiwalne.
Mimo przystosowania ich do przechowywania materia³ów archiwalnych, warunki
w magazynach odbiegaj¹ od optymalnych. Odbija siê to niekorzystnie na stanie zachowania zasobów. Powodem niedostatecznego wyposa¿enia technicznego archiwów, braku prawid³owych warunków przechowywania i udostêpniania zasobu, by³ niedobór rodków z bud¿etu pañstwa. Rozproszenie bazy lokalowej niektórych archiwów utrudnia³o administrowanie i zabezpieczenie zasobu, zwiêksza³o tak¿e koszty jego przechowywania.
Oceniaj¹c pozytywnie funkcjonowanie archiwów pañstwowych, Najwy¿sza Izba Kontroli zwróci³a uwagê na niespe³nienie przez niektóre z nich wymogu prowadzenia przynajmniej raz na 3 lata kontroli w nadzorowanych przez siebie
jednostkach, niew³aciwe dysponowanie dochodami i rodkami specjalnymi. Odnotowano te¿ opónienia w nowelizacji
statutów i regulaminów organizacyjnych, wymagaj¹cych zmian stosownie do rozszerzenia dzia³alnoci archiwów o przechowywanie dokumentacji osobowej i p³acowej pracodawców.
W latach 2002-2003 na zakup sprzêtu komputerowego i oprogramowania przeznaczono od 1% do 3% rodków bud¿etowych postawionych do dyspozycji archiwów. Pozwoli³o to na zaspokojenie ich podstawowych potrzeb, uniemo¿liwia³o jednak w czêci placówek zainstalowanie serwerów sieciowych, utworzenie zintegrowanej bazy danych, wyodrêbnienie
sekcji ds. informatyki. W 22 archiwach funkcjonowa³y pracownie konserwatorskie, ale w komory fumigacyjne do dezynfekcji akt wyposa¿ono tylko 11 pracowni. Elektroniczny zapis cyfrowy do utrwalania zasobów archiwalnych stosowano w 14
placówkach.
Przewa¿aj¹ca wiêkszoæ archiwów prowadzi³a na bie¿¹co ewidencjê zasobów, a stan ich opracowania w poszczególnych jednostkach waha³ siê od 18% w Piotrkowie Trybunalskim do 80%  we Wroc³awiu. Nie budzi³o zastrze¿eñ zabezpieczenie zbiorów przed kradzie¿¹: oprócz zabezpieczeñ mechanicznych (drzwi antyw³amaniowe, kraty w oknach) w czêci
pracowni naukowych zainstalowano elektroniczne systemy antyw³amaniowe i telewizjê przemys³ow¹ do obserwacji osób
korzystaj¹cych z materia³ów archiwalnych. Kontrole przeprowadzone przez Pañstwow¹ Stra¿ Po¿arn¹ nie wykaza³y w archiwach istotnych zaniedbañ.
Izba zwraca uwagê, ¿e Minister Kultury nie wyda³ rozporz¹dzenia w sprawie ustalania op³at za udostêpnianie materia³ów archiwalnych w celach innych, ni¿ dla potrzeb nauki, kultury, techniki oraz gospodarki, przy uwzglêdnieniu ponoszonych przez archiwa dodatkowych kosztów zwi¹zanych z udostêpnianiem. Do wydania tego aktu zosta³ zobowi¹zany art.
16 ust. 2 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 zapewnienie w bud¿ecie Ministra
Kultury rodków finansowych na realizacjê ustawowych zadañ archiwów
pañstwowych, zwi¹zanych z zabezpieczeniem i udostêpnianiem pañstwowego zasobu archiwalnego;
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 wyposa¿enie archiwów w nowoczesny sprzêt komputerowy i oprogramowanie, elektroniczne systemy antyw³amaniowe oraz monitoringu wewnêtrznego w pracowniach naukowych;
 okrelenie, w drodze rozporz¹dzenia Ministra Kultury, op³at za udostêpnienie materia³ów archiwalnych w celach innych, ni¿ dla potrzeb nauki, kultury, techniki oraz gospodarki.

Tytu³ kontroli
Zamówienie publiczne
MON na dostawê
ko³owego transportera
opancerzonego

Cel

Zakres

Zbadanie i ocena postêpowania
o udzielenie zamówienia publicznego
na dostawê ko³owego transportera
opancerzonego (KTO) oraz podjêcia
decyzji o wyborze oferty Wojskowych
Zak³adów Mechanicznych w Siemianowicach l¹skich.

Kontrol¹ objêto MON  departamenty: Zaopatrywania Si³ Zbrojnych, Polityki Zbrojeniowej, Bud¿etowy oraz
Generalny Zarz¹d Planowania Strategicznego P-5 Sztabu Generalnego
Wojska Polskiego.

Potrzeby sprzêtowe polskiego wojska okrelone zosta³y w dokumentach pn. Program przebudowy i modernizacji technicznej si³ zbrojnych RP w latach 2001-2006
i Program rozwoju si³ zbrojnych w latach 2003-2008. Zosta³y one opracowane przez Generalny Zarz¹d Planowania Strategicznego Sztabu Generalnego WP i zatwierdzone przez Ministra Obrony Narodowej w lipcu 2002 r. decyzj¹ Z6/MON.
Za³o¿enia przewidywa³y dostarczenie wojskom l¹dowym ko³owych transporterów opancerzonych oraz ko³owych podwozi bazowych pod zabudowê specjaln¹. Celem by³o wyposa¿enie trzech batalionów zmechanizowanych w bojowe KTO
oraz w wozy zabezpieczaj¹ce, wyprodukowane w oparciu o ko³owe podwozia bazowe. Potrzeby te wynika³y ze zobowi¹zañ sojuszniczych Polski w ramach NATO.
Ostateczne iloci i terminy dostaw ko³owych transporterów opancerzonych okrelono w za³¹czniku do wspomnianej
ju¿ decyzji Z-6/MON. Wed³ug Harmonogramu realizacji programu pozyskania KTO, w latach 2004-2013 zaplanowano
dostarczenie na potrzeby armii 313 bojowych KTO wartoci ponad 3,1 mld z³. £¹czna wartoæ kontraktu wynosi³a prawie
5,3 mld z³.
Postêpowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawê KTO przeprowadzono w trybie przetargu dwustopniowego. Jeli chodzi o tê procedurê, Najwy¿sza Izba Kontroli nie stwierdzi³a naruszenia przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Wybrano ofertê WZM w Siemianowicach l¹skich, proponuj¹cych najni¿sz¹ cenê. W wyniku kontroli
ustalono, ¿e dotychczasowa dzia³alnoæ tych zak³adów ogranicza³a siê do wykonywania remontów modernizacyjnych
sprzêtu pancernego, pojazdów samochodowych i wozów rozpoznawczych. WZM nie prowadzi³y natomiast du¿ych przedsiêwziêæ o charakterze produkcyjnym, ani te¿ takimi przedsiêwziêciami nie zarz¹dza³y. Tymczasem przedmiotem postêpowania o zamówienie publiczne by³ wyrób o zaawansowanych parametrach, nie bêd¹cy jeszcze w produkcji seryjnej.
Wymagania techniczne i jakociowe, jakim ma odpowiadaæ transporter, okrelono w Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. NIK zwróci³a uwagê, ¿e wybór KTO w wersji prototypowej wi¹za³ siê z ryzykiem, ¿e produkowany pojazd
mo¿e nie spe³niaæ wszystkich wymogów technicznych okrelonych w umowie.
Sytuacja finansowa zak³adów na etapie sk³adania oferty wstêpnej by³a, w ocenie NIK, stabilna, jednak w momencie
rozstrzygniêcia przetargu uleg³a ona pogorszeniu. Mog³o to spowodowaæ utrudnienia w realizacji kontraktu, m.in. w uzyskaniu kredytów niezbêdnych do wykonania zamówienia. NIK uzna³a jednak, ¿e podjêcie ryzyka, zarówno ekonomicznego jak i technicznego, uzasadnione by³o celami, które stanowi³a dostawa wozów bojowych o zaawansowanych parametrach technicznych, spe³niaj¹cych wymogi wspó³czesnych operacji wojskowych oraz zainicjowanie restrukturyzacji w zak³adach przemys³u zbrojeniowego.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 zapewnienie przez MON, w ramach
sprawowanego nadzoru, sprzyjaj¹cych
warunków dla realizowania w WZM
w Siemianowicach l¹skich zamówienia na dostawê KTO;

 wyegzekwowanie od poszczególnych komórek organizacyjnych resortu obrony narodowej realizacji zadañ
wynikaj¹cych z zapisów umowy na
dostawê KTO, dotycz¹cych w szczególnoci weryfikacji parametrów taktyczno-technicznych dostarczanych wozów.
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Realizacja
zadañ inwestycyjnych
Si³ Zbrojnych RP
w zakresie infrastruktury
lotniskowej i morskiej
w latach 2001-2002
(poufna)

Ocena dzia³alnoci inwestycyjnej Si³
Zbrojnych w zakresie infrastruktury
lotniskowej i morskiej w latach 20012002, a tak¿e efektów rzeczowych
osi¹gniêtych w wyniku wydatkowania
rodków na te inwestycje, w kontekcie wykonania Programu przebudowy i modernizacji technicznej Si³
Zbrojnych RP w latach 2001-2006
oraz Programu inwestycji Organizacji Traktatu Pó³nocnoatlantyckiego
w dziedzinie bezpieczeñstwa.

Kontrol¹ objêto: Ministerstwo Obrony
Narodowej, dowództwa rodzajów si³
zbrojnych oraz podleg³e im jednostki
wojskowe, wybrane ze wzglêdu na
zakres i charakter realizowanych zadañ.

Najwy¿sza Izba Kontroli pozytywnie oceni³a kontynuowanie przez Ministra Obrony
Narodowej modernizacji infrastruktury lotnisk wojskowych i portów wojennych, nie
spe³niaj¹cej wspó³czesnych wymagañ, zwi¹zanych m.in. z cz³onkostwem Polski w Organizacji Traktatu Pó³nocnoatlantyckiego. Mimo pozytywnej oceny, NIK stwierdzi³a jednak nieprawid³owoci w tym procesie.
Dotyczy³y one m.in. nierzetelnego opracowania Planu inwestycji Si³ Zbrojnych w latach 2001-2006 w dziedzinie budownictwa, infrastruktury lotniskowej i morskiej oraz planów na 2001 i 2002 r. Nak³ady na inwestycje planowane by³y bez
zapewnienia im warunków pe³nej realizacji, w przypadku czterech sporód siedmiu skontrolowanych inwestycji rodki
bud¿etowe wykorzystane zosta³y w sposób niegospodarny.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 zapewnienie rzetelnego planowania
inwestycji Si³ Zbrojnych, w szczególnoci przez konsekwentn¹ weryfikacjê
projektów planów inwestycyjnych,
przedstawianych przez dowódców rodzajów si³ zbrojnych;
 zdyscyplinowanie procesów wykonania inwestycji i zapewnienie fachowego nadzoru w tym zakresie.
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Tytu³ kontroli
Finansowanie Policji
ze Ÿróde³ innych
ni¿ bud¿et pañstwa

Cel

Zakres

Ocena wykonania wniosków z kontroli
przeprowadzonej
w 1997 r.,
z uwzglêdnieniem aktualnej skali finansowania Policji ze róde³ innych
ni¿ bud¿et oraz wykorzystania rodków pozabud¿etowych.

Kontrol¹ objêto: Komendê G³ówn¹
Policji, Komendê Sto³eczn¹ Policji
oraz 8 komend wojewódzkich.

Najwy¿sza Izba Kontroli stwierdzi³a, i¿ przyjmowanie przez Policjê darowizn ze róde³ pozabud¿etowych obarczone by³o w latach 19901996 wieloma nieprawid³owociami (policja mog³a w tym okresie przyjmowaæ darowizny praktycznie od wszystkich podmiotów). Niektóre jednostki
podejmowa³y zobowi¹zania wobec darczyñców, nie bada³y legalnoci ani rzetelnoci ich funkcjonowania, nie zawsze te¿
sporz¹dzano pisemne umowy darowizny. Wobec takich ustaleñ, Izba sformu³owa³a stosowne wnioski m.in. pod adresem
Komendanta G³ównego Policji.
Oceniaj¹c obecnie ich wykonanie NIK uzna³a, ¿e Policja jest przygotowana organizacyjnie i prawnie do przyjmowania
i wykorzystywania darowizn rzeczowych i rodków finansowych ze róde³ innych ni¿ bud¿et pañstwa. W latach 2001
2003 (I kw.) jednostki organizacyjne Policji pozyska³y 88,9 mln z³, co odpowiada³o 0,75% zrealizowanych w tym czasie
wydatków bud¿etowych. Wiêkszoæ stanowi³y darowizny przekazane przez jednostki samorz¹du terytorialnego, fundacje
i instytucje ubezpieczeniowe. Przeciêtna darowizna pieniê¿na wynios³a 21,7 tys. z³, a rzeczowa  2,9 tys. z³. Wród tych
ostatnich przewa¿a³ sprzêt transportowy, paliwo, wyposa¿enie w rodki ³¹cznoci. Darowizny o najwiêkszej wartoci otrzyma³y: Komenda Sto³eczna Policji oraz jednostki z województw l¹skiego i wielkopolskiego.
Kontrolowane komendy wojewódzkie Policji prowadzi³y wymagane rejestry darowizn, trzy z nich jednak nierzetelnie informowa³y o liczbie i wartoci przyjêtych darowizn, co wynika³o z b³êdnych informacji przekazywanych przez jednostki powiatowe Policji. W Komendzie G³ównej Policji b³êdnie zakwalifikowano jako darowizny rodki pomocowe z funduszu PHARE.
Wed³ug NIK, jednostki Policji nie podejmowa³y zobowi¹zañ wobec podmiotów przekazuj¹cym im rodki w ramach
darowizn. Zdarza³y siê jednak sporadyczne przypadki zobowi¹zañ wzglêdem darczyñców  chodzi³o np. o zobowi¹zanie
siê do tego, by przedmiot darowizny by³ wykorzystywany przez okrelon¹ jednostkê Policji lub na wskazanym przez
darczyñcê obszarze, albo o zobowi¹zanie siê do powiadomienia miejscowego spo³eczeñstwa poprzez media o udziale
finansowym darczyñcy w realizacji zadañ prewencyjnych komendy.
Do uchybieñ pope³nionych przez kontrolowane jednostki zaliczyæ mo¿na przyjmowanie darowizn przez komendantów komisariatów, lub kierowników posterunków Policji, nie bêd¹cych w myl decyzji nr 213 MSWiA uprawnionymi
dysponentami rodków bud¿etu pañstwa. Nie stwierdzono wykorzystywania darowizn niezgodnie z przeznaczeniem
lub wol¹ darczyñcy.
W okresie objêtym kontrol¹ jednostki Policji sprawdza³y legalnoæ i rzetelnoci funkcjonowania darczyñców, chocia¿
decyzja Komendanta G³ównego Policji, która wprowadzi³a ten obowi¹zek, utraci³a moc 30 marca 2001 r., za nowa nie
regulowa³a ju¿ tych kwestii. W opinii NIK, by³y to jednak dzia³ania celowe i uzasadnione potrzeb¹ weryfikacji podmiotów
wystêpuj¹cych z inicjatyw¹ finansowego wsparcia s³u¿b policyjnych.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 opracowanie i wprowadzenie w ¿ycie systemowego uregulowania przyjmowania darowizn przez jednostki Policji, z uwzglêdnieniem nowych zasad
finansowania Policji oraz obowi¹zuj¹cej decyzji nr 213 Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji;

 przeprowadzanie systematycznych
kontroli przyjmowania i wykorzystywania rodków pozabud¿etowych pozyskiwanych przez Policjê;
 niepodejmowanie zobowi¹zañ
w umowach darowizny w stosunku do
darczyñców;
 przyjmowanie darowizn przez
uprawnionych kierowników jednostek
organizacyjnych Policji.
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Tytu³ kontroli
Zamówienia publiczne
MSWiA dotycz¹ce
budowy systemu
informatycznego
Centralnej Ewidencji
Pojazdów i Kierowców
– CEPiK

Cel

Zakres

Ocena postêpowañ o udzielenie zamówieñ publicznych oraz wykonanych umów.

Kontrolê przeprowadzono w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych i Administracji.

Przeprowadzone przez Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji technicznej, budowê, wdro¿enie, nadzór autorski, obs³ugê i rozwój systemu informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów
i Kierowców  CEPiK, ra¿¹co narusza³y postanowienia ustawy o zamówieniach publicznych, m.in. przez bezzasadne
zastosowanie zasad szczególnych oraz ograniczenie liczby firm zaproszonych do udzia³u w przetagu nieograniczonym,
co pozbawi³o ministerstwo mo¿liwoci wyboru najkorzystniejszej oferty.
Zdaniem Najwy¿szej Izby Kontroli, MSWiA dokona³o nierzetelnego odbioru prac wykonanych przez firmê doradcz¹
Infovide Sp. z o.o., a wydatkowanie przez ministerstwo 1,2 mln z³ by³o niegospodarne, poniewa¿ opracowana przez spó³kê dokumentacja techniczna nie obejmowa³a wielu elementów powszechnie wymaganych dla tego rodzaju projektów
informatycznych, zawiera³a powtórzenia tych samych fragmentów tekstu oraz opracowania, do sporz¹dzenia których by³
zobowi¹zany sam zamawiaj¹cy, czyli MSWiA.
Zastrze¿enia Izby dotyczy³y te¿ przeprowadzonego w trybie z wolnej rêki postêpowania o udzielenie zamówienia
publicznego na rozszerzenie i uzupe³nienie opracowania dokumentacji technicznej systemu CEPiK. W ramach tej umowy
MSWiA zleci³o spó³ce Infovide opracowanie tych samych zagadnieñ merytorycznych, które uprzednio zosta³y zlecone,
odebrane i op³acone w ramach wczeniejszej umowy. Odebrane prace, za które MSWiA zap³aci³o spó³ce 241,6 tys. z³,
by³y czêciowo powtórzeniem fragmentów wczeniejszego opracowania wykonanego dla ministerstwa.
Ra¿¹cym przyk³adem niegospodarnoci by³o wyp³acenie firmie Infovide SA, w ramach kolejnej umowy, prawie 1 mln
z³ za prace niezgodne z jej przedmiotem. Ponadto przy jej realizacji pracowa³o 2 konsultantów sta¿ystów ze spó³ki Infovide, co by³o niezgodne z treci¹ umowy. NIK zwraca uwagê, ¿e w okresie realizacji umowy spó³ka nie posiada³a wymaganego wiadectwa bezpieczeñstwa przemys³owego, czym naruszono ustawê o ochronie informacji niejawnych.
W ocenie NIK, wy³onienie firmy doradczej w postêpowaniach o zamówienia publiczne, przeprowadzonych z ra¿¹cymi
naruszeniami ustawy o zamówieniach publicznych, odebranie przez ministerstwo nierzetelnie wykonanych prac, a mimo
to wyp³acenie wynagrodzenia w wysokoci okrelonej w umowach oraz nieposiadanie wiadectwa bezpieczeñstwa przemys³owego przez wymienion¹ firmê  mo¿e wskazywaæ na wystêpowanie mechanizmów korupcjogennych przy wyborze
tej firmy przez ministerstwo.
Mo¿liwoæ wyst¹pienia podobnych, patologicznych mechanizmów odnotowano w przeprowadzonym przez MSWiA
przetargu nieograniczonym na wykonanie, wdro¿enie oraz obs³ugê i rozwój systemu informatycznego CEPiK. W prowadzonym postêpowaniu MSWiA naruszy³o przepisy ustawy o zamówieniach publicznych, pozbawiaj¹c prawa g³osu cz³onka
komisji przetargowej, dopuszczaj¹c do udzia³u w postêpowaniu osoby nieuprawnione, tj. konsultantów z firmy Infovide
i nie wymieniaj¹c ich w wezwaniach skierowanych do oferentów w celu z³o¿enia przez nich owiadczeñ dotycz¹cych
pozostawania w stosunku zale¿noci z innymi uczestnikami postêpowania. O tym, ¿e postêpowanie zosta³o przeprowadzone nierzetelnie wiadczy fakt, ¿e cz³onkowie komisji przetargowej dokonali identycznych ocen ofert oraz przedstawili
ich identyczne uzasadnienia, bior¹c pod uwagê opinie konsultantów Infovide i sugestie przewodnicz¹cego komisji.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 podjêcie skutecznych dzia³añ w celu wyegzekwowania od firmy Infovide

#

SA nielegalnie i niecelowo wyp³aconych rodków finansowych;
 podjêcie dzia³añ w celu rozwi¹zania umowy z 8 marca 2004 r. z firm¹
Infovide SA;

 zapewnienie skutecznego nadzoru
nad budow¹ i wdro¿eniem oraz obs³ug¹ eksploatacyjn¹ i rozwojem Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców 
CEPiK.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Udzielanie
przez Pañstwow¹ Stra¿
Po¿arn¹ zamówieñ
publicznych w zwi¹zku
z funkcjonowaniem
Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaœniczego
w latach 2001-2003
(I pó³rocze)

Ocena stosowania w dzia³alnoci gospodarczej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej zasad, form i trybów udzielania
zamówieñ publicznych na wszystkich
etapach postêpowania oraz efektów
rzeczowych wydatkowania rodków
publicznych dla potrzeb krajowego
systemu ratowniczo-ganiczego.

Kontrol¹ objêto 37 komend Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, tj. 10% jednostek wydatkuj¹cych rodki na potrzeby tego systemu.

W badanym okresie kontrolowane komendy PSP udzieli³y prawie 1,1 tys. zamówieñ publicznych o wartoci 287,1 mln z³, w tym 281 (na kwotê 47,1 mln z³) z naruszeniem ustawy o zamówieniach publicznych. Najczêciej stosowany by³ tryb przetargu nieograniczonego, jednak¿e wyst¹pi³y przypadki zastosowania trybu innego, ni¿ przetarg nieograniczony, bez spe³nienia ustawowych przes³anek. Zamówienia dzielono na czêci w celu unikniêcia koniecznoci stosowania obowi¹zuj¹cych procedur, okrelano przedmiot zamówienia za pomoc¹ nazw w³asnych lub znaków towarowych. Zdaniem Najwy¿szej Izby Kontroli, taki sposób opisania
przedmiotu zamówienia wskazuje na mo¿liwoæ wystêpowania mechanizmu korupcji.
Powy¿szym nieprawid³owociom sprzyja³ brak skutecznej kontroli, zarówno wewnêtrznej, jak i zewnêtrznej  uzna³a
NIK. Wyst¹pi³y one, mimo i¿ w badanych jednostkach prowadzenie postêpowañ o zamówienia publiczne wprowadzono
do zakresów dzia³añ merytorycznych komórek organizacyjnych, a w kilku podmiotach utworzono wydzielone struktury
organizacyjne, których pracownicy odbyli niezbêdne szkolenia i kursy. Tylko w 6 komendach pracownicy zajmuj¹cy siê
problematyk¹ zwi¹zan¹ z udzielaniem zamówieñ publicznych oraz cz³onkowie komisji przetargowych wiedzê merytoryczn¹ uzyskiwali g³ównie w drodze samokszta³cenia.
Wród kontrolowanych jednostek jedynie Komenda G³ówna Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej zobowi¹zana by³a do powo³ania audytora wewnêtrznego. W I kwartale 2003 r. przeprowadzi³ on audyt organizacji systemu udzielania zamówieñ
w Komendzie G³ównej, nie stwierdzaj¹c nieprawid³owoci. Zagadnienia zwi¹zane z udzielaniem zamówieñ publicznych
by³y tematem kontroli wewnêtrznej w 3 komendach. Kontrole te równie¿ nie wykaza³y nieprawid³owoci. Z kolei wród 19
komend poddanym zewnêtrznym kontrolom przestrzegania wymogów ustawy o zamówieniach publicznych, w 8 przypadkach stwierdzono nieprawid³owoci, m.in. w finansowaniu zamówieñ. Inspektorzy NIK ustalili, i¿ komendy podpisa³y 25
umów zawieraj¹cych przes³anki niewa¿noci z mocy prawa, z tego 21 ze wzglêdu na niezachowanie formy pisemnej.
Kontroluj¹cy stwierdzili, ¿e w czêci postêpowañ o udzielenie zamówienia publicznego wyst¹pi³y nieprawid³owoci
i uchybienia w treci og³oszeñ oraz sposobie ich publikowania. Nie przestrzegano m.in. obowi¹zku wykluczenia z postêpowania oferentów, którzy nie z³o¿yli wymaganych dokumentów lub owiadczeñ. Odnotowano równie¿ uchybienia dotycz¹ce wyznaczania terminów sk³adania ofert, pobierania i zwracania wadiów, uzyskiwania od oferentów obligatoryjnych
owiadczeñ. Wiele do ¿yczenia pozostawia³ sposób dokumentowanie prowadzonych postêpowañ. Dopuszczono do rozpatrywania ofert, które powinny byæ odrzucone, sporz¹dzano niekompletne protoko³y postêpowañ, niezgodnie z wymogami prawa informowano o wynikach postêpowania.
Wprawdzie zakupy sprzêtu ratowniczo-ganiczego przyczyni³y siê do poprawy przygotowania do akcji ratowniczych
jednostek PSP, jednak ich wyposa¿enie w niektóre urz¹dzenia odbiega³o od ustalonych normatywów. Wród 118 rodzajów sprzêtu objêtych normatywami, tylko w wypadku 9 z nich zapotrzebowanie zosta³o w pe³ni zaspokojone. Do normatywu zbli¿a³o siê wyposa¿enie m.in. w ciê¿kie samochody ganicze (90%), samochody ratowniczo-ganicze (80%), samochody ratownictwa technicznego (91%). Niewystarczaj¹ce rodki finansowe nie pozwoli³y na zakup ani jednego mig³owca ratowniczego (normatyw 8 szt.), spycharki (8 szt.), transportera p³ywaj¹cego (16 szt.).

Synteza

Wa¿niejsze wnioski

 zapewnienie skutecznego nadzoru
i kontroli nad wykonaniem zadañ zwi¹zanych z udzielaniem zamówieñ publicznych.

#

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Przygotowanie nowych
struktur przewidzianych
do przeciwdzia³ania
i zwalczania
przestêpczoœci
w zakresie obrotu
towarowego z zagranic¹

Ocena przygotowania nowoutworzonych struktur kontroli skarbowej i s³u¿by celnej do walki z przemytem.

Kontrol¹ objêto: Ministerstwo Finansów, 7 urzêdów kontroli skarbowej
oraz 2 izby celne.

Najwy¿sza Izba Kontroli negatywnie ocenia dzia³ania Ministra Finansów zmierzaj¹ce do przygotowania i organizacji nowych struktur maj¹cych przeciwdzia³aæ i zwalczaæ przestêpczoæ w obrocie towarowym z zagranic¹. Opiesza³oæ i nierzetelna realizacja zadañ przez s³u¿by ministerstwa spowodowa³y, ¿e zagro¿enie tym rodzajem przestêpczoci wzros³o.
Do 2002 r. rozpoznawanie, zapobieganie, wykrywanie i zwalczanie przestêpstw zwi¹zanych z obrotem towarowym
z zagranic¹ nale¿a³o do Inspekcji Celnej. Jej funkcjonariusze mieli prawo do wykonywania niektórych czynnoci s³u¿bowych w umundurowaniu, z wykorzystaniem oznakowanych pojazdów, z u¿yciem rodków przymusu bezporedniego i broni
palnej. Organy Inspekcji Celnej zosta³y jednak zniesione z dniem 1 lipca 2002 r. na mocy ustawy o zniesieniu GIC. Zadania GIC przejê³y struktury kontroli skarbowej oraz S³u¿ba Celna.
Organami kontroli skarbowej s¹ Minister Finansów i Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej. Szczególne uprawnienia uzyskali inspektorzy kontroli skarbowej, zatrudnieni w wyodrêbnionym pionie  tzw. komórkach realizacyjnych. Nale¿y
do nich m.in. kontrola zgodnoci z prawem przywozu i wywozu towarów w ruchu miêdzynarodowym oraz rozpoznawanie,
zapobieganie i zwalczanie przestêpstw i wykroczeñ zwi¹zanych z towarowym obrotem z zagranic¹. W sprawach celnych
w³aciwymi organami s¹ Minister Finansów oraz dyrektorzy izb celnych i naczelnicy urzêdów celnych. Do s³u¿b celnych
nale¿y m.in. ustalanie zgodnoci z prawem przywozu i wywozu towarów z polskiego obszaru celnego, a tak¿e zapobieganie, wykrywanie i zwalczanie przestêpczoci celnej. Dzia³ania operacyjno-rozpoznawcze w tej sferze wykonuj¹ funkcjonariusze celni, zatrudnieni w tzw. komórkach dokumentacji celnej.
W opinii NIK, liczne zaniedbania i nieprawid³owoci w pracy Ministerstwa Finansów, a w szczególnoci jego s³u¿b
legislacyjnych i organizacyjnych sprawi³y, ¿e do chwili obecnej nowe struktury powo³ane do walki z przestêpczoci¹ celn¹
wykonuj¹ swoje zadania w ograniczonym zakresie. W pionie kontroli skarbowej na przewidzianych 17 komórek realizacyjnych, w pe³ni nie zosta³a sformowana ani jedna. Minister Finansów wyda³ wprawdzie rozporz¹dzenie reguluj¹ce zasady
i warunki tworzenia komórek realizacyjnych, jednak niektóre jego przepisy s¹ tak nieprecyzyjne, wzajemnie niespójne
i niekiedy wrêcz sprzeczne, ¿e spowodowa³o to znaczne opónienia w tworzeniu tych jednostek. Z kolei dwa inne rozporz¹dzenia  w sprawie broni palnej i umundurowania pracowników kontroli skarbowej oraz w sprawie pojazdów s³u¿bowych kontroli skarbowej  zosta³y opublikowane w pó³ roku po zniesieniu GIC, a rozporz¹dzenie w sprawie u¿ytkowania
umundurowania i uzbrojenia przez funkcjonariuszy komórek realizacyjnych wesz³o w ¿ycie z 10-miesiêcznym opónieniem. Tak¿e Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej zrealizowa³ ze znacznym opónieniem, b¹d w ogóle nie wykona³
niektórych dyspozycji zawartych w aktach wykonawczych do ustawy o kontroli skarbowej, m.in. nie okreli³ sposobu prowadzenia ewidencji wydawania i u¿ytkowania rodków przymusu przez organa kontroli skarbowej. Opónienia te znacznie utrudni³y formowanie komórek realizacyjnych.
Wydane przez Ministra Finansów akty prawne reguluj¹ce organizacjê i zasady funkcjonowania komórek dokumentacji celnej wesz³y w ¿ycie po przesz³o 7 miesi¹cach od likwidacji GIC, a rozporz¹dzenie precyzuj¹ce ich zadania  w przesz³o rok od rozpoczêcia zmian w strukturach zwalczania przestêpstw celnych. ¯adna z planowanych 17 komórek dokumentacji celnej nie zosta³a w pe³ni sformowana, czyli nie osi¹gnê³a liczebnego stanu etatowego, nie zakoñczono procesu
kwalifikowania do niej pracowników, ich szkolenia oraz wyposa¿ania i umundurowania.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 opracowanie i wdro¿enie wszystkich regulacji prawnych dotycz¹cych
powo³ania oraz funkcjonowania komó-
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rek realizacyjnych i komórek dokumentacji celnej;
 skuteczne nadzorowanie procesu
tworzenia komórek realizacyjnych i komórek dokumentacji celnej, jako warunku powstania struktur wykonuj¹-

cych dzia³ania operacyjno-rozpoznawcze;
 podjêcie niezw³ocznych dzia³añ
w celu zapewnienia mo¿liwoci stosowania przez funkcjonariuszy celnych
rodków przymusu bezporedniego.

Tytu³ kontroli
Realizacja zadañ
inwestycyjnych
w zakresie rozwoju
systemu dowodzenia
i ³¹cznoœci Si³ Zbrojnych
RP w latach 2001-2002
(poufna)

Cel

Zakres

Ocena realizacji zadañ inwestycyjnych podjêtych w latach 20012002 w celu modernizacji systemu
dowodzenia i ³¹cznoci Si³ Zbrojnych
RP oraz efektów rzeczowych osi¹gniêtych w wyniku wydatkowania
rodków na rozwój systemu dowodzenia i ³¹cznoci  w kontekcie realizacji Programu przebudowy i modernizacji technicznej Si³ Zbrojnych RP
w latach 2001-2006, a tak¿e Programu inwestycji Organizacji Traktatu
Pó³nocnoatlantyckiego w dziedzinie
bezpieczeñstwa.

Kontrol¹ objêto: Ministerstwo Obrony
Narodowej, dowództwa rodzajów si³
zbrojnych oraz podleg³e im jednostki
wojskowe, wybrane ze wzglêdu na
zakres i charakter realizowanych
przez nie zadañ.

Kontrola wykaza³a, ¿e w latach 2001-2002 inwestycje przekazane w celu zmodernizowania systemu dowodzenia i ³¹cznoci Si³ Zbrojnych RP wykonane zosta³y w kilkunastu procentach pod wzglêdem ilociowym, za w kilku  w ujêciu wartociowym.
W sposób niew³aciwy przebiega³ proces planowania inwestycji budowlanych. Plan by³ zatwierdzany zbyt póno,
wprowadzano do niego zadania nie w pe³ni przygotowane, zmiany w planie dokonywane by³y w oparciu o faktycznie
wykonane roboty i zatwierdzane pod koniec roku bud¿etowego. Ustalono, ¿e w latach 2001-2002 nie zosta³o osi¹gniête
za³o¿one tempo rozwoju systemu dowodzenia i ³¹cznoci, poniewa¿ wydatki na zakup sprzêtu elektronicznego i ³¹cznoci
by³y ni¿sze, ni¿ przewidziano w planie modernizacji technicznej Si³ Zbrojnych RP w latach 2001-2006. Ponadto opieszale
wykonywano prace budowlane w obiektach systemu dowodzenia.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 realne, tj. wynikaj¹ce z bie¿¹cej
i perspektywicznej oceny sytuacji gospodarczej kraju, sporz¹dzanie wieloletnich planów inwestycji budowlanych
i zakupów inwestycyjnych oraz ujmowanie w projektach rocznych planów
inwestycji budowlanych zadañ w pe³ni
przygotowanych do realizacji i przeznaczanie na ich wykonanie rodków finansowych w wysokoci umo¿liwiaj¹cej zakoñczenie inwestycji w ustalonych terminach.
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

System ochrony
wschodniego
i pó³nocno-wschodniego
odcinka granicy
pañstwowej
(poufna)

Ocena wykonania zadañ ustawowych
przez Stra¿ Graniczn¹ oraz realizacji
przez ni¹ zadañ organizacyjnych i inwestycyjnych podjêtych w celu
wzmocnienia ochrony wschodniego
i pó³nocno-wschodniego odcinka granicy pañstwowej, w wietle wymogów
integracji z Uni¹ Europejsk¹.

Kontrol¹ objêto: Ministerstwo Spraw
Wewnêtrznych i Administracji, Komendê G³ówn¹ Stra¿y Granicznej
oraz Oddzia³y Stra¿y Granicznej:
Bieszczadzki, Nadbu¿añski, Podlaski
i Warmiñsko-Mazurski.

W ocenie NIK, Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji, mimo zaniedbañ
w sporz¹dzaniu analiz i prognoz stanu gotowoci i sprawnoci funkcjonowania struktur Stra¿y Granicznej, a tak¿e niewystarczaj¹cego nadzoru nad jej jednostkami organizacyjnymi, zasadniczo podejmowa³o w³aciwe dzia³ania na rzecz ochrony granicy pañstwowej i kontroli ruchu granicznego.
Nie stwierdzono nieprawid³owoci w sposobie pe³nienia s³u¿by kontroli ruchu granicznego i ochrony granicy pañstwowej. G³ówne zagro¿enie granicy, z którym Stra¿ Graniczna radzi³a sobie dobrze, wi¹za³o siê z nielegaln¹ imigracj¹ tranzytow¹ i pobytow¹ cudzoziemców z krajów azjatyckich i po³udniowo-wschodnioeuropejskich. Niepe³ny stan osobowy Stra¿y
Granicznej wynika³ z niewykonania planu zwiêkszenia zatrudnienia. Z opónieniem realizowany by³ harmonogram przekszta³cenia Stra¿y Granicznej w formacjê w pe³ni zawodow¹. NIK pozytywnie oceni³a wprowadzony przez Komendanta
G³ównego Stra¿y Granicznej nowy model szkolenia, którego realizacja powinna zapewniæ wymiennoæ funkcji i zadañ
wykonywanych przez funkcjonariuszy stra¿nic i granicznych placówek kontrolnych. Szkolenie nie by³o jednak prowadzone
systematycznie, a w zajêciach uczestniczy³a tylko czêæ funkcjonariuszy.
W badanym okresie ujawniono szereg przypadków korupcji wród funkcjonariuszy Stra¿y Granicznej. Aby przeciwdzia³aæ tej tendencji, wprowadzono program dzia³añ antykorupcyjnych, m.in. zintensyfikowano czynnoci operacyjnorozpoznawcze wobec funkcjonariuszy w granicznych placówkach kontrolnych.
Nie zosta³y w ca³oci wykonane wydatki na zadania inwestycyjne i modernizacyjne, co spowodowa³o opónienia
w budowie stra¿nic, niewystarczaj¹ce zabezpieczenie techniczne granicy oraz braki w sprzêcie technicznym i wyposa¿eniu jednostek Stra¿y Granicznej. Niedobory zosta³y czêciowo uzupe³nione przy udziale rodków pomocowych Unii
Europejskiej.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 zapewnienie przez Ministra Spraw
Wewnêtrznych i Administracji skutecznego nadzoru nad dzia³alnoci¹ Stra¿y Granicznej;
 uzupe³nienie braków w obsadzie
kadrowej i przyspieszenie programu
uzawodowienia;
 zrealizowanie planu inwestycji granicznych;
 uzupe³nienie braków sprzêtu technicznego i wyposa¿enia jednostek organizacyjnych Stra¿y Granicznej.
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Tytu³ kontroli
Przygotowanie Si³
Zbrojnych RP
do uczestnictwa
w operacjach
pokojowych
(tajna)

Cel

Zakres

Ocena przygotowania jednostek wojskowych do wykonywania zadañ poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
a tak¿e sprawnoci dzia³ania struktur
kierowania i dowodzenia Si³ Zbrojnych RP w planowaniu i przygotowaniu jednostek wojskowych do operacji pokojowych.

Kontrol¹ objêto Ministerstwo Obrony Narodowej, dowództwa rodzajów
si³ zbrojnych oraz podleg³e im jednostki wojskowe, wybrane ze wzglêdu na zakres i charakter realizowanych zadañ.

Najwy¿sza Izba Kontroli pozytywnie oceni³a przygotowanie Si³ Zbrojnych RP
do uczestnictwa w operacjach pokojowych w 2002 r. i I pó³roczu 2003 r., stwierdzaj¹c jednak¿e nieprawid³owoci w organizacji przygotowañ, struktur, szkolenia i wyposa¿enia jednostek wyznaczonych do udzia³u w tych operacjach.
W wyniku kontroli stwierdzono, ¿e udzia³ Si³ Zbrojnych RP w operacjach pokojowych potwierdzi³ i umocni³ sojusznicz¹ wiarygodnoæ Polski, stwarzaj¹c jednoczenie korzystne warunki do szybkiego dostosowania kolejnych jednostek Si³
Zbrojnych do standardów Organizacji Traktatu Pó³nocnoatlantyckiego (NATO). Stwierdzono ponadto, ¿e w latach 20022003 znacz¹co zwiêkszy³y siê zadania i obowi¹zki jednostek resortu obrony narodowej, zwi¹zane z udzia³em Polskich
Jednostek Wojskowych (Polskich Kontyngentów Wojskowych w Si³ach Sojuszniczych), czego przyk³adem by³ udzia³ tych
jednostek w operacjach Enduring Freedom w Afganistanie i Iraqi Freedom w Iraku.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 przyspieszenie zmian w strukturach
kierowania i dowodzenia Si³ami Zbrojnymi RP, w celu podniesienia sprawnoci przygotowania i sprawowania
narodowego kierownictwa nad Polskimi Jednostkami Wojskowymi (Polskimi Kontyngentami Wojskowymi) poza
granicami kraju;

 poprawienie znajomoci jêzyków
obcych wród ¿o³nierzy zawodowych,
zw³aszcza jêzyka angielskiego wród
¿o³nierzy Si³ Wysokiej Gotowoci Zdolnych do Przerzutu, a tak¿e zwiêkszenie efektywnoci nauki jêzyków obcych
i doskonalenie nabytych umiejêtnoci.

##

Tytu³ kontroli
Restrukturyzacja
i przekszta³cenia
systemowe
w ochronie zdrowia

Cel

Zakres

Ocena efektów realizowanego przez
Ministra Zdrowia od 1999 r. Programu dzia³añ wspieraj¹cych dla pracowników s³u¿by zak³adów opieki zdrowotnej, jako elementu restrukturyzacji zatrudnienia, który by³ kontynuowany w postaci przyjmowanych na poszczególne lata programów restrukturyzacji.

Kontrol¹ objêto podmioty realizuj¹ce
proces restrukturyzacji: Ministerstwo
Zdrowia, organy za³o¿ycielskie samodzielnych publicznych zak³adów opieki zdrowotnej (spzoz) oraz same zak³ady opieki zdrowotnej.

W ocenie Najwy¿szej Izby Kontroli, efekty restrukturyzacji i przekszta³ceñ systemowych w ochronie zdrowia nie by³y zadowalaj¹ce. Nie wdro¿ono regulacji prawnych
niezbêdnych do prawid³owego funkcjonowania restrukturyzowanego systemu zak³adów opieki zdrowotnej, nie okrelono
d³ugofalowych celów programu w powi¹zaniu z miernikami pozwalaj¹cymi na monitorowanie wprowadzanych zmian.
W znacznej czêci jednostek nie osi¹gniêto optymalnego wskanika wykorzystania ³ó¿ek szpitalnych, nie zahamowano
procesu zad³u¿ania siê szpitali, a redukcji zatrudnienia w czêci zak³adów nie towarzyszy³ spadek kosztów osobowych.
Mimo zmniejszenia liczby personelu, zmiany struktury organizacyjnej zak³adów przez ³¹czenie, likwidacjê lub tworzenie
nowych oddzia³ów, nie uzyskano poprawy wyników finansowych. Wed³ug stanu na koniec 2002 r., stratê odnotowa³o 45
zak³adów (98% ogó³u skontrolowanych).
NIK zwróci³a uwagê, ¿e Minister Zdrowia nie uzale¿nia³ przyznania dotacji bud¿etowych od wspó³finansowania zadañ
inwestycyjnych przez jednostki samorz¹du terytorialnego, mimo i¿ obowi¹zek taki wynika³ z ustawy o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego w latach 1999-2003. Niedope³nienie tego wymogu stwierdzono w 13 sporód 23 skontrolowanych jednostek samorz¹du terytorialnego. W 14 zak³adach (33% objêtych kontrol¹) wyst¹pi³y nieprawid³owoci w wydatkowaniu czêci rodków dotacji, polegaj¹ce m.in. na wykorzystaniu dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, ponownym
zatrudnianiu po up³ywie krótkiego czasu pracowników uprzednio zwolnionych, którym wyp³acono odprawê lub odszkodowanie.
Badaniami kontrolnymi objêto przebieg likwidacji 32 zak³adów opieki zdrowotnej, stwierdzaj¹c wystêpowanie nieprawid³owoci w czasie likwidacji 12 zak³adów, m.in. niegospodarne wykorzystania maj¹tku likwidowanych placówek oraz
ponoszenie nieuzasadnionych kosztów z tym zwi¹zanych.
Na wzrost kosztów funkcjonowania spzoz istotny wp³yw mia³y skutki regulacji prawnych przyjêtych w ustawie o zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie kszta³towania przyrostu przeciêtnych wynagrodzeñ u przedsiêbiorców oraz o zmianie niektórych ustaw i ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej, która wprowadzi³a obligatoryjne podwy¿ki dla pracowników
spzoz, niezale¿nie od sytuacji finansowej zak³adu. W szczególnie niekorzystnej sytuacji znalaz³y siê te zak³ady, które nie
mia³y rodków na zrealizowanie ustawowych podwy¿ek i nie zawar³y stosownych porozumieñ z pracownikami w sprawie
trybu i terminu ich wyp³at. Powszechnym zjawiskiem sta³o siê bowiem dochodzenie roszczeñ pracowniczych na drodze
postêpowania s¹dowego.
Wiele do ¿yczenia pozostawia³y zakupy kosztownej aparatury medycznej, która nie by³a póniej w³aciwie wykorzystywana, nie egzekwowano nale¿noci szpitali, umowy najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych zawierano na warunkach niekorzystnych dla zak³adu.
Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawid³owoci finansowe wynios³y ogó³em 100,1 mln z³, w tym m.in. uszczuplenia
dochodów  13,2 mln z³ oraz wydatki z naruszeniem przepisów prawa  44,7 mln z³.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
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 precyzyjne zdefiniowanie celów realizowanego programu restrukturyzacji i okrelenie mierników jego wykonania na poziomie organów za³o¿ycielskich, co umo¿liwi monitorowanie
i ocenê wprowadzanych zmian;

 wprowadzenie do ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej przepisów
prawnych reguluj¹cych proces ³¹czenia samodzielnych publicznych zak³adów opieki zdrowotnej.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Funkcjonowanie
zak³adów pracy
chronionej zajmuj¹cych
siê ochron¹ mienia
i dozorem

Ocena wywi¹zywania siê pracodawców, posiadaj¹cych status zak³adu
pracy chronionej i prowadz¹cych
dzia³alnoæ w zakresie ochrony mienia oraz dozoru, z obowi¹zków wynikaj¹cych z ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych.

Kontrol¹ objêto 30 jednostek, które
posiada³y status zak³adów pracy chronionej i koncesjê na prowadzenie
dzia³alnoci w zakresie us³ug ochrony osób i mienia oraz zatrudnia³y wiêcej ni¿ 100 osób niepe³nosprawnych
w przeliczeniu na pe³ny wymiar czasu pracy.

Najwy¿sza Izba Kontroli krytycznie oceni³a wywi¹zywanie siê badanych pracodawców z obowi¹zków wynikaj¹cych z posiadania statusu zak³adu pracy chronionej
(zpch). Kontrola ujawni³a, ¿e ani jeden z nich nie ponosi³ dodatkowych kosztów zwi¹zanych z przystosowaniem stanowisk
pracy do stanu zdrowia i mo¿liwoci psychofizycznych niepe³nosprawnych. Osoby zatrudnione w kontrolowanych placówkach mog³y wiêc  zdaniem NIK  pracowaæ na otwartym rynku pracy.
Znamienne jest, ¿e w 27 badanych zak³adach pracy chronionej (90% skontrolowanych jednostek) na stanowiskach
bezporednio zwi¹zanych z dozorem i ochron¹ mienia zatrudniane by³y osoby, wobec których orzeczona zosta³a ca³kowita niezdolnoæ do pracy, niepe³nosprawnoæ z powodu choroby psychicznej, upoledzenia umys³owego, choroby narz¹dów ruchu oraz takie, którym  zgodnie z orzeczeniem  przys³uguje pomoc osób drugich. Wprawdzie osoby niepe³nosprawne posiada³y aktualne zawiadczenia dopuszczaj¹ce je do pracy, nie zmienia to jednak faktu, ¿e zatrudnione by³y na
stanowiskach wy³¹czonych spod nadzoru Pañstwowej Inspekcji Pracy. Zgodnie bowiem z art. 28 ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych, zak³ady pracy chronionej zosta³y zwolnione z obowi¹zku wystêpowania do PIP o zbadanie, czy obiekty i pomieszczenia uwzglêdniaj¹ potrzeby niepe³nosprawnych zatrudnionych w dozorze i ochronie mienia.
Zdaniem Izby, wydatki zak³adów zwi¹zane bezporednio z zatrudnianiem osób niepe³nosprawnych oraz ich rehabilitacj¹
by³y niewspó³miernie niskie w stosunku do otrzymywanej pomocy publicznej. Mia³a ona rekompensowaæ zatrudniaj¹cemu
zwiêkszone koszty prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej, m.in. z tytu³u dodatkowej 15-minutowej przerwy, wliczonej do czasu pracy, jednak¿e niepe³nosprawnym zatrudnionym w ochronie osób i mienia nie zosta³y stworzone mo¿liwoci korzystania
z tego ustawowego uprawnienia. W rezultacie ze rodków pomocy publicznej (m.in. z tytu³u zwrotu podatku od towarów i us³ug)
finansowano dzia³alnoæ bie¿¹c¹, zakupy samochodów i urz¹dzeñ, które zwiêksza³y maj¹tek zpch. W badanych jednostkach
na opiekê medyczn¹ nad osob¹ niepe³nosprawn¹ wydatkowano rocznie od niespe³na 100 z³, do ponad 1 tys. z³. Ponad 40%
zpch wyasygnowa³o na pomoc indywidualn¹ dla niepe³nosprawnych pracowników, niezgodnie z zapisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych, mniej ni¿ 10% dochodów.
W latach 2001-2003 (I pó³rocze) dochody zak³adowych funduszy rehabilitacji osób niepe³nosprawnych wynios³y ponad 35 mln z³, a lwi¹ czêæ tej kwoty  27,8 mln z³ (79%)  stanowi³y nieodprowadzane do urzêdów skarbowych zaliczki na
podatek dochodowy od wszystkich zatrudnionych, nie tylko od osób niepe³nosprawnych. Niebagatelnym ród³em dochodów ZFRON by³y ulgi w podatku od nieruchomoci, które zasili³y ten fundusz kwot¹ 3,1 mln z³, a tak¿e rodki uzyskane
przez niektóre zpch z racji odp³atnie wiadczonych us³ug medycznych  w wysokoci 2,8 mln z³. W ocenie NIK, ta ostatnia
pozycja w ogóle nie powinna wystêpowaæ w dochodach ZFRON, poniewa¿ owe zyski zosta³y wygenerowane przez przychodnie zak³adowe w ca³oci finansowane ze rodków ZFRON.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 podjêcie inicjatywy ustawodawczej
w celu takiego znowelizowania ustawy
o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej
oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych, by z ubiegania siê o status zak³adu pracy chronionej wyeliminowani zostali pracodawcy prowadz¹cy dzia³alnoæ
w zakresie ochrony mienia i dozoru;

 uregulowanie zasad finansowania
przez zpch w³asnych przychodni rehabilitacyjnych, które poza us³ugami
medycznymi dla osób niepe³nosprawnych finansuj¹ dodatkowo us³ugi
wiadczone w³asnym pe³nosprawnym
pracownikom, a tak¿e prowadz¹ komercyjn¹ dzia³alnoæ medyczn¹;
 podjêcie inicjatywy ustawodawczej
w celu znowelizowania ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej
i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób
niepe³nosprawnych, w kierunku ograniczenia zwolnieñ zpch z obowi¹zku
odprowadzania do urzêdów skarbowych podatku dochodowego, wy³¹cznie do zatrudnionych w tych zak³adach
osób niepe³nosprawnych.
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Wykonywanie przez
administracjê publiczn¹
zadañ w zakresie
aktywizacji zawodowej
absolwentów

Ocena dzia³alnoci Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej,
marsza³ków województw oraz starostów powiatów w zakresie aktywizacji zawodowej absolwentów, w tym
przygotowania i realizacji rz¹dowego
programu Pierwsza praca.

Kontrol¹ objêto 39 jednostek: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki
Spo³ecznej oraz 12 wojewódzkich i 26
powiatowych urzêdów pracy.

Program aktywizacji zawodowej absolwentów, zw³aszcza szkó³ ponadgimnazjalnych, drog¹ zmniejszania kosztów ich zatrudnienia w istniej¹cych przedsiêbiorstwach
oraz udzielania pomocy w podejmowaniu przez nich dzia³alnoci gospodarczej, przyniós³  zdaniem Najwy¿szej Izby
Kontroli  po³owiczny sukces.
W badanym okresie lat 2002-2003 (3 kw.), w ramach programu Pierwsza praca wydatkowano ogó³em 748,6 mln z³,
z tego 724,5 mln z³, tj. 97%, z Funduszu Pracy. Ró¿nymi formami aktywizacji objêto 307 tys. osób, z których 130 tys.
znalaz³o sta³e zatrudnienie. Realizacja programu Pierwsza praca zaowocowa³a zmniejszeniem liczby zarejestrowanych
bezrobotnych absolwentów o prawie 13% w stosunku do 2001 r. Szkopu³ w tym, ¿e rezultaty te osi¹gniêto prawie w ca³oci przy wykorzystaniu instrumentów (m.in. sta¿e absolwenckie, refundacja wynagrodzeñ z tytu³u zatrudnienia absolwenta, po¿yczki na podjêcie dzia³alnoci gospodarczej), okrelonych w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdzia³aniu bezrobociu
oraz rodków Funduszu Pracy. Nie zosta³y natomiast wykorzystane instrumenty wynikaj¹ce z ustawy o u³atwieniu zatrudnienia absolwentów szkó³, zw³aszcza pomoc w op³acaniu sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne. W rezultacie, zamiast 65
tys. osób, z pomocy tej skorzysta³y zaledwie 392 osoby.
Tak¿e programy wspomagaj¹ce  Zielone miejsca pracy (dla absolwentów szkó³ lenych i ochrony rodowiska, którzy
mieli odbywaæ sta¿ zawodowy w nadlenictwach oraz dla absolwentów-cz³onków rodzin by³ych pracowników pañstwowych i spó³dzielczych gospodarstw rolnych, którzy mieli uczestniczyæ w realizacji robót publicznych), Junior (dla absolwentów niepe³nosprawnych), Praca dla absolwenta (dla podejmuj¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹ w oparciu o preferencyjne kredyty)  zrealizowane zosta³y tylko czêciowo. Okaza³o siê, ¿e zamiast ok. 20 tys., uczestniczy³o w nich niespe³na
6 tys. m³odych ludzi.
W ocenie NIK, programy te, opracowane centralnie, nie uwzglêdnia³y realiów rynku pracy, m.in. liczby maj¹cych
w nich uczestniczyæ, zarejestrowanych bezrobotnych absolwentów. Dopiero w II pó³roczu 2003 r. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej, a tak¿e inni organizatorzy (np. Dyrekcja Generalna Lasów Pañstwowych, Agencja Nieruchomoci Rolnych, Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych) podjêli cilejsz¹ wspó³pracê z wojewódzkimi i powiatowymi urzêdami pracy. W jej wyniku stworzone zosta³y korzystniejsze warunki do realizacji zadañ drugiej edycji programu, trwaj¹cej od czerwca 2003 r. do maja 2004 r.
Realizacjê programu Pierwsza praca utrudnia³o przekazywanie do powiatów w 2003 r. ok. 60% przewidzianych na
ten cel rodków Funduszu Pracy dopiero w IV kwartale. Nie maj¹c pewnoci, czy plan finansowy tego funduszu na 2004 r.
pozwoli pokryæ ewentualne zobowi¹zania z tytu³u umów podpisanych w roku poprzednim, zawierano umowy na okresy
nie przekraczaj¹ce 3 miesiêcy. Podwa¿a³o to  w ocenie Izby  sens zapisanych w programach dzia³añ na rzecz absolwentów, a zw³aszcza sta¿y zawodowych, które by³y zbyt krótkie, aby umo¿liwi³y zdobycie wystarczaj¹cego dowiadczenia, niezbêdnego do pracy w zawodach urzêdniczych, np. w gminach, starostwach powiatowych, czy placówkach ZUS.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 przygotowanie programów przeciwdzia³ania bezrobociu po dokonaniu
wnikliwej analizy sytuacji na rynku pracy, z uwzglêdnieniem danych posiadanych przez urzêdy pracy;

#&

 przekazywanie powiatowym i wojewódzkim urzêdom pracy rodków finansowych z Funduszu Pracy w kwotach przewidzianych w planie finansowym i w terminach umo¿liwiaj¹cych
zawieranie z pracodawcami umów
o sta¿ zawodowy i subwencjonowanie
zatrudnienia absolwentów na okresy

d³u¿sze, co umo¿liwi³oby zdobycie
przez nich dowiadczenia zawodowego pozwalaj¹cego na znalezienie zatrudnienia.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Prawid³owoœæ
stosowania
przez Zak³ad Ubezpieczeñ
Spo³ecznych ulg
w pobieraniu sk³adek
z tytu³u ubezpieczenia
spo³ecznego

Ocena przestrzegania przez Zak³ad
Ubezpieczeñ Spo³ecznych zasad
umarzania, odraczania i rozk³adania
na raty nale¿noci z tytu³u pobieranych sk³adek.

Kontrol¹ objêto Centralê ZUS i jego
16 oddzia³ów.

Najwy¿sza Izba Kontroli generalnie pozytywnie ocenia stosowanie przez ZUS ulg
w pobieraniu sk³adek. W okresie objêtym kontrol¹ zawartych zosta³o 54,3 tys. uk³adów ratalnych i prolongat terminów p³atnoci na kwotê prawie 3,3 mld z³. Wp³ywy z realizacji zawartych porozumieñ stanowi³y ok. 1% ogólnych wp³ywów Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych.
Zgodnie z ustaw¹ o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych, ZUS mo¿e udzielaæ d³u¿nikom ulg w sp³acie nale¿noci z tytu³u sk³adek, odraczaj¹c termin p³atnoci oraz rozk³adaj¹c nale¿noci na raty. Przy ich udzielaniu zak³ad powinien uwzglêdniaæ
mo¿liwoci p³atnicze d³u¿nika oraz stan finansów ubezpieczeñ spo³ecznych. W ostatnich latach okolicznoæ ta wp³ynê³a
na zaostrzenie polityki przyznawania ulg.
Prezes ZUS, w pimie kierowanym do dyrektorów oddzia³ów, okreli³a zasady postêpowania przy stosowaniu ulg
w sp³acie sk³adek. Zgodnie z nimi, w odpowiedzi na podania w sprawie mo¿liwoci skorzystania z prolongaty terminu
p³atnoci b¹d roz³o¿enia nale¿noci na raty, zainteresowani otrzymywali zawiadomienia nie maj¹ce charakteru decyzji
administracyjnej. Brak decyzji administracyjnej, zw³aszcza w przypadku odmowy, stawia³ p³atnika sk³adek w sytuacji niekorzystnej, utrudniaj¹c mu drogê odwo³awcz¹. W ocenie NIK, zalecenie to by³o niezgodne z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych.
Odmowa albo przyznanie ulg w pobieraniu sk³adek mog¹ mieæ istotny wp³yw na sytuacjê finansow¹ ubiegaj¹cych siê
o nie p³atników. Dlatego te¿ przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie ulgi, sk³adanych zw³aszcza przez zak³ady zajmuj¹ce znacz¹c¹ pozycjê w gospodarce regionu i na lokalnym rynku pracy, ZUS powinien poprzedzaæ swe decyzje konsultacjami z wojewódzkimi i rejonowymi urzêdami pracy oraz z urzêdami skarbowymi. Wprawdzie przepisy prawa nie nak³adaj¹ na ZUS obowi¹zku nawi¹zywania takiej wspó³pracy, ale bez w¹tpienia s³u¿y³aby ona kreowaniu w regionie polityki
korzystnej dla rozwoju gospodarczego i zatrudnienia  godzeniu obowi¹zku wype³niania powinnoci wobec ZUS z finansow¹ zdolnoci¹ kontynuowania dzia³alnoci gospodarczej. Decyzje podejmowane w oparciu o niepe³ne rozeznanie sprawy mog¹ bowiem mieæ niekorzystny wp³yw na sytuacjê ekonomiczno-finansow¹ p³atników.
Kontrola ujawni³a, ¿e oddzia³y ZUS nie mia³y mo¿liwoci bie¿¹cego i pe³nego monitorowania przebiegu realizacji
uk³adów ratalnych i prolongat terminów p³atnoci. ¯aden z wykorzystywanych w ZUS systemów informatycznych nie pozwala³ na szybkie i pozbawione b³êdów przekazywanie danych dotycz¹cych liczby p³atników korzystaj¹cych z ulg oraz
sprawdzenie sumiennoci wywi¹zywania siê przez nich ze zobowi¹zañ wobec Zak³adu. Systemy nie generowa³y danych
o terminowoci op³acania sk³adek bie¿¹cych i odroczonych. Nadzór nad realizacj¹ ulg mo¿liwy by³ jedynie w momencie
dokonywania rozliczeñ kont p³atników, a poniewa¿ operacje te, przynajmniej w czasie kontroli NIK, nie by³y zinformatyzowane, ujawnianie p³atników zalegaj¹cych z wp³atami znacznie siê przeci¹ga³o. Izba krytycznie ocenia brak mo¿liwoci
monitorowania przez ZUS tych operacji.
ZUS nie zna³ te¿ rzeczywistego zad³u¿enia p³atników z tytu³u sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy
i Fundusz Gwarantowanych wiadczeñ Pracowniczych, pocz¹wszy od stycznia 1999 r. do czasu ukoñczenia tej kontroli.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 wyeliminowanie z wytycznych i zaleceñ ZUS, dotycz¹cych umarzania, odraczania i rozk³adania na raty nale¿noci
z tytu³u sk³adek, zapisów niezgodnych
z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa;

 utrzymywanie przez ZUS wspó³pracy z wojewódzkimi i rejonowymi urzêdami pracy oraz z administracj¹ samorz¹dow¹ przy rozpatrywaniu wniosków
o przyznanie ulg p³atnikom odgrywaj¹cym znacz¹c¹ rolê w gospodarce regionu;

 przystosowanie systemów informatycznych do bie¿¹cego i pe³nego monitorowania przebiegu realizacji uk³adów ratalnych i prolongat terminów
p³atnoci.
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Tytu³ kontroli
Sprawowanie
zapobiegawczego
i bie¿¹cego nadzoru
przez Pañstwow¹
Inspekcjê Sanitarn¹

Cel

Zakres

Ocena realizacji przez Pañstwow¹
Inspekcjê Sanitarn¹ (PIS) ustawowych zadañ, zw³aszcza wykonywania
zapobiegawczego i bie¿¹cego nadzoru sanitarnego oraz kontroli podmiotów objêtych tym nadzorem.

Kontrol¹ objêto G³ówny Inspektorat
Sanitarny, 10 wojewódzkich i 39 powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz punkt szczepieñ profilaktycznych  gospodarstwo pomocnicze WSSE w Olsztynie.

Najwy¿sza Izba Kontroli generalnie pozytywnie ocenia realizowanie przez Pañstwow¹ Inspekcjê Sanitarn¹ zapobiegawczego i bie¿¹cego nadzoru sanitarnego. Izba
odnotowa³a jednoczenie istotne mankamenty w pracy PIS, do których zaliczy³a przede wszystkim niew³aciwe dokumentowanie tego nadzoru, brak decyzji administracyjnych mimo stwierdzenia uchybieñ w stanie sanitarnym, a tak¿e odp³atne
wiadczenie przez niektórych pracowników PIS us³ug podmiotom podlegaj¹cym ich nadzorowi, co niew¹tpliwie mog³o
stwarzaæ konflikt interesów.
Do dnia zakoñczenia kontroli przez NIK, Minister Zdrowia nie wywi¹za³ siê z wynikaj¹cego z ustawy o Pañstwowej
Inspekcji Sanitarnej obowi¹zku wydania rozporz¹dzenia okrelaj¹cego jednolite formy nadzoru sanitarnego oraz warunki
dokonywania ocen stanu sanitarno-epidemiologicznego. Dopiero w II pó³roczu 2003 r., z 18-letni¹ zw³ok¹, G³ówny Inspektor Sanitarny z polecenia ministra opracowa³ i dokona³ uzgodnieñ miêdzyresortowych projektu takiego rozporz¹dzenia. Trzeba jednoczenie podkreliæ, ¿e Izba nie wnosi uwag do sprawowania nadzoru nad pañstwowymi inspektorami
sanitarnymi przez G³ównego Inspektora Sanitarnego, który m.in. opracowa³ dla nich programy dzia³ania i wytyczne. Nie
zmienia to jednak opinii, ¿e brak przepisu wykonawczego do ustawy utrudnia³ i nadal utrudnia Pañstwowej Inspekcji
Sanitarnej realizowanie przypisanych jej zadañ.
Przeprowadzone badania sk³oni³y Izbê do zwrócenia uwagi na problem finansowania Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej. Otrzymuje ona na swoj¹ dzia³alnoæ rodki z bud¿etu pañstwa, ale jednoczenie, wobec ich szczup³oci, mo¿e uzupe³niaæ je dochodami uzyskanymi za us³ugi wiadczone w ramach rodka specjalnego. W 2002 r. niemal wszystkie kontrolowane stacje sanitarno-epidemiologiczne prowadzi³y tak¹ dzia³alnoæ, a uzyskane przez nie przychody odpowiada³y
28% rodków pochodz¹cych z bud¿etu pañstwa.
Jednoczenie Izba zasygnalizowa³a, ¿e podmioty zlecaj¹ce us³ugi najczêciej podlega³y nadzorowi jednostek Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej, a czêæ pracowników PIS wykonywa³a te same czynnoci, tak w ramach obowi¹zków s³u¿bowych, jak i wiadczonych poza owymi obowi¹zkami us³ug. W 2002 r. us³ugi w ramach rodka specjalnego wykonywa³a
ponad po³owa ogó³u zatrudnionych w kontrolowanych stacjach. Rozpowszechnionym obyczajem by³o m.in. wykonywanie
odp³atnych us³ug przez osoby przeprowadzaj¹ce w tych samych jednostkach kontrole w ramach bie¿¹cego nadzoru. Sytuacja taka prowadzi nieuchronnie do konfliktu interesów i mo¿e stanowiæ pod³o¿e zjawisk korupcyjnych.
Prowadzenie na tak¹ skalê dzia³alnoci us³ugowej przez pracowników stacji mo¿e równie¿, w opinii NIK, naruszaæ
zasadê bezstronnoci, jaka bezwzglêdnie powinna byæ zachowywana wobec jednostek nadzorowanych przez PIS.
B³êdna, w ocenie Izby, jest regulacja prawna dopuszczaj¹ca mo¿liwoæ wykonywania przez pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych, posiadaj¹cych uprawnienia rzeczoznawców, na w³asny rachunek dzia³alnoci gospodarczej
zbie¿nej z zadaniami inspekcji sanitarnej. Izba stwierdzi³a przypadki uczestnictwa rzeczoznawców w odbiorze obiektów,
których dokumentacjê projektow¹ uprzednio opiniowali. Zachowania takie naruszaj¹ obowi¹zuj¹ce przepisy prawa oraz
zasady etyczne, jakimi powinni siê kierowaæ funkcjonariusze administracji publicznej. Takie postêpowanie podwa¿a, zdaniem NIK, zaufanie obywateli do organów pañstwa, mo¿e te¿ tworzyæ sytuacje korupcjogenne.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 pilne wydanie przez Ministra Zdrowia rozporz¹dzenia okrelaj¹cego jednolite formy nadzoru sanitarnego oraz
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warunki dokonywania ocen stanu sanitarno-epidemiologicznego;
 rozwa¿enie celowoci znowelizowania ustawy o Pañstwowej Inspekcji
Sanitarnej i wprowadzenie zakazu podejmowania przez pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych dzia-

³alnoci gospodarczej zbie¿nej z zadaniami PIS.

Tytu³ kontroli
Funkcjonowanie
systemu tworzenia
wykazu leków
refundowanych

Cel

Zakres

Ocena wywi¹zywania siê ministra
w³aciwego ds. zdrowia z ustawowego obowi¹zku okrelania wykazu leków refundowanych lub czêciowo finansowanych ze rodków systemu
ubezpieczenia zdrowotnego.

Kontrolê przeprowadzono w Ministerstwie Zdrowia.

Najwy¿sza Izba Kontroli krytycznie oceni³a tworzenie wykazów leków refundowanych w badanym okresie od maja 2001 r. do listopada 2003 r. Minister Zdrowia 
przed wprowadzeniem ustawy o cenach  nie okreli³ bowiem ¿adnych zasad, które mia³yby ograniczyæ uznaniowy charakter podejmowanych decyzji o umieszczeniu preparatów w wykazach leków refundowanych. Brak wewnêtrznych wytycznych, precyzuj¹cych tryb postêpowania przy umieszczaniu leków i materia³ów medycznych na listach leków refundowanych powodowa³, ¿e praktycznie móg³ siê na nich znaleæ ka¿dy specyfik posiadaj¹cy wiadectwo rejestracji.
Dla leków wytwarzanych w kraju i umieszczanych w wykazach okrelonych przez ministra w³aciwego ds. zdrowia,
Minister Finansów ustala³  na podstawie kosztów produkcji  ceny urzêdowe. Ceny na rodki farmaceutyczne z importu
ustalane by³y natomiast w oparciu o wynegocjowane przez Ministerstwo Zdrowia ceny umowne. NIK zwraca uwagê, ¿e
przy ustalaniu cen umownych ministerstwo nie korzysta³o z ustawowych mo¿liwoci ¿¹dania od sprzedawców leków przedstawiania kalkulacji cen, co powodowa³o dyskryminacjê producentów krajowych. Minister nie wprowadzi³ te¿ wewnêtrznych zasad dokumentowania negocjacji w sprawie ustalania cen umownych importowanych leków. Stosowana praktyka
ustalania cen umownych by³a  w opinii Izby  obszarem potencjalnie zagro¿onym korupcj¹.
Po wprowadzeniu ustawy o cenach, procedurê ustalania wykazów leków refundowanych oraz ich cen ustawodawca
przekaza³ miêdzyresortowemu Zespo³owi ds. Gospodarki Lekami. Minister Zdrowia powo³a³ te¿ Zespó³ ds. Refundacji,
którego zadania by³y zbie¿ne z kompetencjami pierwszego zespo³u. By³o to nie tylko niecelowe, ale i nielegalne, gdy¿
nowej jednostce przekazano ustawowe zadania przypisane Zespo³owi ds. Gospodarki Lekami.
Niecelowe by³o te¿  zdaniem NIK  przeniesienie obs³ugi organizacyjno-technicznej Zespo³u ds. Gospodarki Lekami
z Ministerstwa Zdrowia do Urzêdu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
Powierzenie prowadzenia procedury rejestracyjnej rodków farmaceutycznych oraz procedury ustalania cen i tworzenia
wykazów leków refundowanych tej samej jednostce stwarza warunki sprzyjaj¹ce powstawaniu korupcji.
Kontroluj¹cy ustalili, ¿e w Departamencie Polityki Lekowej ministerstwa nie prowadzono odrêbnego rejestru pismwniosków o umieszczenie rodków farmaceutycznych na listach leków refundowanych, co uniemo¿liwia³o bie¿¹c¹ ocenê
zaawansowania procedury ustalania cen i wprowadzania leków do wykazów. Minister Zdrowia nie wywi¹za³ siê te¿ z ustawowego obowi¹zku aktualizowania wykazu leków refundowanych, zgodnie z ustaw¹ o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. Nie dope³ni³ równie¿ ustawowego obowi¹zku obni¿enia mar¿y hurtowej na produkty lecznicze, co powodowa³o nieuzasadnione wydatkowanie z ubezpieczenia zdrowotnego 44,8 mln z³ rocznie, przeznaczonych
na refundacjê cen leków.
Mimo uwag rodowiska aptekarskiego i lekarskiego, wskazuj¹cych na b³êdne zapisy w projektach, w rozporz¹dzeniach ujmowane by³y preparaty ju¿ nie produkowane, b¹d w opakowaniach zarejestrowanych, ale nigdy nie wprowadzonych do obrotu.
Ministerstwo Zdrowia nie przestrzega³o te¿ ustawowych terminów przy rozpatrywaniu wniosków o ustalenie cen urzêdowych (do 90 dni) oraz o umieszczenie danego specyfiku na listach leków refundowanych (do 180 dni).

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 wprowadzenie przepisów zobowi¹zuj¹cych do równoczesnego dokonywania aktualizacji wykazu leków podstawowych i uzupe³niaj¹cych, aktualizacji rozporz¹dzenia w sprawie wyka-

zu niektórych chorób oraz leków, które ze wzglêdu na te choroby umieszczane s¹ na listach leków refundowanych;
 objêcie jednym aktem normatywnym przepisów wprowadzaj¹cych wykazy leków refundowanych, ceny urzêdowe i limity odp³atnoci;

 zobowi¹zanie Zespo³u ds. Gospodarki Lekami do okrelenia szczegó³owych i jednoznacznych przes³anek
ustalania kryteriów oceny wniosków
i rekomendowania leków do poszczególnych wykazów leków refundowanych.
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Tytu³ kontroli
Wykorzystanie œrodków
publicznych na
tworzenie rynków
hurtowych i gie³d

Cel

Zakres

Ocena realizacji przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz zarz¹dy
spó³ek tworz¹cych rynki hurtowe
wniosków pokontrolnych NIK po
przeprowadzonej w 2001 r. kontroli
wykorzystania rodków publicznych
na tworzenie rolniczych rynków hurtowych.

Kontrol¹ objêto Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, spó³ki akcyjne tworz¹ce rynki hurtowe w Broniszach,
Radomiu, Gdañsku, Tarnowie, Zielonej Górze i we Wroc³awiu.

Po kontroli wykorzystania publicznych rodków na organizacjê rolniczych rynków hurtowych w 2001 r. NIK stwierdzi³a m.in., ¿e nie zosta³y zrealizowane podstawowe za³o¿enia
resortowych programów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz rz¹dowego programu budowy i rozwoju rynków hurtowych.
Nie doprowadzono, wbrew za³o¿eniom I etapu programu, do utworzenia nowoczesnej infrastruktury rynkowej, umo¿liwiaj¹cej
eliminacjê ³añcuszka poredników miêdzy producentami a konsumentami oraz uporz¹dkowania obrotu rolnego.
Finansowe zaanga¿owanie agencji rz¹dowych w budowê i rozwój rolniczych rynków hurtowych, stanowi¹ce niemal 65%
udzia³u w ogólnym kapitale tych podmiotów, nie przynios³o oczekiwanych rezultatów. Wniesione do spó³ek rodki na utworzenie rynków hurtowych wykorzystywane by³y nieefektywnie, sporód 9 kontrolowanych w 2000 r. spó³ek 5 wykaza³o stratê
bilansow¹. Przyczyn¹ trudnej sytuacji ekonomicznej tych firm by³o m.in. nietrafne oszacowanie wielkoci obrotu towarowego
w regionach, w których zlokalizowano rynki hurtowe, pojawienie siê nowych, wielkich sieci handlowych oraz przecenienie
mo¿liwoci finansowania zamierzeñ inwestycyjnych z lokalnych róde³. Izba wskazywa³a te¿ na niedostateczny i ma³o skuteczny nadzór ministerstwa oraz agencji rz¹dowych nad wykorzystywaniem rodków publicznych przez spó³ki.
Obecna kontrola sprawdzaj¹ca wykaza³a, ¿e w dalszym ci¹gu w dzia³alnoci niektórych rynków hurtowych wystêpuj¹
zjawiska i tendencje niekorzystne. Dotychczasowa realizacja programów budowy i rozwoju rynków hurtowych nie doprowadzi³a do zorganizowania nowoczesnego rynku rolno-spo¿ywczego, zarz¹dzanego przez samodzielne finansowo spó³ki, których
g³ównymi akcjonariuszami byliby producenci rolni, grupy producentów i ich zwi¹zki oraz podmioty gospodarcze i organizacje
z bran¿y rolnej o du¿ym kapitale produkcyjnym i handlowym wspierane kapita³em jednostek samorz¹dowych.
Tymczasem nadal g³ównymi akcjonariuszami spó³ek pozostaj¹ agencje rz¹dowe  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego oraz Skarb Pañstwa, od których s³absze ekonomicznie spó³ki oczekuj¹ dalszej
pomocy finansowej dla podtrzymania swej egzystencji. Stwierdzono jednoczenie brak szczegó³owych przepisów umo¿liwiaj¹cych agencjom zbywanie akcji spó³ek na zasadzie preferencji jednostkom samorz¹du terytorialnego i grupom producenckim.
Spó³ki tworz¹ce rynki hurtowe nie poprawi³y swej sytuacji ekonomicznej, a niektóre nawet j¹ pogorszy³y. W 2002 r.
po³owa z nich wykaza³a malej¹ce zyski, reszta za  wysokie straty. W badanych spó³kach na koniec 2002 r. zobowi¹zania przewy¿sza³y 15-krotnie stan nale¿noci.
Niewystarczaj¹ce i ma³o skuteczne okaza³y siê dzia³ania koordynacyjne Ministerstwa wynikaj¹ce z Programu organizacji rynków hurtowych i gie³d towarowych w stosunku do spó³ek tworz¹cych rynki hurtowe, a zw³aszcza wobec nieefektywnie wykorzystuj¹cych rodki publiczne. Powo³any w Ministerstwie Zespó³ ds. monitorowania rynków hurtowych nie
zajmowa³ siê prawid³owoci¹ wydawania rodków publicznych, nadto tolerowano opónienia w sk³adaniu okresowych
informacji o wynikach spó³ek.
W wyniku kontroli ujawniono nieprawid³owoci finansowe w wysokoci 149 tys. z³., polegaj¹ce na uszczupleniu dochodów spó³ek i dochodów bud¿etu pañstwa. W trakcie trwania kontroli kwota ta zosta³a odzyskana, a nale¿noci uregulowane.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 stworzenie agencjom Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Rynku Rolnego prawnych mo¿liwoci pre-
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ferencyjnego zbywania akcji spó³ek
tworz¹cych rynki hurtowe samorz¹dom
lokalnym i grupom producenckim;
 udzielanie przez g³ównych akcjonariuszy rynków hurtowych, tj. Skarb
Pañstwa, ARR i ARiMR wszechstronnej
pomocy spó³kom w doprowadzeniu do

zakoñczenia procesów restrukturyzacyjnych;
 zwiêkszenie nadzoru nad prowadzon¹ przez spó³ki hurtowe dzia³alnoci¹ z zaanga¿owaniem rodków publicznych.

Tytu³ kontroli
Dzia³ania Agencji
Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
na rzecz utworzenia
serwerowni
Zintegrowanego
Systemu Zarz¹dzania
i Kontroli (ZSZiK – IACS)
oraz wyboru docelowej
siedziby centrali Agencji

Cel

Zakres

Ocena podejmowanych przez Agencjê Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, zwanej dalej Agencj¹,
dzia³añ dotycz¹cych lokalizacji docelowej siedziby centrali ARiMR i centrum komputerowego dla systemu zarz¹dzania i kontroli.

Kontrol¹ objêto Agencjê Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Traktat akcesyjny, ratyfikowany przez Polskê w 2003 r., zobowi¹zuje ka¿de pañstwo cz³onkowskie UE, które wybra³o system p³atnoci obszarowych, do posiadania Zintegrowanego Systemu Zarz¹dzania i Kontroli  IACS.
Harmonogram wdra¿ania najwa¿niejszych elementów ZSZiK-IACS zosta³ zawarty w dokumencie pn. Planowane dzia³ania w ramach wdro¿enia Zintegrowanego Systemu Zarz¹dzania i Kontroli (Master Plan), zatwierdzonym przez prezesa
ARiMR i przyjêtym przez Zespó³ Przygotowawczy Komitetu Integracji Europejskiej. Master Plan zawiera³ strategiê tworzenia w Polsce ZSZiK-IACS, która m.in. przewiduje budowê systemu informatycznego s³u¿¹cego obs³udze p³atnoci realizowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej  a co za tym idzie  stworzenie infrastruktury organizacyjnej i technicznej dla
obs³ugi systemu ZSZiK-IACS. Brak sprawnie funkcjonuj¹cego systemu ZSZiK-IACS mo¿e uniemo¿liwiæ korzystanie przez
rolników z dop³at bezporednich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.
Niniejsza kontrola dorana zosta³a przeprowadzona po kontroli wykonania planu finansowego przez ARiMR w 2002 r.,
podczas której NIK stwierdzi³a zagro¿enia dla wdra¿ania ZSZiK, wynikaj¹ce m.in. z braku lokalizacji dla serwerowni tego
systemu. Istotnymi sygna³ami na rzecz podjêcia kontroli by³y tak¿e doniesienia mediów o wydzier¿awieniu przez Agencjê
serwerowni na potrzeby systemu od prywatnej firmy i o jednoczesnej rezygnacji przez Agencjê z planów umieszczenia jej
w Radomiu, mimo wczeniejszych zaawansowanych przygotowañ. Istnia³y obawy, ¿e nie by³y to dzia³ania gospodarne.
Po przeprowadzeniu kontroli doranej NIK stwierdzi³a, ¿e g³ówn¹ przyczyn¹ niezakoñczenia inwestycji niezbêdnych
do uruchomienia ZSZiK-IACS by³ brak lokalizacji docelowej siedziby centrali Agencji i serwerowni dla systemu. Umowa
zawarta w 2001 r. miêdzy Agencj¹ a Hewlett Packard upowa¿ni³a spó³kê do opracowania ogólnych wymagañ technicznych dla systemu. Przyjêto te¿ koncepcjê, ¿e centralna serwerownia zlokalizowana bêdzie w Radomiu, w specjalnie do
tego celu zaadaptowanym budynku dawnego urzêdu wojewódzkiego. Wyboru tego dokonano bez wczeniejszych analiz
ekonomicznych, techniczno-teleinformatycznych i architektoniczno-budowlanych. Nie oszacowano te¿ kosztów i mo¿liwoci terminowej realizacji inwestycji. Dzia³ania te by³y, w ocenie NIK, niecelowe i nierzetelne.
Z koncepcji tej jednak zrezygnowano, podejmuj¹c w 2003 r. dzia³ania na rzecz zlokalizowania centrum komputerowego w docelowej siedzibie Agencji w Warszawie. Czynnoci zmierzaj¹ce do znalezienia obiektu na docelow¹ siedzibê
agencji nie by³y jednak skuteczne. Zastosowano, przewidziany w ustawie o zamówieniach publicznych, tryb negocjacji
z zachowaniem konkurencji, ale jednym z postêpowañ naruszono przepisy tej ustawy. W opinii NIK, by³o to dzia³anie
nielegalne. Ostatecznie, trwaj¹ce ponad 9 miesiêcy negocjacje zakoñczy³y siê niczym i nie doprowadzi³y do wyboru lokalizacji dla centrali Agencji, bowiem postêpowania uniewa¿niono.
NIK zwraca uwagê, i¿ Agencja nie do³o¿y³a nale¿ytych starañ dla pozyskania siedziby dla swej centrali, tym samym 
wobec przyjêcia za³o¿enia urz¹dzenia serwerowni w centrali  nie mog³o powstaæ obs³uguj¹ce system centrum komputerowe. Do czasu zakoñczenia kontroli NIK nie okrelono te¿ lokalizacji serwerowni zapasowej dla systemu ZSZiK-IACS.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 poprzedzanie decyzji inwestycyjnych ARiMR niezbêdnymi analizami
ekonomicznymi i technicznymi;

 wypracowanie docelowej koncepcji lokalizacji centralnej i zapasowej
serwerowni dla ZSZiK-IACS oraz przyspieszenie ich uruchomienia i przetestowania;

 egzekwowanie od pracowników
Agencji przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych.
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Funkcjonowanie
nadzoru nad
wytwarzaniem, obrotem
i stosowaniem œrodków
¿ywienia zwierz¹t

Ocena bezpieczeñstwa sanitarnego
rodków ¿ywienia zwierz¹t oraz materia³ów i dodatków paszowych zu¿ytych do ich produkcji w ³añcuchu bezpieczeñstwa sanitarnego ¿ywnoci,
m.in. pod k¹tem dostosowania przepisów prawa polskiego do przepisów
Unii Europejskiej.

Kontrol¹ objêto 57 jednostek, m.in.:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, G³ówny Inspektorat Inspekcji
Ochrony Rolin i Nasiennictwa, G³ówny Inspektorat Jakoci Handlowej Artyku³ów Rolno-Spo¿ywczych, G³ówny
Inspektorat Weterynarii, wojewódzkie
i powiatowe inspektoraty weterynarii.

Najwy¿sza Izba Kontroli ustali³a, ¿e w latach 2002-2003 (I kw.) wytwarzanie, obrót
i stosowanie rodków ¿ywienia zwierz¹t, nale¿¹ce do najwa¿niejszych czynników
wp³ywaj¹cych na jakoæ produktów pochodzenia zwierzêcego, nie by³y w ca³oci objête nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Jakoci Handlowej Artyku³ów Rolno-Spo¿ywczych. Sytuacji takiej sprzyja³ m.in. brak rejestracji gospodarstw, w których utrzymywano zwierzêta gospodarskie. Nieskutecznoæ nadzoru wynika³a tak¿e z tego, i¿ czêæ aktów
wykonawczych do ustawy o zwalczaniu chorób zakanych zwierz¹t, badaniu zwierz¹t rzenych i miêsa oraz o Inspekcji
Weterynaryjnej (tzw. ustawa weterynaryjna) i ustawy o rodkach ¿ywienia zwierz¹t nie zosta³a wydana przez Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, natomiast czêæ wesz³a w ¿ycie z opónieniem. Nowe przepisy ukazywa³y siê systematycznie
dopiero w II pó³roczu 2003 r. Mimo kilkakrotnej nowelizacji ustawy weterynaryjnej, w okresie objêtym kontrol¹ nie w pe³ni
dostosowano przepisy prawa polskiego do uregulowañ Unii Europejskiej.
NIK stwierdzi³a, i¿ wbrew przepisom ustawy o rodkach ¿ywienia zwierz¹t dopuszczono do wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w ¿ywieniu zwierz¹t materia³ów paszowych zawieraj¹cych bia³ko pochodz¹ce z tkanek
zwierz¹t. Leki weterynaryjne sprzedawano podmiotom nieuprawnionym, co grozi³o niekontrolowanym stosowaniem rodków farmaceutycznych w paszach i u zwierz¹t. Inspekcja Weterynaryjna oraz Inspekcja Ochrony Rolin i Nasiennictwa
nie prowadzi³y w pe³nym zakresie kontroli przestrzegania ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (GMO),
w rezultacie importerzy i producenci rodków ¿ywienia zwierz¹t nie przestrzegali obowi¹zku w³aciwego oznakowania
produktu GMO oraz ¿ywnoci wytworzonej z jego udzia³em.
Do czasu zakoñczenia kontroli nie rozwi¹zano kompleksowo problemów zwi¹zanych z utylizacj¹ odpadów poubojowych i pad³ych zwierz¹t, co stanowi³o potencjalne ród³o zagro¿enia dla bezpieczeñstwa sanitarnego. Stwierdzono, i¿
zabezpieczenie przed chorob¹ BSE nie funkcjonowa³o w sposób nale¿yty. Wiele do ¿yczenia pozostawia³a kontrola graniczna rodków ¿ywienia zwierz¹t. Na przejciach granicznych, wbrew ustawie o rodkach ¿ywienia zwierz¹t, nie objêto
kontrol¹ wszystkich rodków ¿ywienia zwierz¹t wwo¿onych na polski obszar celny, za ewidencja odpraw weterynaryjnych
nie zgadza³a siê z ewidencj¹ odpraw celnych. Dopuszczono tym samym do wwiezienia do Polski rodków ¿ywienia zwierz¹t zawieraj¹cych bia³ko pochodz¹ce z tkanek zwierzêcych.
Odnotowano niepe³ne wykorzystanie rodków PHARE na realizacjê projektu dostosowania systemu nadzoru i kontroli nad rodkami ¿ywienia zwierz¹t do wymogów unijnych. Wydatki resortu rolnictwa na ten cel wynios³y 734 tys. euro, tj.
10% planowanej pomocy. Ujawniono te¿, ¿e sporz¹dzane w G³ównym Inspektoracie Weterynarii zbiorcze sprawozdania,
dotycz¹ce m.in. wyników badania zwierz¹t rzenych i miêsa, zawiera³y dane niezgodne ze stanem faktycznym.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 przyspieszenie prac legislacyjnych
w celu wydania wszystkich aktów wykonawczych do ustawy weterynaryjnej
i ustawy o rodkach ¿ywienia zwierz¹t,
aby obowi¹zuj¹ce akty prawne dotycz¹ce rodków ¿ywienia zwierz¹t (w tym
zwi¹zane z przemys³em paszowym
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i utylizacyjnym) odpowiada³y unormowaniom obowi¹zuj¹cym w Unii Europejskiej;
 wyegzekwowanie od jednostek Inspekcji Weterynaryjnej rzetelnego prowadzenia dokumentacji, sprawozdawczoci i rejestracji podmiotów podlegaj¹cych nadzorowi weterynaryjnemu;
 zapewnienie skutecznego nadzoru
w zakresie postêpowania z odpadami
poubojowymi;

 zapewnienie pe³nego wykorzystania rodków z programów unijnych,
przeznaczonych na dostosowanie systemu nadzoru i kontroli nad rodkami
¿ywienia zwierz¹t do wymagañ Unii
Europejskiej;
 podejmowanie interwencji w organach weterynaryjnych innych pañstw,
gdy importowane z tych pañstw rodki ¿ywienia zwierz¹t nie spe³niaj¹ wymogów weterynaryjnych.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Przygotowanie
do wype³niania
przez Polskê
ratyfikowanej w 1996 r.
miêdzynarodowej
Konwencji o ró¿norodnoœci
biologicznej (podpisanej
w Rio de Janeiro
5 czerwca 1992 r.)

Ocena zakresu podejmowanych dzia³añ dla wype³nienia przez Polskê postanowieñ Konwencji o ró¿norodnoci
biologicznej.

Kontrol¹ objêto: Ministerstwo rodowiska, Instytut Ochrony rodowiska,
Narodow¹ Fundacjê Ochrony rodowiska, Dolnol¹ski Zespó³ Parków
Krajobrazowych, Park Narodowy Ujcie Warty oraz 2 urzêdy wojewódzkie  dolnol¹ski i lubuski.

W celu skutecznej realizacji postanowieñ Konwencji, zadania dotycz¹ce ochrony
ró¿norodnoci biologicznej i zró¿nicowanego u¿ytkowania jej zasobów zosta³y
uwzglêdnione w przepisach polskiego prawa, przede wszystkim w Prawie ochrony rodowiska, ustawie o ochronie przyrody, ale tak¿e w ustawach: o ochronie gruntów rolnych i lenych, o lasach, o rolnictwie ekologicznym i o rybactwie ródl¹dowym. Polskie przepisy prawa stwarzaj¹ podstawy skutecznej realizacji postanowieñ Konwencji.
Polska wype³nia zobowi¹zania wynikaj¹ce z art. 6 Konwencji, zwi¹zane z opracowaniem strategii, programów i planów zrównowa¿onego u¿ytkowania ró¿norodnoci biologicznej. Kontrola wykaza³a jednak, ¿e na etapie przygotowywania
niektórych dokumentów brakowa³o synchronizacji podejmowanych dzia³añ z zachodz¹cymi zmianami stanu prawnego.
Rada Ministrów przyjê³a 10 grudnia 2002 r., opracowany z inicjatywy Ministra rodowiska, Program wykonawczy do II
Polityki ekologicznej pañstwa na lata 2002-2010. Dziesiêæ dni póniej Rada Ministrów zatwierdzi³a kolejny dokument pn.
Polityka ekologiczna pañstwa na lata 2003-2006, z uwzglêdnieniem perspektywy na lata 2007-2010, przyjêty nastêpnie
przez Sejm RP. Zwa¿ywszy, ¿e nowa polityka ekologiczna, wytyczaj¹c zarówno cele, jak i zadania, nie wymaga³a przygotowywania programu wykonawczego, starania i przedsiêwziêcia towarzysz¹ce przygotowaniu i powstaniu Programu wykonawczego do II Polityki ekologicznej pañstwa NIK uzna³a za niecelowe.
Aby wype³niæ zobowi¹zania wynikaj¹ce z Konwencji realizowany jest monitoring przyrody, którego program obejmuje
badania elementów ró¿norodnoci biologicznej oraz skutecznoæ ochrony konserwatorskiej. Mimo to istniej¹ca dokumentacja stanu przyrody jest w du¿ej mierze nieaktualna i niekompletna, co sprawia, ¿e trudno uchwyciæ dynamikê zachodz¹cych w przyrodzie zmian  co jest g³ównym celem monitoringu. Obowi¹zek dokumentowania stanu przyrody spoczywa na
s³u¿bach ochrony przyrody, w ramach dzia³añ prowadzonych przez wojewodów zgodnie z ustaw¹ o ochronie przyrody.
Kontrola wykaza³a, ¿e istniej¹ca dokumentacja by³a niepe³na i nie zawiera³a danych dotycz¹cych wystêpowania cennych
tworów przyrody i siedlisk. Dla znacznych obszarów nie sporz¹dzano inwentaryzacji przyrodniczej: w województwie dolnol¹skim dotyczy³o to 32%, a w woj. lubuskim  47% gmin.
Zadania dotycz¹ce ochrony ekosystemów, naturalnych siedlisk i gatunków realizowane s¹ m.in. przez poddanie pod
ochronê prawn¹ najcenniejszych obszarów przyrodniczych. Obszary chronione zajmuj¹ ok. 1/3 powierzchni kraju  jako
parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, stanowi¹ce tzw. krajowy system obszarów chronionych (KSOCh). Kontrola wykaza³a jednak, ¿e dane o wielkoci terenów wchodz¹cych w sk³ad KSOCh,
bêd¹ce w posiadaniu Ministerstwa rodowiska, nie by³y pe³ne. Jednoczenie zlecono opracowanie dokumentu pn. Docelowa sieæ krajowego systemu obszarów chronionych, co przy braku zweryfikowanych i rzetelnych danych dotycz¹cych
istniej¹cych obszarów KSOCh by³o, w opinii NIK, dzia³aniem niegospodarnym. Przebieg przygotowañ do wdro¿enia w Polsce
europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000, w ocenie NIK, nie zawsze by³ w³aciwy. Nie okrelono obszaru, jaki mo¿e
byæ objêty programem, brakowa³o te¿ pe³nych i aktualnych danych o walorach przyrodniczych typowanych wstêpnie obszarów. Nie okrelono mo¿liwoci finansowo-organizacyjnych sprawowania ochrony na terenach NATURA 2000.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 skoordynowanie w skali kraju miêdzyresortowych dzia³añ na rzecz ochrony przyrody, w tym ró¿norodnoci biologicznej;

 zapewnienie warunków prawnych
i organizacyjnych do realizacji zadañ
w zakresie ochrony i zrównowa¿onego
u¿ytkowania ró¿norodnoci biologicznej;
 prowadzenie centralnego rejestru
form ochrony przyrody tworz¹cych

KSOCh oraz obszarów sieci NATURA
2000;
 ustalenie zasad ochrony terenów
NATURA 2000.
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Tytu³ kontroli
Dzia³alnoœæ
wojewódzkich funduszy
ochrony œrodowiska
i gospodarki wodnej
w latach 2000-2003
(I pó³rocze)

Cel

Zakres

Ocena prawid³owoci gospodarowania przez wojewódzkie fundusze
ochrony rodowiska i gospodarki
wodnej rodkami publicznymi i ich
wykorzystania w realizacji priorytetów
ekologicznych pañstwa.

Kontrol¹ objêto 16 wojewódzkich funduszy ochrony rodowiska i gospodarki wodnej.

W latach 2000-2002 nast¹pi³ wzrost maj¹tku funduszy o ponad 23%, do poziomu
prawie 3,5 mld z³. Stwierdzono wzrost wysokoci finansowania ochrony rodowiska
przez fundusze  z 1,2 mld z³ w 2000 r. do ponad 1,5 mld z³ w 2002 r. Najwiêcej rodków przeznaczano na ochronê wód
 w 2002 r. ponad 50%, ochronê powietrza  25% i ziemi  7,4%.
G³ówn¹ form¹ dofinansowywania przez fundusze przedsiêwziêæ proekologicznych by³y po¿yczki  w 2002 r. ponad
0,9 mld z³ i dotacje  prawie 0,4 mld z³. Jednak niektóre fundusze prowadzi³y dofinansowanie w sposób nieprawid³owy.
Kontrola wykaza³a nieprawid³owoci w stanowieniu wewnêtrznych regulacji dotycz¹cych dzia³alnoci funduszów i udzielania pomocy finansowej oraz postêpowania z wnioskami i zawieranymi umowami. Nie dokonywano m.in. aktualizacji dokumentów okrelaj¹cych zasady dzia³alnoci funduszów i nie uchwalono kryteriów wyboru przedsiêwziêæ na lata 2002-2003.
Wystêpowa³y te¿ niekiedy inne nieprawid³owoci w regulacjach wewnêtrznych: nieustalenie zasad udzielania dop³at do
oprocentowania preferencyjnych po¿yczek i kredytów czy te¿ brak procedur postêpowania z wnioskami o dotacje i po¿yczki.
Stwierdzono zawieranie umów o dofinansowanie bez okrelenia planowanych efektów ekologicznych wspomaganego przedsiêwziêcia lub te¿ spodziewane efekty ekologiczne okrelano w sposób ogólnikowy. Do inwestycji proekologicznych zaliczono m.in. zakup ³odzi motorowych dla Policji, za kolonie zdrowotne mia³y przynieæ efekt ekologiczny polegaj¹cy na rozbudzeniu wiadomoci i nabyciu wiedzy, co bêdzie bodcem dla m³odzie¿y do pog³êbiania i propagowania idei
ochrony naturalnego rodowiska w szerokim zakresie. Ze rodków funduszów finansowano tak¿e zakupy sprzêtu medycznego, wozów stra¿ackich, autobusów komunikacji miejskiej, a tak¿e wydanie ksi¹¿ki Sekretne ¿ycie topików. Zdaniem NIK, te jak i inne zbadane w trakcie kontroli fakty nie mia³y bezporedniego zwi¹zku z ochron¹ rodowiska i gospodark¹ wodn¹, ani nie przynios³y wymiernego efektu ekologicznego. Tym samym, udzielaj¹c dotacji fundusze wykracza³y
w tych wypadkach poza zakres dzia³alnoci, której dofinansowanie jest dopuszczalne ustaw¹ o ochronie i kszta³towaniu
rodowiska oraz Prawem ochrony rodowiska.
Czêæ funduszy nieprawid³owo planowa³a swoje przychody i wydatki oraz wykonywa³a plany finansowe. Poniewa¿
nie by³o aktualnych informacji o liczbie u¿ytkowników rodowiska i nale¿nych od nich op³atach za korzystanie ze rodowiska, przychody i wydatki bywa³y zarówno niedoszacowane, jak i przeszacowane. Przy realizacji planów finansowych stwierdzono m.in. rozbie¿noci w planowaniu i wykorzystywaniu rodków, a tak¿e nieprawid³owoci w rachunkowoci, polegaj¹ce na niezgodnym z przepisami ksiêgowaniu oraz nieprzestrzeganiu procedur wymaganych dla zamówieñ publicznych.
Kontrola ujawni³a niezgodne z ustaw¹ o zamówieniach publicznych dokonywanie zakupów i finansowanie inwestycji.
Ustawy tej nie przestrzegano tak¿e przy wyborze dostawców i wykonawców us³ug w ramach realizacji umów o dofinansowanie. W ocenie NIK, s¹ to obszary szczególnie zagro¿one korupcj¹.
W wyniku kontroli stwierdzono wydanie ponad 5 mln z³ z naruszeniem przepisów prawa. W jednym wypadku NIK
skierowa³a do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu pope³nienia przestêpstwa.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 zintensyfikowanie oraz usprawnienie audytu i kontroli wewnêtrznej w funduszach w zakresie zawierania i realizacji umów o dofinansowanie;
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 aktualizowanie uregulowañ wewnêtrznych funduszu w dziedzinie kryteriów wyboru przedsiêwziêæ, list priorytetowych i zasad dofinansowania;
 precyzyjne definiowanie zak³adanych efektów ekologicznych dofinansowywanych inwestycji.

Tytu³ kontroli
Realizacja zobowi¹zañ
negocjacyjnych
rz¹du RP z Komisj¹
Europejsk¹ w obszarze
ochrony œrodowiska

Cel

Zakres

Ocena dzia³añ podjêtych przez organy administracji publicznej na rzecz
zapewnienia pe³nego i terminowego
wype³nienia przez Polskê zobowi¹zañ
wynikaj¹cych z negocjacji o cz³onkostwo w Unii Europejskiej i objêtych
okresami dostosowawczymi w sferze
ochrony rodowiska.

Kontrol¹ objêto 56 jednostek, w tym:
Ministerstwo rodowiska, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej oraz b. Urz¹d Mieszkalnictwa
i Rozwoju Miast, 42 urzêdy miast
i gmin (w tym 9 miast na prawach
powiatu) i 11 podmiotów gospodarczych.

W wyniku zakoñczonych w listopadzie 2002 r. negocjacji z Uni¹ Europejsk¹ Polsce
przyznano przejciowe okresy dostosowawcze w obszarze rodowiska, w celu
wdro¿enia wymagañ wynikaj¹cych z 10 aktów prawnych UE (9 dyrektyw i 1 rozporz¹dzenia). W toku kontroli stwierdzono,
¿e tempo implementacji owych wymogów do przepisów prawa krajowego jest zbyt wolne. Do koñca grudnia 2003 r.
uchwalono 2 ustawy i wydano 20 rozporz¹dzeñ, z tym ¿e sporód 11 rozporz¹dzeñ wydanych w badanych okresie, 7
ukaza³o siê z opónieniem w stosunku do terminów okrelonych w Narodowym programie przygotowania do cz³onkostwa
w UE. Jedno rozporz¹dzenie wydano niezgodnie z wymaganiami dyrektywy 94/63/WE. Wed³ug stanu na koniec 2003 r.,
do uchwalenia pozostawa³y 3 ustawy, a do wydania  2 rozporz¹dzenia.
Wszystkie kontrolowane urzêdy miast i gmin oraz podmioty gospodarcze podejmowa³y dzia³ania zmierzaj¹ce do wdro¿enia nowego Prawa ochrony rodowiska dostosowanego do unijnego, jednak dzia³ania te nie zawsze zapewnia³y wype³nienie dyrektyw UE w wynegocjowanych przez Polskê terminach. Mimo i¿ termin wdro¿enia dyrektywy 99/32/WE w sprawie redukcji zawartoci siarki w niektórych paliwach p³ynnych okrelono na 31 grudnia 2006 r., to w jednej z rafinerii
planowany termin zakoñczenia budowy stosownej instalacji przewidziano na 2007 r., natomiast podjêcie eksploatacji
dopiero w 2008 r., czyli znacznie póniej ni¿ przewiduje termin wynegocjonowany z UE.
Stwierdzono, ¿e sporód 42 skontrolowanych urzêdów miast i gmin, tylko jeden posiada³ program ochrony rodowiska, uwzglêdniaj¹cy plan gospodarki odpadami odpowiadaj¹cy wymaganiom ustawy  Prawo ochrony rodowiska, za
z 38 sk³adowisk komunalnych zlokalizowanych na terenie objêtym w³aciwoci¹ kontrolowanych urzêdów miast i gmin,
stan techniczny 16 z nich nie odpowiada³ wymaganiom prawa krajowego, a tym samym dyrektywy 99/31/WE.
Na terenie dzia³ania skontrolowanych urzêdów miast i gmin oraz jednego podmiotu gospodarczego funkcjonowa³o 67
oczyszczalni cieków komunalnych, z których 4 eksploatowano bez pozwoleñ wodno-prawnych, a 12 innych  niezgodnie
z warunkami posiadanych pozwoleñ. Pozwolenia wodno-prawne wydane dla 44 oczyszczalni, tj. dla ok. 70% posiadaj¹cych pozwolenia, nie spe³nia³y wymagañ dyrektywy 91/271/EWG.
Kontroluj¹cy ustalili, ¿e wprawdzie naczelne i centralne organy administracji pañstwowej upowszechnia³y informacje
o wynikach negocjacji i wprowadzanych zmianach legislacyjnych, nie zawsze jednak by³y one pe³ne. Ministerstwo rodowiska nie upowszechni³o np. informacji o zadaniach do realizacji wynikaj¹cych z dyrektywy 99/31/WE i rozporz¹dzenia
259/93 w sprawie nadzoru i kontroli przesy³ania odpadów w obrêbie, do oraz poza obszar Wspólnoty Europejskiej. Kontrolowane ministerstwa nie utworzy³y tak¿e systemu monitorowania stanu wdra¿ania nowego prawa, zw³aszcza zadañ
objêtych przejciowymi okresami dostosowawczymi.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 wprowadzenie  w porozumieniu
z ministrami Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej, Infrastruktury oraz
Zdrowia  systemu monitorowania
dzia³añ podejmowanych przez organy
administracji samorz¹dowej i podmio-

ty gospodarcze na rzecz wdra¿ania
nowych przepisów prawa o ochronie
rodowiska dostosowanych do wymagañ Unii Europejskiej;
 zapewnienie jak najszybszego
wdro¿enia Krajowego programu
oczyszczania cieków komunalnych;
 ukierunkowanie kontroli wojewódzkich inspektorów ochrony rodowiska

na badania przestrzegania wymagañ
nowego Prawa ochrony rodowiska
dostosowanego do wymagañ Unii Europejskiej, w szczególnoci w zakresie
wymagañ objêtych okresami dostosowawczymi.
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Tytu³ kontroli
Stosowanie œrodków
chemicznych
w rolnictwie

Cel

Zakres

Ocena stanu chemizacji rolnictwa,
dzia³añ s³u¿b agrochemicznej obs³ugi rolnictwa, ochrony rolin uprawnych
i zapobiegania ska¿eniu rodowiska.

Kontrol¹ objêto 30 jednostek: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 8
urzêdów wojewódzkich, G³ówny Inspektorat Ochrony Rolin i Nasiennictwa oraz 4 inspektoraty wojewódzkie,
G³ówny Inspektorat Ochrony rodowiska i jego 4 inspektoraty wojewódzkie, Stacjê Chemiczno-Rolnicz¹ wraz
z 7 oddzia³ami oraz 3 jednostki badawcze  Instytut Uprawy, Nawo¿enia i Gleboznawstwa w Pu³awach,
Instytut Ochrony Rolin w Poznaniu
oraz Instytut Ochrony rodowiska
w Warszawie.

W latach 2001-2003 (I pó³rocze) nawozy mineralne stosowa³o 1.440 tys. gospodarstw rolnych, tj. ok. 49%. Wprawdzie w okresie tym nieznacznemu pogorszeniu
uleg³y proporcje zu¿ycia nawozów naturalnych i mineralnych, jednak  zdaniem NIK  aktualny poziom chemizacji rodzimego rolnictwa nie stwarza zagro¿eñ dla jakoci produktów rolnych. Decyduj¹cym warunkiem utrzymania tego stanu jest
jednak w³aciwa jakoæ i odpowiednie stosowanie rodków chemicznych w postaci nawozów mineralnych i rodków ochrony
rolin.
Najwy¿sza Izba Kontroli stwierdzi³a, i¿ nie wydano na czas niektórych rozporz¹dzeñ do ustaw: o nawozach i nawo¿eniu oraz o ochronie rolin uprawnych. Wiele do ¿yczenia pozostawia³ system kontroli i nadzoru nad obrotem i stosowaniem rodków ochrony rolin oraz nawozów. Wprowadzano je do sprzeda¿y bez stosownych zezwoleñ. W wyniku kontroli
jakoci rodków ochrony rolin, dokonanych przez Inspekcjê Ochrony Rolin i Nasiennictwa, wycofanych zosta³o z obrotu
48 ton owych rodków, w tym 24 tony z powodu przeterminowania, a 11 ton  ze wzglêdu na brak zezwolenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dopuszczenie do obrotu i stosowania. Wskutek niew³aciwego obchodzenia siê ze rodkami
ochrony rolin, w latach 1999-2002 pestycydami zatru³o siê 551 osób, z których 449 wymaga³o hospitalizacji.
Ustalono, i¿ w 2002 r. badania zawartoci metali ciê¿kich objê³y o 4% mniejsz¹ ni¿ w roku poprzednim liczbê próbek
materia³u siewnego i gleb. Nast¹pi³ spadek ogólnej liczby badañ próbek gleb dla potrzeb doradztwa rolniczego, mniejszy
by³ te¿ zasiêg badañ monitoringowych, wykonywanych przez laboratoria IORiN w celu stwierdzenia, czy w badanych
próbkach materia³u rolinnego wystêpuj¹ pozosta³oci rodków ochrony rolin.
NIK mia³a zastrze¿enia do rzetelnoci badañ laboratoryjnych w Stacji Chemiczno-Rolniczej. Wyniki badañ próbek
gleb i rolin, dokonanych w jej trzech oddzia³ach, ró¿ni³y siê nawet o 16 punktów procentowych od wyników badañ kontrolnych próbek pobranych z tych samych materia³ów.
W badanym okresie organy Inspekcji Ochrony rodowiska nie stworzy³y bazy danych o podmiotach prowadz¹cych
dzia³alnoæ zwi¹zan¹ z konfekcjonowaniem, obrotem i stosowaniem rodków chemicznych w rolnictwie. Nie przeprowadza³y te¿, poza badaniami doranymi, kontroli problemowych przestrzegania warunków ochrony rodowiska przy stosowaniu rodków chemicznych. Tymczasem w 2/3 skontrolowanych jednostek zajmuj¹cych siê obrotem nawozami i rodkami ochrony rolin nie by³y przestrzegane w sposób w³aciwy warunki ochrony rodowiska. Potencjalne zagro¿enie dla
rodowiska stwarza³y m.in. zbyt wolno likwidowane sk³adowiska przeterminowanych rodków ochrony rolin (tzw. mogilniki). W wyniku kontroli stwierdzono wydatkowanie z naruszeniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych 366 tys. z³.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 intensywniejsze monitorowanie jakoci gleb, rolin, produktów rolnych
i spo¿ywczych;
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 zwiêkszenie nadzoru nad rzetelnoci¹ badañ laboratoryjnych w jednostkach Stacji Chemiczno-Rolniczej;
 wyegzekwowanie od jednostek Inspekcji Ochrony rodowiska ustalenia
rzeczywistej liczby podmiotów podle-

gaj¹cych nadzorowi w zakresie obrotu
i stosowania rodków chemicznych
w rolnictwie, w tym gospodarowania
opakowaniami po tych rodkach i objêcie wszystkich tych podmiotów stosownym nadzorem.

Tytu³ kontroli
Przestrzeganie
wymagañ w zakresie
miêdzynarodowego
obrotu odpadami

Cel

Zakres

Ocena przestrzegania przez organy
administracji publicznej oraz podmioty
prowadz¹ce miêdzynarodowy obrót
odpadami obowi¹zuj¹cych przepisów,
w tym wynikaj¹cych z Konwencji Bazylejskiej.

Kontrolê przeprowadzono w 31 jednostkach: w G³ównym Inspektoracie
Ochrony rodowiska, 11 urzêdach
celnych, 8 oddzia³ach Stra¿y Granicznej oraz 11 podmiotach prowadz¹cych miêdzynarodowy obrót odpadami.

Odpady s¹ jednym z najtrudniejszych do rozwi¹zania problemów w ochronie rodowiska. W 2002 r. powsta³o ich w Polsce ok. 118 mln ton, z tego ok. 1 mln ton
odpadów niebezpiecznych. Najwy¿sza Izba Kontroli stwierdzi³a, i¿ mimo coraz skrupulatniejszego przestrzegania przez
organy administracji publicznej i podmioty prowadz¹ce miêdzynarodowy obrót odpadami obowi¹zuj¹cych przepisów, szczególnie Konwencji Bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych, konieczne jest wypracowanie przez s³u¿by celne, s³u¿by ochrony rodowiska i Stra¿ Graniczn¹ spójnego systemu wspó³dzia³ania.
W badanym okresie lat 2001-2003 (I pó³rocze) G³ówny Inspektor Ochrony rodowiska wyda³ 464 zezwolenia na
miêdzynarodowy obrót odpadami, w tym wiêkszoæ (81%) na przywóz odpadów z zagranicy. Kontrolerzy NIK ujawnili
m.in., i¿ w 2 przypadkach (na 62 skontrolowane decyzje) GIO nie na³o¿y³ na wywo¿¹cego i przewo¿¹cego odpady obowi¹zku informowania o rzeczywistej ich iloci, co pi¹ty z kontrolowanych podmiotów prowadz¹cych miêdzynarodowy obrót odpadami nie przestrzega³ warunków okrelonych w zezwoleniach GIO, a co trzeci nie respektowa³ wymagañ zwi¹zanych z ochron¹ rodowiska, wynikaj¹cych z ustawy o odpadach.
Kontrola wykaza³a, ¿e transgraniczny ruch odpadów nie by³ rzetelnie udokumentowany ani przez Stra¿ Graniczn¹, ani
przez oddzia³y celne. Organy celne i placówki Stra¿y Granicznej przy dokonywaniu odpraw transportów odpadów praktycznie nie korzysta³y z pomocy wojewódzkich inspektoratów ochrony rodowiska, posiadaj¹cych sprzêt i wykwalifikowane kadry, pozwalaj¹ce na identyfikacjê i  w razie potrzeby  kontrole sk³adu przewo¿onych odpadów. W ocenie NIK, brak
takiego wspó³dzia³ania, szczególnie w przypadku substancji chemicznych, móg³ sprzyjaæ nielegalnemu transportowaniu
odpadów, w tym równie¿ niebezpiecznych. Wyrywkowe oglêdziny pojazdów oraz sprawdzanie dokumentów celnych i granicznych nie zapewnia³y skutecznej kontroli miêdzynarodowego obrotu odpadami.
Sporód 50 podmiotów poddanych kontroli, 12 nie przestrzega³o warunków okrelonych w zamówieniach. Stwierdzone nieprawid³owoci, to np. przywo¿enie odpadów od innych dostawców ni¿ okreleni w zamówieniach, przekraczanie
limitu ilociowego, niedotrzymywanie terminu wykorzystania zezwolenia. Kontrole Inspekcji Ochrony rodowiska wykazywa³y du¿¹ tolerancjê wobec podmiotów niedotrzymuj¹cych warunków zezwoleñ. Odnotowano nielegalne sprowadzanie
z zagranicy odpadów, a tak¿e ich sk³adowanie bez wymaganego zezwolenia GIO.
Zdaniem NIK niepokoj¹ce jest dopuszczenie do wydania zezwoleñ na obrót odpadami porednikom, co wyczerpa³o 
z powodu ograniczeñ kontyngentowych  mo¿liwoci importu odpadów, a odmówiono takiej samej zgody jednostkom
zajmuj¹cym siê bezporednio ich odzyskiem. Zastrze¿enia Izby wzbudzi³o te¿ przepuszczanie przez granicê transportów
odpadów mimo braku stosownego zezwolenia, a tak¿e korzystanie z innego przejcia, ni¿ wymienione w zezwoleniu GIO.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 egzekwowanie wspó³dzia³ania miêdzy ministrami: rodowiska, Finansów,
Infrastruktury, Spraw Wewnêtrznych
i Administracji oraz ich odpowiedzialnoci za skutecznoæ kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów;
 wdro¿enie skutecznego systemu
kontroli przestrzegania przez podmioty warunków wydanych im zezwoleñ na

miêdzynarodowy obrót odpadami,
w tym niebezpiecznymi;
 niezw³oczne przekazanie odpowiednim oddzia³om celnym kompletnych
kopii zezwoleñ GIO dotycz¹cych
transportu odpadów przez dane przejcie graniczne;
 rozwa¿enie wprowadzenia obowi¹zku ewidencjonowania przez odpowiednie s³u¿by graniczne wszystkich odpraw odpadów.
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Realizacja
przez administracjê
publiczn¹ zadañ
w zakresie ma³ej i du¿ej
retencji wód

Ocena gospodarki wodnej, w zakresie zapewnienia niezbêdnych zasobów wód, zwiêkszenia pojemnoci
retencyjnej i przeciwpowodziowej
oraz budowy, utrzymania i eksploatacji zbiorników retencyjnych.

Kontrol¹ objêto: Ministerstwa rodowiska oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
7 regionalnych zarz¹dów gospodarki
wodnej, 9 urzêdów marsza³kowskich
oraz 9 wojewódzkich zarz¹dów melioracji i urz¹dzeñ wodnych
(WZMiUW).

Stwierdzono, ¿e gospodarkê wodn¹ w przypadku retencji prowadzono bez perspektywicznych za³o¿eñ strategicznych i programowych. Zbyt wolno przebiega³y prace
Ministra rodowiska nad Ogóln¹ strategi¹ gospodarowania wodami w Polsce, nie opracowano te¿ wieloletniego programu ochrony przeciwpowodziowej, który powinien uwzglêdniaæ kwestiê budowy i utrzymania wielofunkcyjnych zbiorników
wodnych. Polska, w porównaniu z innymi krajami europejskimi, ma zdecydowanie mniejsze zasoby wód powierzchniowych w przeliczeniu na jednego mieszkañca. Wynosz¹ one ok. 1,6 tys. m3, podczas gdy na Litwie 6,6 tys. m3, na S³owacji
15 tys. m3, a w krajach starej Unii Europejskiej  4 tys. m3. W latach suchych wartoæ ta spada w Polsce do 1 tys. m3.
Ten niekorzystny stan w znacznym stopniu ³agodzi retencja, czyli magazynowanie wody w zbiornikach naturalnych i sztucznych. Sprawny system zbiorników retencyjnych pe³ni podwójn¹ rolê  pozwala uzupe³niaæ niedobory wody zgromadzonymi zapasami oraz przechwytywaæ jej nadmiar w obliczu kataklizmów powodziowych. W ten sposób w Polsce s¹ chronione
tylko niektóre regiony. Pojemnoæ retencyjna krajowych zbiorników nie przekracza 6% rocznego odp³ywu i jest mniejsza
ni¿ w krajach s¹siednich  w Czechach, na S³owacji i Niemczech, gdzie wynosi kilkanacie procent rocznego odp³ywu.
Ostatnie susze i powodzie wykaza³y, ¿e dotychczasowe dzia³ania podejmowane w celu kszta³towania bilansu wodnego s¹
niewystarczaj¹ce, a zaniedbania sprzyjaj¹ degradacji rodowiska i zwiêkszaj¹ zagro¿enie powodziami.
Kwestie zwi¹zane z retencj¹ wód reguluje ustawa Prawo wodne  w wersji obowi¹zuj¹cej od 1 stycznia 2002 r.,
zgodnie z któr¹ organami zarz¹dzaj¹cymi wodami s¹: minister w³aciwy ds. gospodarki wodnej, prezes Krajowego Zarz¹du Gospodarki Wodnej, a tak¿e dyrektorzy regionalnych ZGW, wojewodowie i organy jednostek samorz¹du terytorialnego. Ci¹gle jednak nie utworzono Krajowego Zarz¹du Gospodarki Wodnej z prezesem na czele. Nowelizacja Prawa wodnego z 2003 r. termin jego powo³ania przed³u¿y³a do 31 grudnia 2005 r., a jego zadania i kompetencje wykonuje tymczasowo Minister rodowiska. Na nim spoczywa obowi¹zek przygotowywania projektów planów ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdzia³ania skutkom suszy.
Strategiczne kierunki w gospodarowaniu zasobami wód ustalono w Polityce ekologicznej pañstwa na lata 2003-2006 z uwzglêdnieniem perspektywy na lata 2007-2010, przyjêtej przez Radê Ministrów w 2002 r. Poza koniecznoci¹ kontynuowania rozpoczêtych inwestycji, nie okrelono w niej dalszych potrzeb w dziedzinie retencji wód. W objêtych kontrol¹ latach 2000-2003 oddano do
eksploatacji budowane od kilkunastu lat zbiorniki wodne o ³¹cznej pojemnoci 70 mln m3: 2 na Nysie K³odzkiej, po 1 na Czerwonce i Radomce oraz 2 stopnie wodne na Wile i 4 jazy na Odrze. Kontynuowano prowadzone od kilku, a nawet kilkunastu lat
budowy zbiorników winna Porêba na Skawie, Wióry na wilinie, oraz budowê stopnia wodnego Malczyce na Odrze. Nie podjêto
natomiast ¿adnych nowych inwestycji. Budowa i modernizacja urz¹dzeñ retencyjnych finansowana by³a dotychczas niemal wy³¹cznie z bud¿etu pañstwa oraz Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej.
Stwierdzono, i¿ ¿aden z 9 skontrolowanych WZMiUW nie mia³ zaktualizowanego programu ma³ej retencji. W Programie rozwoju melioracji do 2015 r., opracowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, za³o¿ono wzrost pojemnoci ma³ych zbiorników rednio o 50 mln m3 rocznie. W latach 2000-2002 osi¹gniêto zaledwie 29% spodziewanego wzrostu. Kontrola wykaza³a te¿, ¿e na konserwacjê i bie¿¹ce naprawy budowli hydrotechnicznych zarz¹dcy otrzymywali ok. 1/
3 niezbêdnych rodków, co powodowa³o niski, nieprzekraczaj¹cy 50%, stan realizacji koniecznych napraw. Z ka¿dym
rokiem postêpowa³ proces dekapitalizacji eksploatowanych obiektów.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 dokoñczenie prac nad Ogóln¹ strategi¹ gospodarowania wodami w Polsce;

%

 utworzenie Krajowego Zarz¹du
Gospodarki Wodnej;
 szersze anga¿owanie rodków pomocowych UE oraz kredytów banków
miêdzynarodowych w realizacjê zadañ
gospodarki wodnej, szczególnie na

dokoñczenie rozpoczêtych przedsiêwziêæ;
 sporz¹dzanie programów ma³ej retencji, z uwzglêdnieniem informacji
o aktualnym stanie urz¹dzeñ.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Realizacja postanowieñ
Konwencji Helsiñskiej
(II etap)

Ocena wdro¿enia postanowieñ Konwencji w zakresie zapobiegania
i zwalczania zanieczyszczenia morza
przez statki, zatapiania w wodach
materia³ów innych ni¿ urobek z pog³êbiania dna morskiego oraz sprawozdawczoci i wymiany informacji.

Kontrol¹ objêto: Ministerstwo rodowiska, Ministerstwo Infrastruktury,
Morsk¹ S³u¿bê Poszukiwania i Ratownictwa, 3 urzêdy morskie i 4 zarz¹dy portów.

W ocenie NIK, Minister Infrastruktury nie zapewni³ wprowadzenia w ¿ycie, w wystarczaj¹cym stopniu, Konwencji o ochronie rodowiska morskiego obszaru Morza
Ba³tyckiego (Konwencja Helsiñska) i przestrzegania jej przez jednostki administracji morskiej, za Minister rodowiska 
nadzoru resortu nad jej respektowaniem. Sporód badanych 6 artyku³ów konwencji, w pe³ni wdro¿ono postanowienia
tylko dwóch  art. 11, dotycz¹cego zatapiania w morzu odpadów i innych substancji i art. 16, odnosz¹cego siê do sprawozdawczoci i wymiany informacji. Postanowienia pozosta³ych artyku³ów: 8, 9, 13 i 14 zosta³y wype³nione jedynie czêciowo.
W latach 20002003 do portów w Gdyni, Gdañsku, Ko³obrzegu, Szczecinie i winoujciu zawinê³o ok. 80 tys. statków. Rejestry statków prowadzone w kapitanatach portów nie uwzglêdnia³y jednak wszystkich jednostek, ani nie wyodrêbnia³y ich rodzajów (dane takie rejestrowano tylko w Kapitanacie Portu w Gdyni, a od 2003 r. w kapitanatach Urzêdu Morskiego w Szczecinie). Zarz¹dy portów, z uwagi na brak uporz¹dkowanego systemu odbioru odpadów, nie mia³y rozeznania w iloci cieków i wód zaolejonych, odebranych ze statków. Nie otrzymywa³y te¿ od kapitanów statków lub ich armatorów informacji o odpadach znajduj¹cych siê na statkach. Kontrolerzy NIK ustalili, i¿ nie wszystkie zarz¹dy portów zawar³y
z wyspecjalizowanymi firmami umowy o odbiór odpadów ze statków, nie wszystkie firmy mia³y te¿ zezwolenia na prowadzenie tego rodzaju dzia³alnoci. Z wymienionych powodów postanowienia artyku³ów 8 i 9 zosta³y zrealizowane jedynie
czêciowo.
Niepe³ne wdro¿enie art. 13 Konwencji o powiadamianiu i konsultacjach w przypadkach zanieczyszczeñ, spowodowane by³o m.in. nieustaleniem sposobów alarmowania i informowania o zdarzeniach powoduj¹cych zagro¿enia lub zanieczyszczenia rodowiska morskiego. W badanym okresie (lata 2000-2003) na polskich obszarach morskich nie wyst¹pi³y
sytuacje mog¹ce spowodowaæ zanieczyszczenie Morza Ba³tyckiego poza rodzimym terytorium, ani te¿ takie, w których
Polska mog³aby ucierpieæ z powodu zanieczyszczenia wystêpuj¹cego w pañstwie trzecim. Wyniki kontroli wskazuj¹ jednak na niewystarczaj¹ce przygotowanie organizacyjne Morskiej S³u¿by Poszukiwania i Ratownictwa (MSPiR) oraz zarz¹dów portów do podjêcia niezbêdnych w takich sytuacjach dzia³añ, m.in. ani jeden ze skontrolowanych zarz¹dów portów
nie opracowa³ planu zwalczania zagro¿eñ i zanieczyszczeñ dla wód portowych, odpowiadaj¹cego standardom okrelonym w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów w sprawie organizacji i sposobu zwalczania zagro¿eñ i zanieczyszczeñ na morzu
z 2002 r.
Kontrola realizacji art. 14 Konwencji, dotycz¹cego wspó³pracy w zwalczaniu zanieczyszczenia morza, ujawni³a brak
dostatecznego wspó³dzia³ania urzêdów morskich w planowaniu i prowadzeniu obserwacji czystoci wód Ba³tyku. Niezadowalaj¹ce wyposa¿enie techniczne oraz z³y stan sprzêtu do zwalczania zanieczyszczeñ morza umo¿liwia³y statkom
MSPiR podjêcie akcji tylko na ok. 70% nadzorowanego obszaru wód Ba³tyku. Dodaæ te¿ nale¿y, ¿e do czasu zakoñczenia
kontroli dyrektor MSPiR nie przygotowa³ krajowego planu zwalczania zagro¿eñ i zanieczyszczeñ rodowiska morskiego,
zgodnego z wymienionym wy¿ej rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z 2002 r.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 prowadzenie w kapitanatach portów i urzêdach morskich rejestrów
wszystkich statków zawijaj¹cych do
portów i przystani morskich, z wyodrêbnieniem statków turystycznych;

 zawarcie z wyspecjalizowanymi firmami umów o odbiór odpadów ze statków, w celu zapewnienia jednostkom
p³ywaj¹cym korzystaj¹cym z portu dostêpu do portowych urz¹dzeñ do odbioru cieków, wód zaolejonych i odpadów sta³ych;
 wyposa¿enie Morskiej S³u¿by Poszukiwania i Ratownictwa, stosownie

do wymagañ okrelonych w art. 14
Konwencji Helsiñskiej, w sprzêt i urz¹dzenia niezbêdne do prowadzenia akcji zwalczania zagro¿eñ i zanieczyszczeñ na morzu;
 opracowanie pe³nego krajowego
planu zwalczania zagro¿eñ i zanieczyszczeñ rodowiska morskiego.
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Tytu³ kontroli
Stan rezerw
pañstwowych zbó¿

Cel

Zakres

Ocena stanu ilociowego i jakociowego rezerw pañstwowych zbó¿ przechowywanych przez przedsiêbiorców
na podstawie umów cywilnoprawnych
oraz sprawowanie nadzoru i kontroli
nad gromadzeniem i przechowywaniem rezerw.

Kontrol¹ objêto: Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Agencjê Rynku Rolnego, Agencjê Rezerw Materia³owych
i przedsiêbiorców przechowuj¹cych
rezerwy pañstwowe.

Najwy¿sza Izba Kontroli negatywnie oceni³a sposób gromadzenia pañstwowych
rezerw zbó¿. Kontrola ujawni³a braki ilociowe w stanach rezerw oraz obni¿enie
norm jakociowych znacznej ich czêci, na skutek pora¿enia ziarna szkodnikami zbo¿owo-m¹cznymi, chorobami grzybowymi i nadmiernego zanieczyszczenia.
Rezerwy produktów rolnych i ¿ywnociowych do 15 marca 2004 r. tworzy³, w myl ustawy o rezerwach pañstwowych
oraz zapasach obowi¹zkowych paliw, prezes Agencji Rynku Rolnego. Po tej dacie, w wyniku przyjêtych w ustawie o rezerwach zmian, obowi¹zki te podj¹³ Minister Gospodarki i Pracy, ale gromadzenie i gospodarowanie pañstwowymi rezerwami rolnymi nale¿y do Agencji Rezerw Materia³owych.
Kontrola przeprowadzona w magazynach, w których przechowywane by³o zbo¿e stanowi¹ce rezerwy pañstwowe,
ujawni³a nieprawid³owoci w co drugim elewatorze. Stwierdzono m.in. braki ilociowe zbó¿ i obni¿enie jakoci ziarna o wartoci 8 mln z³. Stwierdzono sk³adowanie zbó¿ w miejscach innych ni¿ ustalone w umowach o przechowywaniu rezerw,
a tak¿e przypadki sk³adowania rezerw razem ze zbo¿em nale¿¹cym do innych podmiotów. W ocenie NIK, znaczna czêæ
tych nieprawid³owoci powsta³a w okresie, gdy obowi¹zki tworzenia rezerw spoczywa³y na Agencji Rynku Rolnego.
W trakcie kontroli, w czasie której ujawniono braki w rezerwach pañstwowych zbó¿, kierownik jednej z kontrolowanych jednostek skierowa³ do prokuratury zawiadomienie w sprawie pope³nienia przestêpstwa przez osoby odpowiedzialne za powstanie tego niedoboru. Najwy¿sza Izba Kontroli ze swej strony tak¿e przygotowa³a stosowne zawiadomienie.
Ustalenia kontroli wykaza³y, ¿e w umowach na przechowywanie rezerw zbó¿ nie okrelono terminów naprawienia
szkód lub strat powsta³ych w zwi¹zku z niew³aciwymi warunkami sk³adowania, ani sankcji w przypadku przechowywania
ich w miejscach innych ni¿ wskazane w umowie, b¹d razem z ziarnem nale¿¹cym do osób trzecich.
Nadzór nad Agencj¹ Rynku Rolnego sprawowany przez ministra w³aciwego ds. gospodarki by³, zdaniem NIK, niedostateczny. Minister zadowala³ siê analiz¹ przedstawianych przez Agencjê dokumentów o stanie ilociowym, asortymentowym, obrocie oraz o rozmieszczeniu rezerw, jednak nie podj¹³ próby weryfikacji tych danych. Tymczasem nie by³y one,
w opinii Izby, w pe³ni wiarygodne.
Dokonywane przez Agencjê kontrole podmiotów przechowuj¹cych zapasy ziarna by³y ma³o wnikliwe i nieefektywne.
Przeprowadzone we wszystkich magazynach, w których znajdowa³y siê rezerwy zbó¿ bezporednio przed przekazaniem
ich do Agencji Rezerw Materia³owych, nie wykaza³y ¿adnych nieprawid³owoci. W ocenie NIK, kontrolom tym mo¿na
zarzuciæ powa¿n¹ nierzetelnoæ.
Przekazanie przez Agencjê Rynku Rolnego rezerw zbó¿ do Agencji Rezerw Materia³owych równie¿ przeprowadzono
nierzetelnie. Nie zosta³o ono poprzedzone spisem z natury, o którym mowa w ustawie o rachunkowoci. Przejêcie zbó¿
nast¹pi³o te¿ bez udzia³u rzeczoznawców Inspekcji Jakoci Handlowej Artyku³ów Rolno-Spo¿ywczych.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 stworzenie skutecznego systemu
nadzoru nad rezerwami pañstwowymi
zbó¿, przechowywanymi na podstawie
umów cywilnoprawnych;

%

 przeprowadzenie inwentaryzacji
wszystkich zbó¿ stanowi¹cych rezerwy pañstwowe drog¹ spisu z natury,
przy udziale rzeczoznawców;
 niezw³oczne wyegzekwowanie od
podmiotów przechowuj¹cych pañstwowe rezerwy zbó¿ brakuj¹cych iloci,

stwierdzonych w trakcie kontroli NIK;
 wyegzekwowanie kar umownych od
podmiotów przechowuj¹cych zbo¿a
stanowi¹ce rezerwy pañstwowe, za
dopuszczenie do powstania strat.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Dzia³alnoœæ TON AGRO SA
i jej spó³ek zale¿nych,
ze szczególnym
uwzglêdnieniem obrotu
gruntami z Zasobu
W³asnoœci Rolnej Skarbu
Pañstwa w imieniu
w³asnym i na rzecz
Agencji Nieruchomoœci
Rolnych
w latach 1999-2003

Ocena realizacji przez Agencjê Nieruchomoci Rolnych zadañ ustawowych w zakresie zagospodarowania
gruntów, zw³aszcza atrakcyjnych, za
porednictwem spó³ki TON AGRO i jej
spó³ek zale¿nych.

Kontrol¹ objêto: Ministerstwo Skarbu
Pañstwa, Agencjê Nieruchomoci
Rolnych, Oddzia³ Terenowy ANR
w Olsztynie, TON AGRO SA oraz jej
7 spó³ek zale¿nych.

Najwy¿sza Izba Kontroli ustali³a, ¿e dzia³alnoæ spó³ek grupy TON AGRO sprowadza³a siê g³ównie do porednictwa w sprzeda¿y nieruchomoci w imieniu Agencji
W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa i pobierania z tego tytu³u wysokich prowizji, nieadekwatnych do poniesionych kosztów.
W ocenie NIK, powo³anie TON AGRO nie by³o zasadne.
Mienie, wierzytelnoci i zobowi¹zania pozosta³e po zlikwidowanych pañstwowych gospodarstwach rolnych przejê³a 
z mocy wydanej w 1991 r. ustawy o gospodarowaniu nieruchomociami rolnymi Skarbu Pañstwa  Agencja W³asnoci
Rolnej Skarbu Pañstwa (AWRSP), przekszta³cona w 2003 r. na Agencjê Nieruchomoci Rolnych (ANR). Jest to instytucja
powiernicza  agenda Skarbu Pañstwa dzia³aj¹ca na jego rzecz, ale we w³asnym imieniu, jako pañstwowa osoba prawna.
Grunty po PGR sk³adaj¹ siê na tzw. Zasób W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa, a dysponuje nim w³anie ANR. Wród
nieruchomoci przejêtych do zasobu znalaz³y siê te¿ dzia³ki bezwartociowe pod wzglêdem rolniczym, za to zlokalizowane
w atrakcyjnych miejscach. Dla ich zagospodarowania powo³ano w 1992 r. Towarzystwo Obrotu Nieruchomociami AGRO
Sp. z o.o., którego podstawowym zadaniem by³o poredniczenie w kupnie i sprzeda¿y nieruchomoci na zlecenie agencji.
TON AGRO przekszta³cono w spó³k¹ akcyjn¹, w której ANR mia³a 99,76% udzia³ów, przekazanych w 2003 r. Ministrowi
Skarbu Pañstwa, posiadaj¹c¹ wiêkszociowe udzia³y w 11 spó³kach-córkach i dysponuj¹ca ok. 1% area³u zgromadzonego w Zasobie. S¹ to atrakcyjne grunty po³o¿one g³ównie w aglomeracjach miejsko-przemys³owych.
Kontrola wykaza³a, ¿e zagospodarowanie i sprzeda¿ atrakcyjnych inwestycyjnie nieruchomoci z powodzeniem mog³a prowadziæ AWRSP (ANR) w ramach ustawowych zadañ. Powierzaj¹c sprzeda¿ nieruchomoci spó³kom grupy TON
AGRO, agencja pozbawi³a siê istotnej czêci wp³ywów z tego tytu³u. TON AGRO sprzeda³a ³¹cznie 8,2 tys. ha gruntów
o wartoci 324,5 mln z³, inkasuj¹c za to 54,7 mln z³. W zwi¹zku z tym agencja pomniejszy³a  nale¿n¹ na podstawie
ustawy o gospodarowaniu nieruchomociami rolnymi Skarbu Pañstwa  wp³atê do bud¿etu pañstwa o kwotê przesz³o 16
mln z³, czyli 30% utraconych wp³ywów z tytu³u pobranych przez TON AGRO prowizji.
W ocenie NIK, niecelowe i niegospodarne by³o zaanga¿owanie kapita³owe agencji w spó³ki grupy TON AGRO. Otrzymywa³a ona bowiem dywidendy niewspó³miernie niskie w stosunku do wniesionego kapita³u. W 2000 r. ich wysokoæ
wynios³a tylko 11,3% kwoty zysku. W 2001 r. agencja zrezygnowa³a z dywidendy ze wzglêdu na pogarszaj¹c¹ siê sytuacjê
finansow¹ spó³ek, za w latach 2002-2003, wobec poniesionych przez TON AGRO strat, o wyp³acie dywidendy w ogóle
nie mog³o byæ mowy.
W obrocie nieruchomociami zasobu za porednictwem TON AGRO stwierdzono wystêpowanie mechanizmów korupcjogennych oraz przypadki nepotyzmu. Kontrola ujawni³a, ¿e w spó³kach TON AGRO zatrudniani byli pracownicy administracji
samorz¹dowej i pracownicy agencji, którzy akceptowali zani¿one wyceny nieruchomoci przeznaczanych do sprzeda¿y. W ocenie
NIK, nie spe³ni³o te¿ regu³ prawid³owego i skutecznego nadzoru powierzenie funkcji przewodnicz¹cego rady nadzorczej TON
AGRO prezesowi agencji, a przewodnicz¹cych rad nadzorczych w spó³kach zale¿nych  dyrektorom jej oddzia³ów terenowych. Nie zapobieg³o to bowiem dzia³aniom nierzetelnym i niegospodarnym.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 spowodowanie poprawy wyników
finansowych spó³ki TON AGRO;

 rozwa¿enie przez Ministra Skarbu
Pañstwa likwidacji TON AGRO w razie
wyst¹pienia strat w 2004 r.;
 zwiêkszenie nadzoru Agencji Nieruchomoci Rolnych przy dokonywa-

niu sprzeda¿y nieruchomoci z Zasobu W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa.

%!

Tytu³ kontroli
Funkcjonowanie
nadzoru nad obrotem
i ubojem zwierz¹t
rzeŸnych,
ze szczególnym
uwzglêdnieniem
dobrostanu zwierz¹t

Cel

Zakres

Ocena skutecznoci dzia³añ organów
administracji publicznej i innych jednostek organizacyjnych w celu zapewnienia w³aciwych warunków skupu, transportu i uboju zwierz¹t rzenych, nadzoru nad ich obrotem i ubojem, ze szczególnym uwzglêdnieniem
dobrostanu zwierz¹t.

Kontrol¹ objêto m.in.: G³ówny Inspektorat Weterynarii, wojewódzkie i powiatowe inspektoraty weterynarii,
wojewódzkie inspektoraty transportu
drogowego, przedsiêbiorstwa obrotu
zwierzêtami, punkty skupu, zak³ady
miêsne, ubojnie.

W ocenie NIK, w badanym okresie nadzór nad warunkami skupu, uboju i transportu zwierz¹t by³ niewystarczaj¹cy. Niezadowalaj¹ca by³a skutecznoæ i rzetelnoæ
dzia³añ podejmowanych przez Inspekcjê Weterynaryjn¹ i Inspekcjê Transportu Drogowego.
Stwierdzono, ¿e w kraju funkcjonowa³y bazy zbiorcze, targowiska i punkty skupu zwierz¹t, w których nie przestrzegano przepisów reguluj¹cych prowadzenie takiej dzia³alnoci. Nieprawid³owoci odnotowano w 4, tj. 29% sporód 14 skontrolowanych podmiotów prowadz¹cych skup i sprzeda¿ zwierz¹t. Ponadto nie wszystkie funkcjonuj¹ce podmioty objête
by³y nadzorem weterynaryjnym.
Nie poprawi³y siê warunki transportu zwierz¹t. Kontrola 36 podmiotów dokonuj¹cych takich przewozów ujawni³a nieprawid³owoci w 19, tj. 53% skontrolowanych jednostek, za kontrola na drodze  w co drugim sporód 52 pojazdów
przewo¿¹cych zwierzêta. Przewo¿ono zwierzêta nieewidencjonowane, pojazdami w niew³aciwym stanie technicznym
i sanitarnym, w których nie by³o mo¿liwe w³aciwe rozmieszczenie zwierz¹t, nie posiadaj¹cymi decyzji o dopuszczeniu ich
przewozu.
Podmioty dokonuj¹ce uboju zwierz¹t nie przestrzega³y okrelonych prawem wymogów dla prowadzenia tych czynnoci, przeprowadza³y je w niew³aciwych warunkach sanitarno-higienicznych, przy u¿yciu urz¹dzeñ w z³ym stanie technicznym. W blisko 60% sporód 22 skontrolowanych rzeni nie przestrzegano przepisów dotycz¹cych warunków uboju. Najczêstsze nieprawid³owoci to: z³e wyposa¿enie i organizacja miejsc wy³adunku zwierz¹t, brak izolacji akustycznej miêdzy
poczekalni¹ przedubojow¹ i miejscem pozbawiania wiadomoci, nieoddzielenie miejsc wykrwawiania od pomieszczeñ
og³uszania, brak urz¹dzeñ do unieruchamiania zwierz¹t, niew³aciwy stan techniczny urz¹dzeñ do og³uszania. W porównaniu z 2001 r. zwiêkszy³ siê odsetek rzeni o z³ym stanie sanitarnym. Ujawniono te¿ przypadki nielegalnego uboju zwierz¹t nieprzebadanych weterynaryjnie oraz nierzetelnego prowadzenia dokumentacji przed- i poubojowej.
Niewystarczaj¹cy by³ równie¿  zdaniem NIK  nadzór Inspekcji Transportu Drogowego. Podmioty przewo¿¹ce zwierzêta kontrolowano sporadycznie. W latach 2003-2004 (I pó³r.), Inspekcja Transportu Drogowego przeprowadzi³a zaledwie 11 kontroli przedsiêbiorstw wykonuj¹cych przewozy ¿ywych zwierz¹t, sporód funkcjonuj¹cych w kraju ponad 2 tys.
takich podmiotów.
Zbyt ma³y by³ w badanym okresie zakres wspó³pracy Inspekcji Weterynaryjnej z Inspekcj¹ Transportu Drogowego
i organizacjami pozarz¹dowymi.
W porównaniu z wynikami poprzednich kontroli NIK nie stwierdzono poprawy. Nie wszystkie sporód formu³owanych
wniosków NIK zosta³y zrealizowane.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 zapewnienie prawid³owej ewidencji
badañ zwierz¹t rzenych i poddawanie
badaniom wszystkich ubijanych zwierz¹t;
 przypieszenie wydania rozporz¹dzenia okrelaj¹cego szczegó³owy tryb
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i sposób wykonywania kontroli przez
pracowników Inspekcji Weterynaryjnej;
 zwiêkszenie liczby kontroli pojazdów przewo¿¹cych zwierzêta;
 podjêcie systematycznej wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi, których celem statutowym jest ochrona
zwierz¹t.

Tytu³ kontroli
Gospodarowanie
mieniem Skarbu
Pañstwa bêd¹cym
w zarz¹dzie
Pañstwowego
Gospodarstwa Leœnego
Lasy Pañstwowe

Cel

Zakres

Ocena jednostek organizacyjnych
Lasów Pañstwowych w zakresie gospodarowania mieniem Skarbu Pañstwa, ze szczególnym uwzglêdnieniem jego sprzeda¿y i zamiany.

Kontrol¹ objêto 41 jednostek: Dyrekcjê Generaln¹ Lasów Pañstwowych,
14 regionalnych dyrekcji Lasów Pañstwowych oraz 26 nadlenictw.

W latach 2000-2003 Lasy Pañstwowe skutecznie porz¹dkowa³y stan prawny i dokumentowa³y w³asnoæ Skarbu Pañstwa: kupowa³y lasy, grunty do zalesienia, dokonywa³y zamiany gruntów, sprzedawa³y nieprzydatne nieruchomoci, przekazywa³y lasy, grunty i inne nieruchomoci
w u¿ytkowanie bez zmiany ich przeznaczenia. Corocznie aktualizowa³y ewidencjê zarz¹dzanego mienia i rzetelnie ustala³y jego wartoæ. W okresie objêtym kontrol¹ powierzchnia nieruchomoci, dla których za³o¿ono ksiêgi wieczyste, wzros³a
z 61% do 80%. Sprzedano 155 ha lasów i gruntów zwi¹zanych z gospodark¹ len¹ oraz 263 ha innych nieruchomoci.
W ramach procesu porz¹dkowania stanu prawnego gruntów, nadlenictwa dokona³y zamiany prawie 1,3 tys. ha, dyrektor
generalny Lasów Pañstwowych wyrazi³ zgodê na przekazanie w u¿ytkowanie ok. 900 ha lasów, gruntów i innych nieruchomoci.
Lasy Pañstwowe nie ustrzeg³y siê jednak wielu nieprawid³owoci. Zdaniem NIK, ich róde³ mo¿na upatrywaæ m.in.
w nieskutecznym nadzorze Dyrekcji Generalnej oraz dyrekcji regionalnych. Nie bez winy pozostaje tak¿e kontrola wewnêtrzna badanych jednostek.
W dwóch nadlenictwach sprzedano bez przetargu 3 dzia³ki gruntowe, w czterech zbyto nieruchomoæ za cenê równ¹
cenie wywo³awczej, chocia¿  zgodnie z rozporz¹dzeniem w sprawie zasad i trybu prowadzenia przetargu na sprzeda¿
lasów, gruntów i innych nieruchomoci znajduj¹cych siê w zarz¹dzie Lasów Pañstwowych  nieruchomoæ nie mo¿e byæ
sprzedana, je¿eli ¿aden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wy¿szej od wywo³awczej. W co czwartym z badanych
nadlenictw sprzedano nieruchomoæ bez wyceny lub wyceniono j¹ nieprawid³owo; w jednym zani¿ono wadium, gdy¿
ustalono je w wysokoci 2,2% ceny wywo³awczej zamiast, w myl wspomnianego rozporz¹dzenia, od 5% do 20%.
Wiêkszoæ skontrolowanych nadlenictw przekazywa³a z opónieniem  od kilku dni do prawie 4 lat nale¿ne bud¿etowi pañstwa dochody ze sprzeda¿y lasów i gruntów. Regionalne dyrekcje Lasów Pañstwowych oraz nadlenictwa nie
uwzglêdnia³y w swoich planach finansowo-gospodarczych prognozowanych wp³ywów ze sprzeda¿y lasów i gruntów, stanowi¹cych dochody bud¿etu pañstwa, mimo i¿ od 2003 r.  po kontroli NIK wykonania bud¿etu pañstwa w 2002 r. 
dyrektor generalny zobowi¹za³ wszystkie jednostki Lasów Pañstwowych do prognozowania tych dochodów. Z obowi¹zku
tego wywi¹za³a siê jedynie Regionalna Dyrekcja Lasów Pañstwowych w Katowicach.
Nieprawid³owoci odnotowano tak¿e w gospodarce mieszkaniowej. Polega³y one m.in. na zakupie lokali mimo posiadania innych, wolnych, niepodejmowaniu skutecznych dzia³añ w celu odzyskania mieszkañ zasiedlonych przez osoby
nieuprawnione, nieaktualizowaniu wykazu lokali. Przy sprzeda¿y mieszkañ stosowano nienale¿ne nabywcom ulgi, które
pomniejsza³y przychody Lasów Pañstwowych.
Kontrola NIK ujawni³a wykorzystywanie stanowisk s³u¿bowych do osi¹gniêcia osobistych korzyci, np. przekazanie
przez jedno z nadlenictw lokalu mieszkalnego (122-metrowego segmentu) w zamian za 43-metrowe mieszkanie prominentnemu urzêdnikowi resortu ochrony rodowiska, który kilkanacie miesiêcy póniej wyst¹pi³ o zakup wynajmowanego
lokalu po preferencyjnej cenie.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 przyspieszenie pe³nego udokumentowania w³asnoci nieruchomoci
Skarbu Pañstwa;

 ujmowanie w planach finansowogospodarczych regionalnych dyrekcji
Lasów Pañstwowych i nadlenictw prognozowanych wp³ywów ze sprzeda¿y
lasów i gruntów, z których dochód nale¿ny jest bud¿etowi pañstwa;

 egzekwowanie skutecznego nadzoru i kontroli nad prawid³owym gospodarowaniem mieniem Skarbu Pañstwa
przez wszystkie zarz¹dzaj¹ce nim jednostki organizacyjne Lasów Pañstwowych.
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Realizacja
przedsiêwziêæ
termomodernizacyjnych
w zasobach
mieszkaniowych
w latach 1999-2004
(I pó³rocze)

Ocena efektywnoci wspierania przez
organy administracji publicznej rozwoju inwestycji termomodernizacyjnych.

Kontrolê przeprowadzono w 39 jednostkach: Ministerstwie Infrastruktury,
Krajowej Agencji Poszanowania Energii SA, Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Gospodarki ¯ywnociowej,
7 urzêdach gmin, 21 spó³dzielniach
mieszkaniowych i 7 innych podmiotach
korzystaj¹cych z kredytów na inwestycje termomodernizacyjne.

Najwy¿sza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wprowadzony system wspierania przedsiêwziêæ termomodernizacyjnych oparty na Funduszu Termomodernizacji. Osi¹gniête efekty, w stosunku do prognozowanych w Za³o¿eniach polityki pañstwa w zakresie racjonalizacji u¿ytkowania energii w sektorze komunalno-bytowym, uwa¿a jednak za niewystarczaj¹ce. Wspomniane Za³o¿enia opracowano w 1995 r.
z myl¹ o powszechnym wdra¿aniu zasad oszczêdnego u¿ytkowania energii. Przewidywa³y one m.in. ograniczenie zu¿ycia energii s³u¿¹cej do ogrzewania budynków mieszkalnych. Cel ten zamierzano osi¹gn¹æ przede wszystkim drog¹ zmniejszenia strat dostarczanego ciep³a, poprawy stanu technicznego samych budynków  ich uszczelnienia i ocieplenia  oraz
dziêki ograniczeniu strat podczas przesy³ania energii. Przewidywano, ¿e w ci¹gu 10 lat funkcjonowania programu racjonalizacji u¿ytkowania energii, nast¹pi poprawa stanu technicznego ok. 50 tys. budynków. Zak³adano wiêc, ¿e corocznie
w ok. 5 tys. domów przeprowadzone zostan¹ przedsiêwziêcia termomodernizacyjne.
Wdro¿enie programu termomodernizacyjnego nast¹pi³o w 1999 r., po uchwaleniu ustawy o wspieraniu przedsiêwziêæ termomodernizacyjnych oraz wejciu w ¿ycie zwi¹zanych z ni¹ aktów wykonawczych. Zgodnie z tym programem, w³aciciele
budynków  spó³dzielnie mieszkaniowe i inne osoby prawne, w tym osoby fizyczne  mogli uzyskaæ dofinansowanie inwestycji
s³u¿¹cych oszczêdzaniu zu¿ycia energii, w formie premii termomodernizacyjnych. Warunkiem ich otrzymania by³o skorzystanie z kredytu na sfinansowanie inwestycji termomodernizacyjnej w banku komercyjnym, wykazanie ¿e kredyt ten nie przekroczy³ 80% ca³oci kosztów przedsiêwziêcia i sp³acenie go przed up³ywem 7 lat. Po sp³aceniu przez inwestora 75% kredytu wraz
z odsetkami liczonymi od ca³ej po¿yczonej sumy, Bank Gospodarstwa Krajowego, prowadz¹cy obs³ugê Funduszu Termomodernizacji, przekazywa³ bankowi kredytuj¹cemu premiê, jako sp³atê pozosta³ej czêci kredytu.
Z ustaleñ kontroli wynika, ¿e w ci¹gu 5,5 roku funkcjonowania systemu wspierania przedsiêwziêæ termomodernizacyjnych,
a wiêc po up³ywie 55% czasu wyznaczonego na docieplenie 50 tys. budynków, osi¹gniêto zaledwie 4% zak³adanych efektów.
W ocenie NIK by³o to wynikiem niezbyt korzystnych dla inwestorów warunków przyznawania premii termomodernizacyjnej. Dopiero przeprowadzona w 2001 r. nowelizacja ustawy o wspieraniu przedsiêwziêæ termomodernizacyjnych, wprowadzaj¹ca m.in. zasadê obliczania wysokoci sp³acanych odsetek nie od ca³oci po¿yczonej sumy, ale od 75% kredytu, czyli faktycznie sp³acanej
kwoty oraz wyd³u¿aj¹ca czas sp³aty do 10 lat, polepszy³a warunki uzyskiwania premii. Mimo to Izba wyra¿a obawê, ¿e nie uda siê
osi¹gn¹æ w ci¹gu kolejnych 5 lat przyjêtej w Za³o¿eniach skali przedsiêwziêæ termomodernizacyjnych, bowiem ju¿ po zmianie
przepisów na korzystniejsze, realizowano rednio rocznie tylko ok. 0,8 tys. tego rodzaju przedsiêwziêæ. W ocenie NIK, pe³ne
wdro¿enie systemu termomodernizacji utrudniaj¹ bariery, wynikaj¹ce m.in. z niezrealizowania postulowanych w Za³o¿eniach rozwi¹zañ, polegaj¹cych np. na utworzeniu systemu zwolnieñ podatkowych dla podmiotów samodzielnie ponosz¹cych koszty termomodernizacji, wykorzystaniu do zasilania Funduszu Termomodernizacyjnego rodków pochodz¹cych z miêdzynarodowych instytucji finansowych oraz prowadzenia ma³o intensywnej dzia³alnoci informacyjnej i edukacyjnej.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 rozwa¿enie mo¿liwoci rozszerzenia wspierania inwestycji termomodernizacyjnych przez wprowadzenie
zwolnieñ podatkowych w przypadku
niezaci¹gania kredytu, przy spe³nieniu okrelonych wymogów wynikaj¹cych z ustawy o wspieraniu przed-
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siêwziêæ termomodernizacyjnych;
 upowszechnianie w gminach informacji o mo¿liwociach uzyskiwania
premii termomodernizacyjnej;
 prowadzenie monitorowania systemu wspierania termomodernizacji
z uwzglêdnieniem oceny realizacji Za³o¿eñ polityki pañstwa w zakresie racjonalizacji u¿ytkowania energii w sektorze komunalno-bytowym;

 podjêcie starañ zapewniaj¹cych zasilanie Funduszu Termomodernizacyjnego rodkami pochodz¹cymi z miêdzynarodowych instytucji finansowych;
 wprowadzenie specjalnych bloków
tematycznych do programów nauczania;
 prowadzenie promocji efektywnoci energetycznej w rodkach masowego przekazu.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Wykorzystanie maj¹tku
i œrodków publicznych
przez Ochotnicze Hufce
Pracy

Ocena prawid³owoci gospodarowania sk³adnikami maj¹tkowymi i rodkami publicznymi przez jednostki organizacyjne OHP.

Kontrolê przeprowadzono w: Komendzie G³ównej OHP, 9 komendach
wojewódzkich, 6 centrach kszta³cenia
i wychowania, 15 gospodarstwach
pomocniczych, Radzie G³ównej i 7
oddzia³ach terenowych Stowarzyszenia Ochotniczych Hufców Pracy.

Najwy¿sza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykorzystanie maj¹tku przez Komendê
G³ówn¹ i komendy wojewódzkie OHP, negatywnie za gospodarowanie maj¹tkiem
przez centra kszta³cenia i wychowania OHP oraz ich gospodarstwa pomocnicze.
Za porednictwem Ochotniczych Hufców Pracy zatrudnienia poszukiwa³o w 2001 r. 87 tys. osób, a w 2002 r.  ju¿
108 tys. M³odzie¿owe biura pracy dzia³aj¹ce przy wojewódzkich komendach OHP przedstawi³y oferty pracy odpowiednio
64 tys. i 77 tys. zainteresowanych. NIK stwierdzi³a, ¿e brakuje danych, by precyzyjnie okreliæ, ile osób znalaz³o zatrudnienie za porednictwem hufców, lecz mimo to Komenda G³ówna OHP w sprawozdaniach kierowanych do Ministra Pracy
i Polityki Spo³ecznej podawa³a konkretn¹ liczbê osób, które pracê w tym trybie podjê³y. Nie by³y to dane rzetelne, bowiem
komendy wojewódzkie nie mia³y informacji, czy skierowany podj¹³ pracê, tak¿e pracodawcy nie mieli obowi¹zku informowania OHP o zatrudnieniu skierowanego do pracy.
W latach 2001-2002 komendy wojewódzkie OHP administrowa³y maj¹tkiem trwa³ym o wartoci przekraczaj¹cej 22
mln z³ (ponad 40% ca³ego maj¹tku trwa³ego OHP). Wykorzystywany on by³ na realizacjê zadañ na³o¿onych na OHP
ustawami o systemie owiaty oraz o zatrudnieniu i przeciwdzia³aniu bezrobociu. W jednostkach wchodz¹cych w sk³ad
komend wojewódzkich  orodkach kszta³cenia i wychowania oraz hufcach pracy  wykszta³cenie i kwalifikacje zawodowe zdobywa³o rocznie ok. 30 tys. osób, czyli ponad 95% m³odzie¿y objêtej dzia³alnoci¹ opiekuñczo-wychowawcz¹ OHP.
Pozosta³a czêæ maj¹tku trwa³ego OHP by³a wykorzystywana przez podleg³e bezporednio Komendzie G³ównej centra kszta³cenia i wychowania, w których uczy³o siê rocznie ok. 1,3 tys. osób. Wiêkszoæ tych orodków mia³a siedziby
w atrakcyjnych turystycznie regionach Polski  m.in. na Mazurach, w Pieninach i w Beskidach  znajduj¹ce siê na ogó³
w zabytkowych pa³acach i dworkach. Obok dzia³alnoci zwi¹zanej z kszta³ceniem m³odzie¿y, centra prowadzi³y  wykorzystywane w dzia³alnoci statutowej OHP w znikomej skali  orodki konferencyjne, hotele i restauracje. Maj¹tkiem tym
zarz¹dza³y gospodarstwa pomocnicze centrów kszta³cenia. Stopieñ wykorzystania tego maj¹tku by³ relatywnie niewielki,
np. wskanik wykorzystania miejsc hotelowych wynosi³ od 1% do 21%. W ocenie NIK, ta czêæ maj¹tku  z punktu widzenia celów i zadañ OHP  by³a centrom ca³kowicie zbêdna.
W skontrolowanych gospodarstwach pomocniczych koszty us³ug wykonywanych na rzecz jednostek macierzystych
by³y pokrywane w czêci z zysków z dzia³alnoci na rzecz odbiorców zewnêtrznych. W ocenie NIK, dofinansowanie to
tylko pozornie odbywa³o siê bez udzia³u rodków pañstwowych, albowiem poziom kosztów gospodarstw decydowa³ o ich
wyniku finansowym, a w rezultacie o wysokoci kwot odprowadzanych z zysku do bud¿etu pañstwa.
Kontrola NIK wykaza³a nieprawid³owoci w wydatkowaniu przez OHP ponad 20 mln z³, w tym wyp³acenie premii
i nagród na kwotê ponad 12 mln z³. Ponad 4 mln z³ przeznaczono na modernizacjê i remont Europejskiego Centrum
Kszta³cenia i Wychowania, mimo i¿ nie prowadzono w nim statutowej dzia³alnoci OHP. Z naruszeniem przepisów ustawy
o zamówieniach publicznych wydano 0,6 mln z³, w wiêkszoci na obs³ugê prawn¹ jednostek OHP.
W cis³ym powi¹zaniu z maj¹tkiem OHP funkcjonowa³o od 1998 r. Stowarzyszenie OHP, którego zadania statutowe
by³y zbie¿ne z dzia³alnoci¹ ustawow¹ OHP. W³adze stowarzyszenia, wbrew obowi¹zkowi wynikaj¹cemu z ustawy o rachunkowoci, nie sporz¹dzi³y ³¹cznego sprawozdania finansowego wszystkich oddzia³ów Stowarzyszenia OHP.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 aktywizacja statutowej dzia³alnoci
OHP w centrach kszta³cenia i wychowania;

 zapewnienie przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej skutecznego nadzoru nad dzia³alnoci¹ finansow¹ OHP.
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Prawid³owoœæ
pozyskiwania w latach
2001-2003 (I pó³rocze)
œrodków specjalnych
tworzonych w organach
skarbowych
na usprawnienie
funkcjonowania tych
organów oraz premie
pracowników

Ocena prawid³owoci pozyskiwania
przez urzêdy skarbowe wp³ywów na
rodki specjalne tworzone w organach skarbowych na usprawnienie ich
funkcjonowania oraz premie pracowników.

Kontrol¹ objêto 21 urzêdów skarbowych.

Najwy¿sza Izba Kontroli negatywnie oceni³a pozyskiwanie przez urzêdy skarbowe rodków specjalnych tworzonych w organach skarbowych na usprawnienie funkcjonowania tych organów i premie pracowników. W urzêdach skarbowych premiowanie pracowników z tych rodków nie by³o zwi¹zane z pozyskiwaniem dodatkowych wp³ywów bud¿etowych, a mia³o charakter sta³ych, planowanych wynagrodzeñ, nie objêtych
limitami okrelonymi w ustawach bud¿etowych. W latach 2001-2003 (I pó³rocze) kwota 81,6 mln z³ odpisów na rodki specjalne tworzone w organach skarbowych na usprawnienie ich funkcjonowania i premie dla pracowników pochodzi³a w kontrolowanych urzêdach z dzia³añ, które nie przyczyni³y siê do pozyskania dodatkowych wp³ywów bud¿etowych, natomiast skutkowa³y
uszczupleniem dochodów bud¿etu pañstwa na rzecz przychodów rodków specjalnych.
Powszechnym zjawiskiem by³o uznawanie za dodatkowe wp³ywy bud¿etowe, dokonywane przez urzêdy skarbowe
korekty deklaracji podatku od towarów i us³ug. Korekty te charakteryzowa³y siê wy³¹cznie zmian¹ trybu rozliczenia nadwy¿ki podatku naliczonego nad nale¿nym, nie powodowa³y zmniejszenia zobowi¹zañ bud¿etu pañstwa wobec podatników, a zatem nie powinny byæ uznane za daj¹ce prawo do naliczania 20-procentowych odpisów na rodki specjalne. Tego
rodzaju odpisów dokonywano w 18 sporód 21 kontrolowanych urzêdów.
Mimo i¿ pobór podatków nale¿y do ustawowych obowi¹zków urzêdów skarbowych, to wszystkie badane przez NIK
jednostki uznawa³y za dodatkowe  wp³ywy zrealizowane w wyniku upomnieñ, a 6 z nich  nawet wp³aty dokonane przed
otrzymaniem przez podatników upomnieñ wystawionych przez urzêdy. W 4 urzêdach skarbowych nie pomniejszono odpisów na rodki specjalne po uchyleniu przez organy odwo³awcze decyzji owych urzêdów. Szczególnie jaskrawe naruszenia
przez niektóre urzêdy skarbowe przepisów zarz¹dzenia Nr 4 Ministra Finansów w sprawie rodzajów wp³ywów bud¿etowych uznawanych za dodatkowe, sposobu ich rozdysponowania oraz zasad przyznawania premii nast¹pi³y w sprawach,
w których odpisy na rodki specjalne by³y dokonywane m.in. od zaleg³oci podatkowych, które nie zosta³y przez zobowi¹zanych uregulowane, albo od wp³at podatników, dokonanych bez ¿adnych uprzednich dzia³añ organów skarbowych.
Skrupulatnoæ urzêdników w przypisywaniu sobie zas³ug w pozyskiwaniu nale¿noci podatkowych mo¿e wi¹zaæ siê
z akceptowaniem takich praktyk przez szefa resortu finansów. W wietle postanowieñ wspomnianego zarz¹dzenia Nr 4
Ministra Finansów, ju¿ samo wykonywanie przez pracowników urzêdu skarbowego jakichkolwiek czynnoci okrelonych
w art. 5 ust. 6 ustawy o urzêdach i izbach skarbowych (mówi¹cym o obowi¹zkach naczelników urzêdów skarbowych)
upowa¿nia³o do zakwalifikowania nale¿noci podatkowych do dodatkowych wp³ywów i zaliczenia 20% z nich na przychody rodków specjalnych, m.in. na premie. Przy takich zasadach kwalifikowania nale¿noci do dodatkowych wp³ywów,
aktywnoæ urzêdników koncentrowa³a siê nie na przysporzeniu bud¿etowi pañstwa dodatkowych dochodów, ale na poszukiwaniu argumentów przemawiaj¹cych za odprowadzaniem 20% wp³ywów na rodki specjalne.
Ju¿ po zakoñczeniu kontroli, postanowieniem ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz zmianie niektórych ustaw, zrealizowany zosta³ postulat likwidacji rodków specjalnych w resorcie finansów.
Jednoczenie na fundusz motywacyjny na nagrody dla pracowników i inspektorów kontroli skarbowej, którzy przyczynili
siê bezporednio do ujawnienia przestêpstw i wykroczeñ skarbowych oraz przeciwko mieniu, przeznaczonych zosta³o
20% dochodów Skarbu Pañstwa z tytu³u przepadku mienia lub korzyci maj¹tkowych osi¹gniêtych przez sprawców.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
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 rozwa¿enie likwidacji w resorcie finansów rodków specjalnych na
usprawnienie funkcjonowania organów
skarbowych i premie pracowników.

Tytu³ kontroli
Funkcjonowanie
przywiêziennych
zak³adów pracy

Cel

Zakres

Ocena dzia³alnoci przywiêziennych
zak³adów pracy, w tym m.in.: kryteriów zaliczenia do tej grupy zak³adów,
prawid³owoci zatrudniania osadzonych, resocjalizacji, samofinansowania i efektów ekonomicznych, prawid³owoci korzystania z ulg i zwolnieñ
podatkowych oraz rozliczeñ z bud¿etem pañstwa i Centralnym Zarz¹dem
S³u¿by Wiêziennej.

Kontrolê przeprowadzono w 30 przywiêziennych zak³adach pracy oraz
w Centralnym Zarz¹dzie S³u¿by Wiêziennej.

Zatrudnianie w przywiêziennych zak³adach pracy osób pozbawionych wolnoci
powinno przede wszystkim pozytywnie oddzia³ywaæ na ich postawy, za osi¹ganie
zysku winno byæ podporz¹dkowane resocjalizacji. W wiêkszoci badanych zak³adów nie wykorzystywano jednak rodków
z zysku oraz z ulg i zwolnieñ z podatków i op³at do poprawy warunków resocjalizacji oraz tworzenia miejsc pracy dla
skazanych. Celom tym nie s³u¿y³o te¿ wy³¹czenie zamówieñ udzielanych przywiêziennym zak³adom spod procedur okrelonych w ustawie o zamówieniach publicznych. Mimo tych nieprawid³owoci w realizacji ustawowych zadañ przypisanych przywiêziennym zak³adom pracy, Najwy¿sza Izba Kontroli pozytywnie ocenia ich funkcjonowanie.
Z ustaleñ kontroli wynika, ¿e w latach 2001-2003 wiêkszoæ skontrolowanych placówek skorzysta³a z ulg i zwolnieñ
z podatków i op³at na kwotê 15,2 mln z³, jednak¿e po odprowadzeniu co najmniej 25% tych rodków na Scentralizowany
Fundusz Rozwoju i rodki specjalne CZSW, pozosta³e rodki w wysokoci 11,4 mln z³ przeznaczono nie na tworzenie
nowych miejsc pracy dla skazanych, naukê zawodu i szkolenia, lecz na modernizacjê przywiêziennych zak³adów pracy
i ich produkcji.
NIK krytycznie ocenia realizacjê przez przywiêzienne zak³ady pracy zamówieñ pozyskanych z jednostek sektora finansów publicznych. Maj¹c bowiem uprzywilejowany dostêp do rynku us³ug, zak³ady te tylko 24% przychodów osi¹ga³y ze
zleceñ wykonywanych we w³asnym zakresie, 16% z zadañ powierzonych w czêci podwykonawcom, a ok. 60%  z porednictwa w zakupie towarów i us³ug na rzecz jednostek sektora finansów publicznych. Zdaniem Izby, rozwijanie porednictwa hamowa³o tworzenie miejsc pracy dla skazanych, nie s³u¿y³o ich resocjalizacji oraz sprzyja³o powstawaniu warunków do zachowañ korupcyjnych.
Wszystkie skontrolowane jednostki spe³nia³y kryterium przywiêziennego zak³adu pracy, gdy¿ rednioroczny udzia³
osadzonych (liczony w pe³nych etatach) w zatrudnieniu ogó³em przekracza³ wymagane 20%. W 16 zak³adach wskanik
ten by³ wy¿szy ni¿ 50%, co uprawnia³o je do skorzystania w nastêpnym roku podatkowym z ca³kowitego zwolnienia z podatków i op³at. Uzale¿nienie korzystania z tych preferencji wy³¹cznie od udzia³u skazanych w zatrudnieniu ogó³em nie
motywowa³o  zdaniem NIK  przywiêziennych zak³adów do zwiêkszania liczby miejsc pracy dla osadzonych ponad
poziom uprawniaj¹cy do ca³kowitego zwolnienia z podatków i op³at. W przypadku ni¿szego udzia³u osadzonych w zatrudnieniu ogó³em (20%-50%) zwolnienie z podatku od osób prawnych nie przys³ugiwa³o, natomiast wysokoæ ulg z innych
tytu³ów kszta³towa³a siê w granicach od 25% do 75%.
W latach 2001-2003 zatrudnienie w objêtych kontrol¹ przywiêziennych zak³adach pracy (w przeliczeniu na pe³ne
etaty) zwiêkszy³o siê z 2.080 do 2.202 osób, ale  zdaniem NIK  wzrost ten by³ zbyt ma³y w relacji do osi¹ganych przez
te placówki wyników i korzyci finansowych.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 zapewnienie przez Centralny Zarz¹d
S³u¿by Wiêziennej skutecznego nadzoru nad przywiêziennymi zak³adami pracy, ze zwróceniem uwagi na realizacjê
celów okrelonych w ustawie o zatrudnianiu osób pozbawionych wolnoci;

 znowelizowanie ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolnoci w takim kierunku, by wysokoæ ulg, zwolnieñ z podatków i op³at przys³uguj¹cym
przywiêziennym zak³adom pracy uzale¿niona by³a tak¿e od liczby zatrudnianych
osadzonych oraz od wartoci wykonywanych przez nich robót i us³ug lub
wytworzonych produktów;

 przeznaczanie przez przywiêzienne
zak³ady pracy okrelonej czêci zysku
oraz rodków z ulg i zwolnieñ z podatków i op³at na tworzenie miejsc pracy
dla osadzonych.
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Powi¹zania wybranych
jednoosobowych spó³ek
komunalnych
z bud¿etami gmin

Ocena powi¹zañ jednoosobowych
spó³ek komunalnych z bud¿etami
gmin, w tym m.in. prawid³owoci gospodarowania maj¹tkiem komunalnym przekazanym spó³kom, opracowywania i zatwierdzania taryf cenowych przez organy gmin oraz udzielania pomocy spó³kom.

Skontrolowano 64 jednostki: 31 urzêdów gmin (miast) i 33 jednoosobowe
spó³ki komunalne.

Objête kontrol¹ spó³ki komunalne zajmowa³y siê latach 2002-2003 m.in. zaopatrzeniem w ciep³o, wodê i odprowadzaniem cieków, utrzymaniem dróg, ulic i mostów,
unieszkodliwianiem odpadów komunalnych oraz gospodark¹ nieruchomociami, w tym zasobami mieszkaniowymi gmin.
Organy wykonawcze ponad po³owy gmin nie wywi¹zywa³y siê  w ocenie NIK  z ustawowych obowi¹zków zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ tych spó³ek (prowadzenie us³ug i inwestycji komunalnych) oraz w niedostatecznym stopniu je nadzorowa³y. W niektórych gminach ich organy nie egzekwowa³y od spó³ek wp³at nale¿nych podatków od nieruchomoci, opracowania regulaminów wiadczenia us³ug itp. Wskutek niedostatecznej znajomoci przepisów dochodzi³o do nieprawid³owoci przy przekazywaniu spó³kom mienia komunalnego.
W co trzeciej gminie nadzór ich organów nad spó³kami by³ niedostateczny: w kilku gminach spó³ki prowadzi³y dzia³alnoæ bez wymaganych zezwoleñ, w piêciu wójtowie nie opracowali i nie przedstawili radom gmin do uchwalenia projektów
zaopatrzenia w ciep³o, w dziesiêciu nie egzekwowano od spó³ek sporz¹dzania wieloletnich planów rozwoju i modernizacji
urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych. W 4 gminach organy wykonawcze nie egzekwowa³y od cz³onków rad nadzorczych obowi¹zku sprawowania nadzoru i kontroli  m.in. rady nie dokonywa³y oceny dzia³alnoci zarz¹dów spó³ek.
W okresie objêtym badaniem 21 gmin dokapitalizowa³o powo³ane przez siebie jednoosobowe spó³ki komunalne na
kwotê 61,9 mln z³ w 2002 r. oraz 71,2 mln z³ w roku nastêpnym. Aport rzeczowy  grunty, budynki, rodki transportu,
urz¹dzenia zwi¹zane z wykonywaniem przez spó³ki us³ug komunalnych  wnios³o do spó³ek 20 gmin. W 13 z nich przekazano spó³kom maj¹tek gmin na podstawie innych ni¿ w³asnoæ tytu³ów prawnych, w tym na podstawie umów najmu lub
dzier¿awy, u¿yczenia i nieodp³atnego u¿ywania. W sk³ad tego maj¹tku wchodzi³y przede wszystkim: wysypiska odpadów
komunalnych, zak³ad utylizacyjny, wodoci¹gi, sieci kanalizacyjne oraz nieruchomoci gruntowe i budynki.
W 8 gminach odnotowano nieprawid³owoci zwi¹zane z przekazywaniem maj¹tku spó³kom komunalnym, polegaj¹ce
m.in. na nieuregulowaniu stanu prawnego przekazywanego mienia. W 10 gminach mia³y miejsce uchybienia przy ustalaniu cen i op³at za us³ugi komunalne  w wiêkszoci za dostarczanie wody i odprowadzanie cieków. Nieprawid³owoci te
spowodowane by³y m.in. brakiem analizy poprawnoci sporz¹dzanych przez spó³ki wniosków o zatwierdzenie taryf lub
akceptowaniem owych wniosków, chocia¿ ceny za wodê i cieki nie pokrywa³y uzasadnionych kosztów.
Mimo ¿e organy wykonawcze niektórych gmin niedostatecznie przyk³ada³y siê do analizowania i oceny sporz¹dzonych przez spó³ki wniosków w sprawie taryf, to w wietle obowi¹zuj¹cych przepisów  zw³aszcza art. 24 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków  nie mog³y skutecznie zg³aszaæ wobec nich sprzeciwów,
nawet gdy koszty kalkulowane by³y w sposób nieuzasadniony lub niezgodny z unormowaniami, a rady gmin nie mog³y
w takiej sytuacji podj¹æ uchwa³ o niezatwierdzeniu taryf. Organy gmin nie mia³y te¿ wp³ywu na wysokoæ mar¿y zysku,
ustalan¹ przez spó³ki komunalne.
W latach objêtych kontrol¹ 11 spó³ek uzyskiwa³o corocznie niewielki dodatni wynik finansowy netto na dzia³alnoci
gospodarczej, 9 za wykazywa³o straty. W kilku spó³kach nieskutecznie windykowano nale¿noci wymagalne.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 rozwa¿enie nowelizacji art. 24 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu cieków,
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umo¿liwiaj¹cej organom gmin skuteczne przeciwstawianie siê wejciu w ¿ycie taryf ustalonych przez spó³ki komunalne niezgodnie z unormowaniami;
 ustalenie, w drodze nowelizacji rozporz¹dzenia w sprawie okrelania ta-

ryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodê
i zbiorowe odprowadzanie cieków,
sposobów i kryteriów naliczania mar¿y zysku z dzia³alnoci zwi¹zanej z zaopatrywaniem w wodê i odprowadzaniem cieków.

Tytu³ kontroli
Finansowanie
i utrzymanie dróg
wojewódzkich,
powiatowych
i gminnych
w województwie
pomorskim

Cel

Zakres

Ocena stanu technicznego tej infrastruktury, terminowoci przekazywania i wykorzystania rodków finansowych otrzymanych w formie czêci
drogowej subwencji ogólnej, a tak¿e
pozyskiwania przez jednostki samorz¹du terytorialnego województwa
pozabud¿etowych rodków finansowych na potrzeby zwi¹zane z ruchem
drogowym.

Kontrolê przeprowadzono w 11 jednostkach samorz¹dowych zarz¹dzaj¹cych drogami w województwie pomorskim: w Zarz¹dzie Dróg Wojewódzkich w Gdañsku, 3 zarz¹dach
dróg powiatowych i jednym zarz¹dzie
dróg miasta na prawach powiatu, jednym starostwie powiatowym, 3 urzêdach miejskich i 2 urzêdach gmin.

Stan techniczny 20% dróg publicznych zarz¹dzanych przez kontrolowane jednostki (prawie 4 tys. km) zagra¿a bezpieczeñstwu u¿ytkowników  stwierdzi³a Najwy¿sza Izba Kontroli. Nie wszyscy administruj¹cy drogami wykorzystywali istniej¹ce mo¿liwoci pozyskiwania dodatkowych rodków na utrzymanie nawierzchni w nale¿ytym stanie, takie jak naliczanie op³at za zajêcie pasa drogowego, za
parkowanie, czy za przejazd pojazdów nienormatywnych. Wiele do ¿yczenia pozostawia³a ewidencja dróg: w 8 z 11 skontrolowanych jednostek ewidencja ta nie zawiera³a numerów dróg, które nadaje zarz¹d województwa.
Zarz¹dzaj¹cy nie znali faktycznego stanu technicznego dróg  na 11 zbadanych jednostek zarz¹dzaj¹cych drogami,
6 zarz¹dców nie prowadzi³o okresowo stosownych kontroli, chocia¿ zobowi¹zywa³y ich do tego przepisy ustaw o drogach
publicznych i Prawo budowlane. Dwóch zarz¹dców dokonywa³o takich kontroli sporadycznie, nie obejmuj¹c nimi jednak
wszystkich dróg. Ma³o tego, kontrole stanu technicznego przeprowadza³y osoby nieposiadaj¹ce uprawnieñ budowlanych.
Wiêkszoæ skontrolowanych jednostek nie przestrzega³a przepisów ustawy o drogach publicznych w zakresie dotycz¹cym egzekwowania op³at i kar z tytu³u zajêcia pasa drogowego na cele niezwi¹zane z ruchem drogowym. Na drogach
pozostaj¹cych w gestii 6 zarz¹dców umieszczano reklamy bez stosownego zezwolenia, za zarz¹dcy nie egzekwowali
op³at z tego tytu³u. Nielegalne zajmowanie pasa drogowego i nieponoszenie zwi¹zanych z tym op³at by³o rezultatem braku bie¿¹cej kontroli.
Ustalono te¿, ¿e jedynie 3 zarz¹dców uzyskiwa³o przychody rodka specjalnego z tytu³u op³at za parkowanie pojazdów.
Kontrolerzy NIK stwierdzili, i¿ 8 zarz¹dów dróg nie prowadzi³o ewidencji dróg i mostów w sposób zgodny z przepisami
rozporz¹dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie numeracji i ewidencji dróg oraz obiektów mostowych. Ewidencja ta nie zawiera³a m.in. nowych numerów dróg, chocia¿ powinna byæ podstawowym ród³em informacji
o sieci drogowej na terenie dzia³ania ka¿dego zarz¹dcy. Zarazem ustalono, ¿e Zarz¹d Województwa Pomorskiego nie
posiada³ danych o d³ugoci dróg powiatowych i gminnych, mimo i¿ nadawa³ im numeracjê.
W trakcie kontroli ujawniono, ¿e 5 zarz¹dców dróg nie opracowa³o projektu planu rozwoju sieci drogowej oraz planu
finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych, co stanowi³o ich obowi¹zek wynikaj¹cy z ustawy
o drogach publicznych. Izba pozytywnie oceni³a natomiast sposób wykorzystania przez organy samorz¹du terytorialnego
rodków finansowych na utrzymanie dróg.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 zwiêkszenie skutecznoci nadzoru
nad zarz¹dzanymi drogami w zakresie
zajmowania pasa drogowego na cele
niezwi¹zane z ruchem drogowym;

 uaktualnienie ewidencji dróg;
 przeprowadzanie w sposób systematyczny okresowej kontroli stanu
technicznego dróg;
 przedstawienie Zarz¹dowi Województwa Pomorskiego do uchwalenia
projektu planu rozwoju sieci dróg
w województwie.
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Tytu³ kontroli
Przekszta³cenia
organizacyjne
w górnictwie wegla
kamiennego w latach
2002-2003

Cel
Cel

Zakres
Zakres

Ocena prawid³owoci przeniesienia w³asnoci przedsiêbiorstw spó³ek wêglowych
na rzecz Kompanii Wêglowej SA (KW SA)
oraz zasadnoci dalszego dzia³ania spó³ek wêglowych po przeniesieniu na rzecz
KW SA w³asnoci ich przedsiêbiorstw.

Kontrol¹ objêto KW SA oraz Nadwilañsk¹ Spó³kê Wêglow¹ SA.

NIK negatywnie ocenia przekszta³cenia organizacyjne w górnictwie wêgla kamiennego
w latach 2002-2003, dokonane w ramach przygotowania i realizacji rz¹dowego Programu restrukturyzacji wêgla kamiennego w Polsce w latach 2003-2006 z wykorzystaniem ustaw antykryzysowych i zainicjowaniem prywatyzacji niektórych kopalñ. Przewidziane w nim krótkie terminy zmian organizacyjnych, uniemo¿liwiaj¹ce rzetelne ich
przeprowadzenie, brak szczegó³owych zasad wdro¿enia tych zmian oraz nadzoru ze strony Ministra Gospodarki, stanowi³y
istotne czynniki, które  obok bezkrytycznego stosowania ujêtych w Programie b³êdnych za³o¿eñ i zapisów  doprowadzi³y do
powstania wielu nieprawid³owoci. W opinii Izby, program ten oparty by³ na za³o¿eniach prowadz¹cych do naruszenia interesu
wierzycieli spó³ek wêglowych. Przyjête w programie rz¹dowym za³o¿enia zmian strukturalno-organizacyjnych w górnictwie wêgla kamiennego przewidywa³y przeniesienie w³asnoci przedsiêbiorstw spó³ek wêglowych na rzecz Kompanii Wêglowej SA, do
której mia³y wejæ kopalnie i zak³ady spó³ek: gliwickiej, rudzkiej, nadwilañskiej, rybnickiej i bytomskiej. Kompania mia³a przej¹æ
zobowi¹zania indemnifikacyjne wobec nabytych przedsiêbiorstw (zobowi¹zania do kwoty odpowiadaj¹cej ich wartoci powiêkszonej o 5%). W zwi¹zku z tym program przewidywa³ dokonanie przez bieg³ych wyceny zbywanych przedsiêbiorstw.
Tymczasem jeszcze przed zleceniem przeprowadzenia wycen, w programie rz¹dowym zapisano, ¿e Kompania Wêglowa
SA musi liczyæ siê z koniecznoci¹ sp³aty zobowi¹zañ spó³ek wêglowych w wysokoci 4 mld z³. Przyjêto zatem a priori, nie
dysponuj¹c wycen¹ przejêtych spó³ek, ¿e wartoæ zbytego przez spó³ki maj¹tku wyniesie 4 mld z³, czyli bêdzie siê równaæ
zobowi¹zaniom nie podlegaj¹cym umorzeniom na mocy innych przepisów, których sp³ata mo¿e obci¹¿yæ KW SA.
Zgodnie z wycen¹, wartoæ aktywów spó³ek wynosi³a 10,4 mld z³, a ich zobowi¹zania nie podlegaj¹ce umorzeniu na
koniec stycznia 2003 r. szacowano na 6,6 mld z³. Jednak w ostatecznej wersji programu restrukturyzacji przyjêto, ¿e kompania
spe³ni wobec wierzycieli zobowi¹zania indemnifikacyjne do kwoty 3,8 mld z³ powiêkszonej o 5%, czyli ogó³em 4 mld z³. Kwotê
t¹ przyjêto zak³adaj¹c  zdaniem Izby w sposób nieuprawniony  ¿e wartoæ przedsiêbiorstwa okrelona w kodeksie cywilnym,
to aktywa pomniejszone o zobowi¹zania. W konsekwencji zobowi¹zania spó³ek o 2,6 mld z³ przekracza³y granicê finansowej
odpowiedzialnoci KW SA. W ocenie NIK, podejcie takie niezgodne by³o z zasad¹ ochrony wierzycieli.
Izba ustali³a, ¿e w okresie poprzedzaj¹cym zawarcie umów zbycia przedsiêbiorstw spó³ek na rzecz Kompanii nie zosta³y
okrelone szczegó³owe zasady, pozwalaj¹ce na ucilenie ogólnych zapisów Programu restrukturyzacji. Wiêkszoæ podejmowanych decyzji i uzgodnieñ miêdzy podmiotami uczestnicz¹cymi w jego wdra¿aniu mia³a formê ustnych dyspozycji i konsultacji. Mimo ¿e, zgodnie z programem, w spó³kach przekazuj¹cych aktywa do KW SA powinny pozostaæ tylko te sk³adniki maj¹tku, które bêd¹ im niezbêdne do dzia³ania w zmienionym profilu, z braku precyzyjnych zasad sprzeda¿y przedsiêbiorstw górniczych dosz³o do sytuacji, w których sk³adniki te pozostawa³y nadal w³asnoci¹ spó³ek zbywców. W ocenie NIK, wypacza³o to
cel ekonomiczny restrukturyzacji górnictwa, jakim by³ wzrost efektywnoci i rentownoci bran¿y.
Nadwilañska Spó³ka Wêglowa powinna dokonaæ restrukturyzacji finansowej, co mia³o doprowadziæ do umorzenia jej zobowi¹zañ publicznoprawnych. Kontrola ujawni³a jednak, ¿e zamiast tego handlowa³a zapasami wêgla, a z uzyskiwanych przychodów
pokrywa³a koszty bie¿¹cej dzia³alnoci, w niewielkim tylko stopniu reguluj¹c zobowi¹zania. Z tego wzglêdu NIK negatywnie oceni³a
decyzjê o utrzymaniu jej dzia³alnoci. Niepowodzenia restrukturyzacji finansowej bran¿y górniczej spowodowa³y koniecznoæ wdro¿enia nowych rozwi¹zañ, które wprowadzone zosta³y ustaw¹ z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa wêgla kamiennego w latach 2004-2006. Rozwi¹zania te usunê³y niebezpieczeñstwo, ¿e roszczenia wierzycieli spó³ek wêglowych pozostan¹
niezaspokojone. Korekty zamierzeñ restrukturyzacyjnych bran¿y górniczej znalaz³y siê w dokumencie przyjêtym przez Radê Ministrów w 2004 r. pn. Restrukturyzacja górnictwa wêgla kamiennego w latach 2004-2006 oraz strategia na lata 2007-2010.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
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 zapewnienie przez ministra w³aciwego ds. gospodarki skutecznego nadzoru nad realizacj¹ programu restrukturyzacji górnictwa w latach 2004-2006 oraz bie¿¹cego mo-

nitorowanie wdra¿anych rozwi¹zañ;
 niezw³oczne reagowanie na dostrze¿one zagro¿enia dla realizacji tego
programu.

Tytu³ kontroli
Gospodarowanie
mieniem pañstwowych
szkó³ wy¿szych

Cel

Zakres

Ocena gospodarowania mieniem
pañstwowych szkó³ wy¿szych,
zw³aszcza zbywania i udostêpniania
mienia innym podmiotom.

Kontrol¹ objêto Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 21 pañstwowych szkó³ wy¿szych oraz 16 jednostek niepañstwowych korzystaj¹cych
z mienia uczelni pañstwowych.

W ocenie NIK, objête kontrol¹ pañstwowe szko³y wy¿sze gospodarowa³y powierzonym im mieniem w sposób w³aciwy, choæ nie ustrzeg³y siê nieprawid³owoci.
W latach 2000-2003 Minister Edukacji Narodowej i Sportu nie podejmowa³ dzia³añ nadzorczych w zakresie gospodarowania mieniem w stosunku do organów szkó³ wy¿szych, mimo i¿ ustawa o szkolnictwie wy¿szym przewiduje w tym
przedmiocie okrelony tryb postêpowania. Zgodnie z przepisami ustawy, w ramach nadzoru nad pañstwowymi szko³ami
wy¿szymi MENiS mo¿e uchyliæ uchwa³ê senatu lub decyzjê rektora, w przypadku stwierdzenia ich niezgodnoci z przepisami ustawowymi lub statutem uczelni. Szko³y wy¿sze nie maj¹ jednak obowi¹zku przesy³ania do ministerstwa podjêtych
uchwa³ i decyzji, a nawet informacji o nich. Uruchomienie czynnoci nadzorczych mog³oby, praktycznie rzecz bior¹c, nast¹piæ po uzyskaniu sygna³ów o pojawiaj¹cych siê nieprawid³owociach. Wiadomoci takie do MENiS jednak nie dociera³y, tote¿ i kontrole prowadzone przez Biuro Dyrektora Generalnego MENiS w latach 2000-2002, podobnie jak plan kontroli
na 2003 r., nie obejmowa³y tematów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ organów statutowych szkó³ wy¿szych w zakresie gospodarowania mieniem.
W wyniku kontroli ujawniono przypadki nabycia przez pañstwowe szko³y wy¿sze budynków wraz z prawem wieczystego u¿ytkowania gruntu, na którym zosta³y one wzniesione bez rzetelnej analizy mo¿liwoci, celowoci i op³acalnoci ich
wykorzystania w dzia³alnoci dydaktycznej i socjalnej. Okaza³o siê, ¿e nabyte nieruchomoci by³y zbêdne, a koszty utrzymania przewy¿sza³y wp³ywy uzyskiwane z ich wykorzystania, b¹d zbycia.
W wiêkszoci skontrolowanych szkó³ wy¿szych istnia³y zaleg³oci w pobieraniu od najemców i dzier¿awców czynszów
i op³at za korzystanie z mienia tych uczelni. Poziom zaleg³oci przekroczy³ w 2002 r. 17% nale¿nych sum. Ponadto, niektóre szko³y, posiadaj¹ce u najemców zaleg³e wierzytelnoci, egzekwowa³y je nieskutecznie, nie nalicza³y te¿ ustawowych
odsetek za zw³okê. Niekiedy organy uczelniane oci¹ga³y siê z kierowaniem do s¹dów spraw o zaleg³e czynsze i odsetki.
Zgodnie z zasadami okrelonymi rozporz¹dzeniem Rady Ministrów w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni,
do przychodów dzia³alnoci dydaktycznej zalicza siê nale¿noci z tytu³u wynajmu pomieszczeñ s³u¿¹cych tej dzia³alnoci,
natomiast przychody z op³at za wynajem pomieszczeñ w domach studenckich i sto³ówkach zwiêkszaj¹ fundusz pomocy
materialnej dla studentów. Kontrola ujawni³a jednak przypadki nieodprowadzania na fundusz pomocy materialnej rodków
uzyskanych z wynajmu pomieszczeñ w akademikach, co by³o dzia³aniem nielegalnym. £¹czna kwota uszczupleñ z tego
tytu³u wynios³a 277 tys. z³.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 w³¹czenie przez MENiS do planu
kontroli, w ramach sprawowanego nadzoru nad dzia³aniami organów statutowych szkó³ wy¿szych, problematyki
gospodarowania przez uczelnie posiadanym mieniem;
 zapewnienie rzetelnej analizy celowoci i op³acalnoci nabywania mienia,
a zw³aszcza nieruchomoci, wykorzystywanego nastêpnie do prowadzenia
dzia³alnoci dydaktycznej i socjalnej;

 uregulowanie sfery zwi¹zanej z wynajmowaniem i dzier¿awieniem mienia
wy¿szych uczelni w sposób zapewniaj¹cy w³aciw¹ ochronê ich interesów;
 podjêcie dzia³añ w celu zmniejszenia zaleg³oci w egzekwowaniu przez
szko³y nale¿noci czynszowych oraz
odsetek od nieterminowych wp³at czynszów i op³at dzier¿awnych;
 odprowadzanie na fundusz pomocy materialnej dla studentów wszystkich przychodów uzyskiwanych z tytu³u
wynajmowania (wydzier¿awiania) pomieszczeñ i obiektów s³u¿¹cych dzia³alnoci socjalnej wy¿szych uczelni.
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Tytu³ kontroli
Funkcjonowanie spó³ek
restrukturyzacji kopalñ,
ze szczególnym
uwzglêdnieniem
wykorzystania dotacji
bud¿etowych
otrzymywanych
w latach 2000-2003

Cel

Zakres

Ocena funkcjonowania spó³ek restrukturyzacji kopalñ, obejmuj¹ca
wydatkowanie przez nie dotacji bud¿etowych m.in. na fizyczn¹ likwidacjê kopalñ i realizacjê zadañ niezbêdnych do wykonania po przeprowadzeniu ich likwidacji.

Kontrol¹ objêto: Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Spó³kê Restrukturyzacji Kopalñ SA w Katowicach, Spó³kê
Restrukturyzacji Kopalñ SA Oddzia³
w Wa³brzychu  Zak³ad KWK Wa³brzych-Nowa Ruda, Bytomsk¹ Spó³kê Restrukturyzacji Kopalñ Sp. z o.o.,
Zak³ad Wydobywczy Surowców Mineralnych Jadwiga Sp. z o.o. w Zabrzu,
Agencjê Rozwoju Przemys³u SA 
Oddzia³ w Katowicach.

Najwy¿sza Izba Kontroli negatywnie ocenia istniej¹c¹ w górnictwie wêgla kamiennego w latach 2000-2003 organizacjê procesu likwidacji kopalñ. Przyjête rozwi¹zania organizacyjne utrudnia³y koordynacjê realizowanych zadañ, nie sprzyja³y te¿ celowemu i oszczêdnemu wydatkowaniu
rodków z dotacji bud¿etowych.
W rz¹dowym programie Reforma górnictwa wêgla kamiennego w latach 1998-2002 za³o¿ono likwidacjê zak³adów
wydobywczych wêgla kamiennego przez tzw. spó³ki restrukturyzacji kopalñ. Powo³ano dwie takie jednostki  Bytomsk¹
Spó³kê Restrukturyzacji Kopalñ (BSRK) i Spó³kê Restrukturyzacji Kopalñ (SRK) w Katowicach. BSRK przejê³a 11 likwidowanych kopalñ Bytomskiej Spó³ki Wêglowej, za SRK zgrupowa³a 15 kopalñ z pozosta³ych spó³ek wêglowych. Niektóre
z likwidowanych kopalñ pozosta³y jednak poza spó³kami restrukturyzacyjnymi, prowadz¹c likwidacjê jako samodzielne
podmioty. W ocenie NIK, funkcjonowanie wielu podmiotów realizuj¹cych ten sam cel spowodowa³o wzrost kosztów likwidacji i nie sprzyja³o w³aciwej jej organizacji. Wydatki zwi¹zane z funkcjonowaniem biur zarz¹dów obu spó³ek restrukturyzacyjnych, na które sk³ada³y siê wynagrodzenia cz³onków zarz¹dów i rad nadzorczych, pracowników oraz utrzymanie
zajmowanych pomieszczeñ, wynios³y w 2003 r. ponad 10 mln z³  w ponad 98% pokryte zosta³y z dotacji bud¿etowych.
Rozpatrywaniem wniosków oraz rozliczaniem dotacji zajmowa³ siê Wydzia³ Finansowania i Restrukturyzacji Odd³u¿enia w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej. Monitorowanie procesów restrukturyzacyjnych minister poruczy³ Pañstwowej Agencji Restrukturyzacji Górnictwa Wêgla Kamiennego (PARGWK), a nastêpnie Agencji Rozwoju Przemys³u SA (ARP). Ministerstwo nie prowadzi³o w latach 2000-2003 kontroli podmiotów otrzymuj¹cych dotacje bud¿etowe
na likwidacjê kopalñ. Bezporednie kontrole prowadzi³y PARGWK i ARP. Przyjêty przez ministra sposób sprawowania
nadzoru nad likwidacj¹ kopalñ, oparty na analizie gromadzonych i przetwarzanych przez agencje informacji sk³adanych
przez przedsiêbiorstwa górnicze, okaza³ siê, w ocenie NIK, nieskuteczny.
Jak ustalono w trakcie kontroli, kopalnie by³y likwidowane w niew³aciwej kolejnoci. W rezultacie eksploatacja jednej
czynnej kopalni wymaga³a niekiedy kosztownego odwadniania kilku s¹siednich, zlikwidowanych ju¿ kopalñ. Koszty tej
operacji by³y pokrywane z dotacji, a wiêc porednio dotowano w ten sposób wydobycie.
Sytuacja taka by³a efektem braku kompleksowej analizy hydrogeologicznej, obejmuj¹cej obszar Górnego l¹ska
i Zag³êbia. wiadczy to o nierzetelnym przygotowaniu przez ministra w³aciwego ds. gospodarki procesu likwidacji kopalñ, a w konsekwencji  o niecelowym i niegospodarnym wydatkowaniu rodków bud¿etowych. Zdaniem NIK, koszty
pompowania wód z obszarów zlikwidowanych kopalñ powinny byæ analizowane z uwzglêdnieniem op³acalnoci i ekonomicznego uzasadnienia wydobywania wêgla z czynnych kopalñ s¹siednich.
Izba zwraca jednoczenie uwagê na przypadki zbyt pospiesznej likwidacji kopalñ, w których wydobycie nadal jest
op³acalne, lub gdzie w³aciwa gospodarka z³o¿em wymaga utrzymania wydobycia z tego z³o¿a.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 dokonywanie analiz rzeczywistych
kosztów wydobycia wêgla w czynnych
kopalniach, uwzglêdniaj¹cych koszty
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pompowania wód do³owych w przyleg³ych, zlikwidowanych kopalniach, dla
stwierdzenia, czy prowadzone wydobycie jest ekonomicznie uzasadnione;
 przeprowadzenie regionalnej ana-

lizy hydrogeologicznej obszaru Górnego l¹ska i Zag³êbia;
 wyeliminowanie przypadków likwidacji kopalñ, w których wydobycie jest
op³acalne.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Dzia³alnoœæ s¹dów
rejestrowych w zakresie
prowadzenia Krajowego
Rejestru S¹dowego

Ocena organizacji pracy i jej wp³ywu
na sprawnoæ s¹dów rejestrowych
w zakresie rejestracji przedsiêbiorców, ujawniania w Krajowym Rejestrze S¹dowym sprawozdañ finansowych, sposobu funkcjonowania systemu informatycznego w s¹dach rejestrowych.

Kontrol¹ objêto s¹dy rejonowe w: Bia³ymstoku, Bydgoszczy, Gdañsku, Gliwicach, £odzi, Olsztynie, Rzeszowie,
Szczecinie, Warszawie oraz we Wroc³awiu.

W latach 2001-2003 do wydzia³ów gospodarczych Krajowego Rejestru S¹dowego
skontrolowanych s¹dów wp³ynê³o 87,7 tys. wniosków o wpis do rejestru przedsiêbiorców i 134,8 tys. wniosków o dokonanie w nim zmiany. W wiêkszoci s¹dów na wpis do rejestru trzeba by³o czekaæ od
1 do 3 miesiêcy, co  zdaniem Najwy¿szej Izby Kontroli  jest okresem zbyt d³ugim z punktu widzenia rozwoju przedsiêbiorczoci. Do koñca 2002 r. przepisy nie precyzowa³y czasu za³atwienia wniosków o wpis. Dopiero od 1 stycznia 2004 r.,
w zwi¹zku z wejciem w ¿ycie art. 20a ustawy o Krajowym Rejestrze S¹dowym, okrelono, i¿ rozpoznanie przez s¹d
rejestrowy wniosku o wpis powinno nast¹piæ w ci¹gu 14 dni od daty jego z³o¿enia. Zdaniem NIK, bior¹c pod uwagê wyniki
kontroli, aktualny stan organizacyjny s¹dów tylko nielicznym pozwoli na dochowanie tego terminu.
We wszystkich s¹dach stwierdzono znaczne zró¿nicowanie obci¹¿enia prac¹ poszczególnych sêdziów i referendarzy. Ustalenia kontroli nie potwierdzi³y jednak bezporedniej zale¿noci miêdzy stanem zatrudnienia a szybkoci¹ i liczb¹
za³atwianych spraw.
Krajowy Rejestr S¹dowy prowadzony jest w systemie informatycznym. Oprogramowanie do jego obs³ugi  zakupione
i przekazane s¹dom przez Ministerstwo Sprawiedliwoci  by³o wielokrotnie zmieniane, zawiera³o liczne b³êdy, a przy
korzystaniu z niego wystêpowa³y problemy techniczne. Zawodnoæ sprzêtu komputerowego i systemu informatycznego
spowodowa³y, i¿ w czêci s¹dów wyst¹pi³y kilkudniowe przerwy w za³atwianiu wniosków o wpis.
W ani jednym z objêtych kontrol¹ s¹dów sprawozdania statystyczne nie by³y wiarygodne, gdy¿ nie odzwierciedla³y
rzeczywistej liczby spraw rejestrowych za³atwionych w wydzia³ach Krajowego Rejestru S¹dowego. W omiu s¹dach dane
zawarte w systemie informatycznym nie zgadza³y siê z danymi ustalonymi na podstawie akt rejestrowych.
S¹d rejestrowy powinien prowadziæ kontrolê terminowoci sk³adania przez przedsiêbiorców rocznych sprawozdañ
finansowych i innych dokumentów odnosz¹cych siê do ich sytuacji finansowej. Kierownicy sekretariatów wydzia³ów KRS
nie zawiadamiali jednak sêdziego o ka¿dym zaniedbaniu przez przedsiêbiorcê spe³nienia tego obowi¹zku. Tylko w S¹dzie Rejonowym w Bydgoszczy kierownik sekretariatu prowadzi³ coroczn¹ analizê akt rejestrowych przedsiêbiorców dotycz¹c¹ z³o¿enia w s¹dzie wymaganych dokumentów. W innych placówkach czynnoci takie podejmowano sporadycznie
i w odniesieniu do niektórych przedsiêbiorców.
Niez³o¿enie stosownych sprawozdañ zagro¿one jest  w myl ustawy o rachunkowoci  sankcj¹ grzywny lub ograniczenia wolnoci, a s¹d rejestrowy powinien niezw³ocznie powiadomiæ o tym fakcie organy cigania. Jedynie dwa s¹dy
rejonowe  w £odzi i Rzeszowie  zawiadomi³y prokuraturê o podejrzeniu pope³nienia przestêpstwa z art. 79 pkt 4 ustawy
o rachunkowoci. Do koñca 2003 r. funkcjonuj¹cy w s¹dach system informatyczny nie zapewnia³ mo¿liwoci identyfikacji
przedsiêbiorców zobowi¹zanych do z³o¿enia sprawozdañ finansowych, którzy nie dope³nili tego obowi¹zku
Wydzia³y KRS udostêpnia³y zainteresowanym osobom akta rejestrowe przedsiêbiorstw, które w myl ustawy o Krajowym Rejestrze S¹dowym s¹ jawne. W kilku s¹dach naruszono jednak te zasadê, ograniczaj¹c czas dostêpu do akt.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 podjêcie dzia³añ organizacyjnych
w celu dochowania 14-dniowego terminu rozpoznawania wniosków o wpis do
rejestru;

 wykorzystanie technik informatycznych w celu dostosowania istniej¹cego systemu informatycznego do zadañ
s¹dów;
 podjêcie skutecznych dzia³añ w celu egzekwowania od przedsiêbiorców
obowi¹zku sk³adania w s¹dach reje-

strowych sprawozdañ finansowych,
sprawozdañ z dzia³alnoci, a w razie
niewywi¹zania siê z tego obowi¹zku 
powiadamianie organów cigania o podejrzeniu pope³nienia przestêpstwa.
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Tytu³ kontroli
Wykorzystanie œrodków
pomocowych
PHARE CBC
w zakresie wspó³pracy
przygranicznej Polski
i S³owacji
w latach 2000-2003
(3 kw.)

Cel

Zakres

Ocena gospodarowania rodkami
pomocowymi PHARE CBC, przestrzegania przez beneficjentów okrelonych procedur i warunków zawartych umów, z uwzglêdnieniem osi¹gniêcia efektów rzeczowych projektów transgranicznych.

Kontrol¹ objêto 16 jednostek, m.in.:
Urz¹d Miasta i Gminy Uzdrowiskowej
w Muszynie, Urz¹d Gminy Czorsztyn
z siedzib¹ w Maniowcach, Zwi¹zek
Euroregion Tatry, Fundacjê Rozwoju
Regionu Jeziora Czorsztyñskiego,
Starostwo Powiatowe w Sanoku,
Muzeum Historyczne w Dukli, Powiatowy Zarz¹d Dróg w Sanoku.

Najwy¿sza Izba Kontroli pozytywnie oceni³a wykorzystanie rodków pomocowych PHARE przeznaczonych na inwestycje infrastrukturalne w rejonach przygranicznych ze S³owacj¹. W ramach programu pomocowego PHARE CBC 2000 zmodernizowano drogê Radoszyce-Palota do granicy pañstwa (projekt PL0010.01) oraz wybudowano most graniczny Leluchów-Èiriè wraz z drog¹
dojazdow¹ (projekt PL0010.02). Realizacja tych prac by³a nastêpstwem umowy o przejciach granicznych, zawartej
miêdzy rz¹dem polskim a s³owackim.
NIK zwróci³a uwagê, ¿e na etapie prac przygotowawczych do modernizacji drogi Radoszyce-granica pañstwa nie
zosta³y uregulowane sprawy w³asnociowe dzia³ek; nie dokonano tak¿e zmiany charakteru przeznaczenia gruntów, przez
które przebiega droga do granicy pañstwa, czym naruszono przepisy prawa. W wypadku obu projektów wyst¹pi³y opónienia w og³oszeniu przetargów, wyborze ofert i podpisaniu kontraktów. Nie mia³y one jednak wp³ywu na dotrzymanie
terminu zakoñczenia prac (koniec 2003 r.) i wykorzystanie rodków pomocowych.
Oprócz wspomnianych wy¿ej dwóch projektów, w ramach realizacji redniego projektu przekazano do u¿ytku Orodek Promocji i Wspó³pracy Transgranicznej Polski i S³owacji w Nowym Targu, a ponadto realizowano 24 ma³e projekty,
m.in. z zakresu rozwoju gospodarczego i turystyki oraz wymiany kulturalnej. Do koñca wrzenia 2003 r. ukoñczono 15
sporód nich, tj. 62% tych, które uzyska³y akceptacjê.
W ocenie NIK, rodki pomocowe wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, beneficjenci przestrzegali procedur i postanowieñ umów, a nieprawid³owoci ujawnione na etapie prac przygotowawczych nie wp³ynê³y na terminowoæ i przebieg robót. Wykorzystanie rodków PHARE CBC 2000 nie by³o zagro¿one  wed³ug stanu na 30 wrzenia 2003 r., z ponad
3,3 mln euro przeznaczonych na inwestycje drogowe wykorzystano 93% kwoty dofinansowania.
Izba krytycznie oceni³a zwiêkszenie rodków krajowych w projekcie realizowanym przez Miasto i Gminê Uzdrowiskow¹ w Muszynie, w stosunku do ustaleñ zawartych w projekcie. Zmiany projektu dokonano ju¿ po podpisaniu przez stronê
polsk¹ memorandum finansowego, co spowodowa³o wzrost udzia³u rodków krajowych. Kontrola ewidencjonowania
wydatków ze rodków pomocowych PHARE CB w tej gminie oraz w Starostwie Powiatowym w Sanoku ujawni³a nieprawid³owoci w prowadzeniu rachunkowoci. Zdaniem NIK, nieprzejrzystoæ ewidencji ksiêgowej oraz nieokrelenie procedur
audytu finansowego mo¿e byæ przeszkod¹ w przysz³ym korzystaniu z funduszy pomocowych UE.
NIK pozytywnie oceni³a sprawowanie przez W³adzê wdra¿aj¹c¹ program wspó³pracy przygranicznej i euroregiony
Tatry i Karpaty nadzoru nad realizowanymi projektami. Beneficjenci rodków pomocowych, oprócz kwartalnych sprawozdañ, protoko³ów odbioru robót, przekazywali dodatkowo m.in. dokumentacjê fotograficzn¹ obrazuj¹c¹ stan zaawansowania prac.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 dokonanie rozdzia³u kompetencji
tak, aby ta sama osoba (komórka organizacyjna) nie by³a odpowiedzialna
jednoczenie np. za zawieranie umów,
zatwierdzanie i dokonywanie p³atnoci;
 opracowanie procedur systemu
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kontroli wewnêtrznej i audytu finansowego, celem zapewnienia przejrzystoci wydatkowania rodków pomocowych;
 opracowanie procedur monitorowania projektu, w tym m.in. okrelenie
zasad wspó³pracy z wykonawcami, in¿ynierami projektu i organami administracji publicznej.

Tytu³ kontroli
Realizacja œwiadczeñ
zdrowotnych w zakresie
wszczepiania
endoprotez
stawu biodrowego

Cel

Zakres

Ocena efektów przeprowadzonych
zabiegów alloplastyki stawu biodrowego finansowanych ze rodków publicznych, przy za³o¿eniu racjonalnego ich wydatkowania.

Kontrol¹ objêto 21 podmiotów: 10
oddzia³ów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia oraz 11 zak³adów opieki zdrowotnej.

Na alloplastykê stawu biodrowego  zabieg czêciowego lub ca³kowitego zast¹pienia stawu implantem  pacjenci oczekiwali od kilku miesiêcy do 3 lat. W kilku szpitalach niezw³oczne jego wykonanie uzale¿niano od zakupu endoprotezy przez pacjenta. Z alloplastyki najczêciej korzystaj¹ osoby starsze, rencici lub emeryci, zatem finansowanie przez nich tego wiadczenia z w³asnych rodków czêsto
jest  zdaniem NIK  niemo¿liwe i w istotny sposób ogranicza jego dostêpnoæ. Ponadto, w okresie objêtym kontrol¹,
wspó³finansowania alloplastyki stawu biodrowego przez ubezpieczonych pacjentów nie przewidywa³y obowi¹zuj¹ce przepisy prawa dotycz¹ce ubezpieczeñ zdrowotnych. Dotychczas nie wprowadzono scentralizowanego rejestru wiadczeñ
medycznych, umo¿liwiaj¹cego gromadzenie danych o przebiegu leczenia poszczególnych pacjentów. Kontrolowane jednostki NFZ nie dysponowa³y te¿ w pe³ni wiarygodnymi i kompletnymi danymi, dotycz¹cymi liczby wszczepieñ endoprotez,
co uniemo¿liwia³o racjonalne planowanie wydatków na te wiadczenia w kolejnych latach. Niepe³ne dane z 9 województw
wskazuj¹, i¿ w latach 2002-2003 wydatkowano na nie co najmniej 111 mln z³, przy czym w 2002 r. by³y to g³ównie rodki
przeznaczone na zakup endoprotez, natomiast sumy refundacji hospitalizacji okaza³y siê niemo¿liwe do ustalenia.
Zdaniem Najwy¿szej Izby Kontroli, system opieki zdrowotnej nie zapewnia³ oszczêdnego, wydajnego i efektywnego
wydatkowania rodków publicznych przeznaczonych na ochronê zdrowia w badanej dziedzinie. Wynika³o to z jednej strony z braku danych umo¿liwiaj¹cych ocenê odleg³ego wyniku alloplastyki, z drugiej  z praktyki kontraktowania wszczepiania endoprotez, bez jednoczesnego okrelenia standardów jakociowych. Szpitale nie posiada³y systemów ewidencjonuj¹cych rzeczywiste koszty zabiegów, a czêæ sk³adników kosztowych okrelano  dopiero na wniosek NIK  na podstawie
wyliczeñ lub szacunków. Mimo porównywalnych cen endoprotez, koszty alloplastyki stawu biodrowego w ró¿nych orodkach wykonuj¹cych takie operacje ró¿ni³y siê w sposób zasadniczy.
W latach 2002-2003 objête kontrol¹ NIK placówki przeprowadzi³y prawie 3,6 tys. implantacji stawu biodrowego, natomiast na 2004 r. szeæ z nich zaplanowa³o 1,3 tys. takich operacji. Pozosta³e szpitale do koñca kwietnia 2004 r. nie mia³y
sprecyzowanego planu wszczepieñ. Wiêkszoæ jednostek nie okreli³a kryteriów, wed³ug których przyznawano miejsce
w rejestrze oczekuj¹cych na zabieg. W 11 szpitalach istnia³y wprawdzie takie listy, ale jednostki te nie opracowa³y regulaminu kolejnoci realizacji wiadczeñ.
W 5 szpitalach, przy kierowaniu na wszczepienie endoprotezy czêæ pacjentów by³a preferowana ze wzglêdu na
przynale¿noæ zawodow¹, poparcie w³adz szpitala lub z innych powodów, nieudokumentowanych szczególnym stanem
zdrowia. Za preferencjami dla pracowników s³u¿by zdrowia i ich rodzin opowiedzia³o siê kilku ordynatorów oddzia³ów
ortopedycznych, uczestnicz¹cych w dyskusji na temat alloplastyki stawu biodrowego, zorganizowanej przez NIK w 2004 r.
Zdaniem Izby, usankcjonowanie takiego pierwszeñstwa w dostêpie do zabiegu w sposób oczywisty narusza³oby obowi¹zuj¹ce przepisy prawa, z normami konstytucyjnymi w³¹cznie.
Co pi¹ty z ankietowanych pacjentów przyzna³, ¿e poniós³ koszty zwi¹zane z operacj¹, które waha³y siê od 200 z³ do 8
tys. z³, podczas gdy koszty endoprotezy  w ich opinii  wynosi³y od 3 do 7 tys. z³. Trudno jednoznacznie okreliæ, czy by³y
to op³aty za przyjêcie do szpitala, za konkretny rodzaj endoprotezy, czy za wykonany zabieg. Niepokoj¹ce jest jednak to,
¿e pacjenci partycypuj¹ w kosztach operacji, które powinny byæ finansowane ze rodków publicznych, co mo¿e wywo³ywaæ uzasadnione podejrzenia o zachowania korupcjogenne  podkrela Izba.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 wprowadzenie centralnego rejestru
endoprotez, gromadz¹cego dane dotycz¹ce alloplastyki;

 tworzenie listy pacjentów oczekuj¹cych na wszczepienie endoprotezy
wed³ug jawnych kryteriów ustalania
kolejnoci udzielania tego wiadczenia;
 zasiêganie opinii Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatolo-

gicznego oraz konsultantów ds. ortopedii i traumatologii przy opracowywaniu zasad finansowania wiadczeñ ortopedycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
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Tytu³ kontroli
Realizacja przepisów
ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r.
o ograniczeniu
prowadzenia
dzia³alnoœci
gospodarczej
przez osoby pe³ni¹ce
funkcje publiczne
w jednostkach
samorz¹du
terytorialnego w latach
2000-2002

Cel

Zakres

Ocena wykonywania obowi¹zków
wynikaj¹cych ze wspomnianej ustawy, zw³aszcza w zakresie sk³adania
owiadczeñ maj¹tkowych i egzekwowania zakazu zatrudniania osób objêtych ograniczeniami ³¹czenia funkcji publicznych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej.

Kontrol¹ objêto: £ódzki Urz¹d Wojewódzki, Urz¹d Marsza³kowski w £odzi, starostwa powiatowe w £odzi,
Pabianicach i w Zgierzu, urzêdy miast
£odzi i Zgierza oraz urzêdy gmin
w Czarno¿y³ach, Goszczanowie, Konopnicy, Lutomiersku i w ¯arnowie.

Najwy¿sza Izba Kontroli ocenia, ¿e przepisy ustawy i reguluj¹ce tê materiê odpowiednie przepisy ustaw samorz¹dowych realizowane by³y w stopniu niezadowalaj¹cym. Jej uchwalenie mia³o  w intencji projektodawców  wprowadziæ do ¿ycia publicznego mechanizmy prawne, utrudniaj¹ce przenikanie siê struktur w³adzy i biznesu, co mo¿e prowadziæ do zachowañ nieetycznych, czy wrêcz korupcyjnych.
Podstawowymi bezpiecznikami wprowadzonymi do ustawy s¹: zakaz ³¹czenia dzia³alnoci gospodarczej z pe³nieniem
funkcji publicznych oraz obowi¹zek informowania o stanie maj¹tkowym przez osoby piastuj¹ce wymienione w ustawie
stanowiska, m.in. niektóre funkcje w samorz¹dzie terytorialnym. Odpowiednie zapisy dotycz¹ce tej materii zawieraj¹ te¿
przepisy ustaw o samorz¹dzie gminnym, powiatowym, województwa z lat 1990 i 1998 oraz nowelizuj¹ca je, obowi¹zuj¹ca
od 1 stycznia 2003 r. ustawa o zmianie ustawy o samorz¹dzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Kontrola NIK ujawni³a, ¿e w badanych jednostkach nie wszystkie osoby zatrudnione na stanowiskach, których dotyczy³o ograniczenie prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej, przestrzega³y tego zakazu. Jedna osoba by³a cz³onkiem zarz¹du w 2 spó³kach prawa handlowego i posiada³a w jednej z nich ponad 10% udzia³ów, za 23 osoby, wbrew ustawowemu zakazowi, prowadzi³y dzia³alnoæ gospodarcz¹ na w³asny rachunek lub wspólnie z innymi osobami. W opinii Izby,
nieprzestrzeganie przez zainteresowanych wspomnianych norm wynika³o po czêci z braku dostatecznej wiadomoci
zagro¿enia powa¿nymi sankcjami oraz z zastanawiaj¹co wstrzemiêliwej reakcji kierowników kontrolowanych jednostek
na takie sytuacje. Kontrola wykaza³a, ¿e poza jednym przypadkiem, w³aciwe organy nie podjê³y ¿adnych dzia³añ wobec
osób nie przestrzegaj¹cych obowi¹zku ograniczenia prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej.
Jednoznacznej interpretacji wymaga te¿ sytuacja osób prowadz¹cych prywatn¹ praktykê lekarsk¹, a jednoczenie zajmuj¹cych
stanowiska, których piastowanie wyklucza, w myl ustawy o ograniczeniu prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej przez osoby pe³ni¹ce funkcje publiczne, pracê na w³asny rachunek. Marsza³ek Województwa £ódzkiego sta³ na stanowisku, ¿e skoro do prywatnych
praktyk lekarskich nie ma zastosowania ustawa Prawo dzia³alnoci gospodarczej, to osób takich nie obowi¹zuje zakaz ³¹czenia
piastowania urzêdu z indywidualn¹ prac¹ zarobkow¹. Najwy¿sza Izba Kontroli uwa¿a jednak, ¿e udzielanie wiadczeñ zdrowotnych
w sposób zorganizowany i ci¹g³y jest prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, nie mo¿na jej zatem ³¹czyæ ze sprawowaniem funkcji
publicznej, mimo i¿ z mocy przepisów szczególnych, udzielaj¹cy wiadczeñ zdrowotnych nie posiadaj¹ statusu przedsiêbiorców.
W trakcie kontroli ujawniono w 5 sporód 12 kontrolowanych jednostek nieodosobnione przypadki niez³o¿enia owiadczeñ maj¹tkowych, b¹d sk³adania ich po up³ywie ustawowego terminu. W opinii Izby, egzekwowanie tego obowi¹zku
by³o ma³o skuteczne. Dopiero nowelizacja ustaw samorz¹dowych, wprowadzaj¹ca sankcje za nieterminowe sk³adanie
owiadczeñ, daje szansê skutecznego dyscyplinowania zainteresowanych. NIK przekaza³a te¿ do prokuratury dwa zawiadomienia o podejrzeniu podania nieprawdy w owiadczeniach maj¹tkowych.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 reagowanie na przypadki ³¹czenia
piastowania funkcji publicznych z prac¹ na w³asny rachunek;

&&

 sprecyzowanie w ustawie o ograniczeniu prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej przez osoby pe³ni¹ce funkcje publiczne pojêcia dzia³alnoæ gospodarcza, tak by jednoznacznie oznacza³o ono prowadzenie ka¿dej dzia³al-

noci na w³asny rachunek  poza dzia³alnoci¹ wytwórcz¹ w rolnictwie;
 zapewnienie skutecznego egzekwowania sk³adania owiadczeñ maj¹tkowych w ustawowych terminach.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Wykorzystanie œrodków
publicznych na
funkcjonowanie
instytucji kultury
prowadzonych przez
samorz¹dy województw

Ocena przekazywania przez urzêdy
marsza³kowskie rodków publicznych
na funkcjonowanie instytucji kultury
prowadzonych przez samorz¹dy województw oraz ich wykorzystania
przez te instytucje.

Kontrol¹ objêto 64 jednostki, m.in.:
urzêdy marsza³kowskie, domy kultury, muzea, biblioteki, teatry, galerie,
filharmonie.

Najwy¿sza Izba Kontroli stwierdzi³a, ¿e  poza nielicznymi wyj¹tkami  instytucje
kultury w badanym okresie lat 2001-2003 (I kw.) wykorzysta³y w ca³oci i zgodnie
z przeznaczeniem rodki przekazane im z bud¿etów samorz¹dów województw oraz dotacje z bud¿etu pañstwa na dofinansowanie ich bie¿¹cych zadañ w³asnych. Uzyskane rodki nie zapewnia³y jednak dofinansowania tych jednostek na
poziomie sugerowanym przez nie w projektach planów finansowych.
W latach 2001-2002 w 4 sporód 10 kontrolowanych województw nast¹pi³ spadek przychodów w³asnych instytucji
kultury, spowodowany m.in. ni¿szymi wp³ywami z reklam, od sponsorów, ze sprzeda¿y biletów, programów, wydawnictw
itp. Zdaniem NIK, zmniejszenie siê tych przychodów by³o tak¿e wynikiem nieprawid³owoci w pozyskiwaniu dochodów
z mienia (nieuzasadnione zwolnienia najemców i dzier¿awców z czynszu, nieegzekwowanie odsetek za nieterminowe
regulowanie nale¿noci) oraz uznaniowego wydawania znacznych iloci bezp³atnych biletów i zaproszeñ.
Wskutek ograniczenia planowanych wielkoci dotacji finansowych, czêæ instytucji kultury zintensyfikowa³a poszukiwania dodatkowych róde³ rodków, zw³aszcza poza sektorem finansów publicznych oraz podejmowa³a dzia³ania oszczêdnociowe  m.in. jeden z teatrów zawar³ umowê sponsoringu z kopalni¹ wêgla, na podstawie której otrzyma³ rodki w wysokoci 1,5 mln z³. Ponadto placówki w³asnymi si³ami przeprowadza³y drobne prace konserwatorskie, ogranicza³y ogrzewanie obiektów itp.
W ocenie Izby, rozwojowi dzia³alnoci kulturalnej i zwiêkszeniu oferty programowej instytucji kultury nie sprzyja³a
struktura wydatków tych placówek. W latach 2001-2002 w wydatkach bie¿¹cych dominowa³y wynagrodzenia wraz z pochodnymi (oko³o 67%), które wzros³y w tym okresie ze 129,7 mln z³ do 131,6 mln z³. Najwiêkszy udzia³ kosztów osobowych
w wydatkach odnotowano w teatrach (71%) i filharmoniach (70%), najmniejszy za w domach kultury i bibliotekach  60%
i 63%. Wysoki udzia³ kosztów osobowych, wynikaj¹cy z etatowego zatrudniania sta³ych zespo³ów pracowników, ogranicza³ mo¿liwoci finansowania pozosta³ych wydatków zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ tych instytucji (np. na scenografiê, zakup
eksponatów, opracowanie muzyczne, op³aty licencyjne), na które w skrajnych przypadkach pozostawa³o poni¿ej 10%
wydatkowanych rodków.
1 stycznia 2004 r. wesz³a w ¿ycie ustawa o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego, ograniczaj¹ca m.in. zakres dotacji na finansowanie bie¿¹cych zadañ w³asnych samorz¹dów, w tym tak¿e z dziedziny kultury. Zakres zadañ
objêtych mecenatem pañstwa w sferze kultury, wykonywanych przez instytucje filmowe i instytucje kultury, okreliæ mia³o
stosowne rozporz¹dzenie Rady Ministrów, jednak do koñca maja 2004 r. owa dyspozycja nie zosta³a wykonana, co uzasadnia³o wniosek o przyspieszenie prac nad tym aktem.
Kontrola ujawni³a nieprzestrzeganie przez znaczn¹ czêæ instytucji kultury procedur udzielania zamówieñ publicznych, przypadki wydatkowania rodków publicznych z naruszeniem zasad gospodarnoci, nierzetelne prowadzenie kont
analitycznych i niekompletn¹ ewidencjê rodków trwa³ych. Zdaniem NIK, niewystarczaj¹cy by³ nadzór i kontrola urzêdów
marsza³kowskich nad instytucjami kultury, zw³aszcza jeli chodzi o efektywnoæ gospodarowania.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 tworzenie dogodnych warunków do
wspó³finansowania kultury ze róde³
niepublicznych (podmioty prywatne,
fundacje, stowarzyszenia itp.);

 inicjowanie oraz wdra¿anie rozwi¹zañ prawnych i organizacyjnych sprzyjaj¹cych zmniejszaniu kosztów osobowych instytucji kultury, zwi¹zanych
z utrzymywaniem sta³ych zespo³ów artystycznych i technicznych (przechodzenie na tzw. system impresaryjny).
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Organizacja i warunki
realizacji wychowania
fizycznego w szko³ach
podstawowych
i gimnazjach na terenie
województwa ³ódzkiego

Ocena prawid³owoci i skutecznoci
dzia³añ podejmowanych przez jednostki samorz¹du terytorialnego, Kuratorium Owiaty w £odzi oraz publiczne szko³y podstawowe i gimnazja  dla realizacji programu zajêæ
z zakresu kultury fizycznej dzieci
i m³odzie¿y.

Kontrolê przeprowadzono w Kuratorium Owiaty i Urzêdzie Miasta £odzi,
3 urzêdach gmin oraz w 12 szko³ach
podstawowych i gimnazjach.

Najwy¿sza Izba Kontroli stwierdzi³a, ¿e wiêkszoæ skontrolowanych szkó³ podstawowych i gimnazjów realizowa³a zajêcia z wychowania fizycznego w wymiarze czasowym i w formach okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach prawa. Wszystkie szko³y zaplanowa³y zajêcia z wychowania fizycznego zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, czyli w wymiarze 3 godzin tygodniowo, a pocz¹wszy od roku szkolnego 2003/2004, w klasach IV  4 godzin tygodniowo. Negatywnie jednak wypad³a ocena realizacji przez szko³y planów
nauczania w tym zakresie. Przyczyn¹ tego stanu jest  w opinii NIK  relatywnie niski poziom wiedzy czêci nauczycieli
w dziedzinie metodyki nauczania, mimo legitymowania siê formalnymi uprawnieniami do prowadzenia zajêæ wf i motoryczno-ruchowych. Wp³yw na to mia³ tak¿e niew³aciwie wykonywany przez kuratorium nadzór pedagogiczny nad szko³ami, co wynika³o po czêci z trudnoci kadrowych i przeci¹¿enia wizytatorów obowi¹zkami.
Krytyczne uwagi Izby wzbudzi³a te¿ rzetelnoæ prowadzenia dokumentacji zajêæ szkolnych. Wielu nauczycieli, dokonuj¹c wpisów w dziennikach lekcyjnych, niezgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami nie okrela³o celu zajêæ. Stwierdzono
te¿ przypadki przek³amañ i pomy³ek w dokumentacji, wród nich szczególnie nagannego wprowadzania wpisów niezgodnych z treci¹ przeprowadzonych zajêæ. Czêæ dokumentacji uzupe³niano dopiero w trakcie kontroli NIK.
Z analizy zapisów w dziennikach lekcyjnych wynika, ¿e w 30% szkó³, w klasach I-IV nie zrealizowano zajêæ motoryczno-ruchowych w okrelonym przepisami wymiarze czasowym. Jedn¹ z przyczyn niepe³nej realizacji tych planów by³o uczestnictwo dzieci w obchodach wi¹t pañstwowych i rocznic, organizowanych zwykle na lekcjach wychowania fizycznego.
W wyniku kontroli stwierdzono, ¿e opieka medyczna nad uczniami w wielu szko³ach nie by³a prawid³owo zorganizowana, tym samym nie by³o mo¿liwoci kwalifikowania dzieci i m³odzie¿y do w³aciwych grup æwiczebnych z wf. Szko³y nie
wspó³pracowa³y z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej, w których gestii le¿a³o wykonywanie badañ profilaktycznych
i kierowanie uczniów do odpowiednich grup wf. Nieprawid³owoci te by³y jedn¹ z przyczyn niedostatków w organizacji
i realizacji gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.
W dwóch przypadkach kontrola stwierdzi³a potencjalne zagro¿enie dla ¿ycia i zdrowia uczniów, ze wzglêdu na fatalny
stan techniczny sprzêtu i urz¹dzeñ sportowych. W wiêkszoci nie posiada³y one certyfikatów bezpieczeñstwa, ujawniono
te¿ przypadki lekcewa¿enia przez dyrektorów szkó³ obowi¹zku dokonywania bie¿¹cych napraw.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 okrelenie przez MENiS priorytetów
szkoleñ metodycznych, aby umo¿liwiæ
nauczycielom wychowania fizycznego
zdobycie wystarczaj¹cej wiedzy o metodyce prowadzenia zajêæ i dokumentowaniu przebiegu nauczania;
 podjêcie przez MENiS, w porozumieniu z wojewodami, dzia³añ prowadz¹cych do zwiêkszenia zatrudnienia
wizytatorów w kuratoriach owiaty;
 rozwa¿enie przez MENiS skierowania do szkó³ zalecenia dotycz¹cego

'

organizowania uroczystoci szkolnych
w sposób nie koliduj¹cy z realizacj¹
planu zajêæ lekcyjnych;
 rozwa¿enie przez Ministra Zdrowia,
w porozumieniu z Ministrem Edukacji
Narodowej i Sportu, mo¿liwoci na³o¿enia na szko³y obowi¹zku uzyskiwania opinii lekarskiej w sprawie kwalifikowania uczniów do grup æwiczebnych wf;
 egzekwowanie od dyrektorów szkó³
obowi¹zku dokonywania okresowych
przegl¹dów stanu technicznego obiektów, urz¹dzeñ i sprzêtu sportowego dla
zapewnienia warunków ich bezpiecznego u¿ytkowania.

Tytu³ kontroli
Zbywanie
nieruchomoœci
komunalnych
przez gminy

Cel

Zakres

Ocena dzia³alnoci gmin w zbywaniu
nieruchomoci
komunalnych,
w szczególnoci przejrzystoci postêpowañ przetargowych oraz prawid³owoci ustalania i pobierania nale¿noci za zbyte nieruchomoci.

Kontrolê przeprowadzono w 10 miastach na prawach powiatu, 9 gminach
miejskich, 5 gminach miejsko  wiejskich i w 2 gminach wiejskich.

W wyniku kontroli stwierdzono, ¿e wiêkszoæ gmin nie posiadaj¹c d³ugookresowych planów wykorzystania zasobu nieruchomoci, nie prowadzi³a racjonalnej polityki ich udostêpniania i zbywania. W ponad po³owie skontrolowanych jednostek (61%) nie sporz¹dzono planów wykorzystania gminnych zasobów nieruchomoci, co wskazuje na nierealizowanie przez organy wykonawcze gmin dyspozycji
ustawy o gospodarce nieruchomociami. Tereny wchodz¹ce w sk³ad gminnego zasobu nieruchomoci zbywano wiêc nie
dysponuj¹c planami jego wykorzystania, które powinny byæ sporz¹dzone na podstawie studiów uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy. W opinii NIK, zbywanie nieruchomoci komunalnych przed sporz¹dzeniem
i uchwaleniem studium uwarunkowañ oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego stwarza niebezpieczeñstwo wyzbywania siê nieruchomoci, które w przysz³oci mog¹ byæ potrzebne do realizacji zadañ publicznych. Ponowne ich pozyskanie mo¿e jednak wówczas byæ czasoch³onne i kosztowne.
Zbywanie komunalnych nieruchomoci, w badanych wypadkach, s³u¿y³o g³ównie uzupe³nieniu bie¿¹cych dochodów
bud¿etowych gmin. Koniecznoæ doranego ³atania finansowych dziur wp³ywami ze sprzedawanych nieruchomoci sprzyja³a nieracjonalnemu gospodarowaniu posiadanymi nieruchomociami  w³¹cznie z oferowaniem obiektów, na które nie
by³o nabywców. Czêsto, z powodu braku chêtnych nie dochodzi³o do przetargów, wobec czego cenê ustalano w drodze
rokowañ, z regu³y znacznie poni¿ej wartoci rynkowej okrelonej przez rzeczoznawców.
Zbywanie nieruchomoci w drodze rokowañ prowadzonych w nastêpstwie negatywnych rezultatów dwóch kolejnych przetargów mia³o miejsce w 24 na 26 kontrolowanych gmin  by³o wiêc zjawiskiem masowym. Jednak w 7 gminach dosz³o do zbycia
nieruchomoci w trybie bezprzetargowym, mimo i¿ nie istnia³y podstawy do rezygnacji z przetargów. Na 154 zbadane przez
Izbê umowy zbycia nieruchomoci, w 67% uzyskana cena by³a ni¿sza od oszacowanej przez rzeczoznawcê maj¹tkowego.
W 54% kontrolowanych gmin stwierdzono naruszanie przepisów ustawy o gospodarowaniu nieruchomociami polegaj¹ce na zbywaniu nieruchomoci bez oszacowania ich przez rzeczoznawców, nierzetelnym sporz¹dzaniu wycen, b¹d
na korzystaniu z nieaktualnych wycen nieruchomoci.
Z kolei w 31% kontrolowanych wypadków nieprawid³owoci w dzia³aniu gmin dotyczy³y niesporz¹dzania wykazów
nieruchomoci przeznaczonych do zbycia, niepodawania b¹d podawania z opónieniem do publicznej wiadomoci informacji o wywieszeniu takich wykazów na tablicy og³oszeñ.
Ponadto, w 61% gmin ujawniono istotne fakty nieprzestrzegania procedur zbywania nieruchomoci w trybie przetargowym, okrelonych w ustawie o gospodarowaniu nieruchomociami. Informacje o przetargach podawano ze zbyt ma³ym
wyprzedzeniem albo wcale ich nie upubliczniano, dokumentacjê przetargow¹ prowadzono nierzetelnie, uchwa³y organów
gmin o zbyciu nieruchomoci by³y prawnie wadliwe. Bezprawnie wreszcie zarz¹dy gmin powierza³y prowadzenie przetargów innym podmiotom.
W wyniku kontroli ujawniono ponadto istotne nieprawid³owoci w ustalaniu i pobieraniu nale¿noci za zbywane nieruchomoci. Nie egzekwowano m.in. nale¿nego oprocentowania w razie roz³o¿enia sp³at na raty, b³êdnie obliczano roczne
nale¿noci z tytu³u u¿ytkowania wieczystego, zawierano akty notarialne o zbyciu nieruchomoci mimo niezap³acenia wymaganej umow¹ ceny lub jej czêci. £¹czna kwota ustalonych przez kontrolê NIK finansowych nieprawid³owoci wynios³a
10,2 mln z³, z czego uszczuplenia w dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego  prawie 8 mln z³.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 zbywanie nieruchomoci z poszanowaniem zasady pe³nej jawnoci, w tym
m.in. przez og³aszanie w mediach o wszczêciu procedur przetargowych;

 ustalanie cen nieruchomoci na
podstawie wyceny rzeczoznawców;
 prowadzenie, po dwóch kolejnych
negatywnych przetargach, rokowañ ze
wszystkimi zainteresowanymi;
 rozwa¿enie wprowadzenia zmian do
ustawy o gospodarowaniu nierucho-

mociami, zmierzaj¹cych do bardziej
precyzyjnego okrelenia zasad zbywania nieruchomoci, m.in. przez skodyfikowanie zasad obowi¹zuj¹cych w postêpowaniu przetargowym i w rokowaniach.
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Realizacja programów
i planów
zagospodarowania
granicy pañstwowej
w zakresie modernizacji
i budowy drogowych
przejœæ granicznych
na pó³nocnowschodnim i wschodnim
odcinku granicy
pañstwowej w latach
2000-2004 (I kw.)

Ocena stanu przygotowania drogowych przejæ granicznych do prowadzenia skutecznej kontroli granicznej,
celnej, sanitarnej, weterynaryjnej, fitosanitarnej, chemicznej i radiometrycznej, ze szczególnym zwróceniem
uwagi na stan realizacji w tym wzglêdzie wymogów Unii Europejskiej.

Kontrol¹ objêto m.in.: wykonywanie
przez wojewodów zadañ okrelonych
w rz¹dowych programach zagospodarowania granicy pañstwowej, dotycz¹cych planowania inwestycji drogowych na przejciach granicznych oraz
ich wyposa¿enia i utrzymania, prawid³owoæ wykorzystania przeznaczonych na te cele rodków bud¿etowych
i pomocowych, realizacjê zadañ Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji zwi¹zanych z dostosowywaniem przejæ granicznych do standardów unijnych.

Na pó³nocno-wschodnim i wschodnim odcinku granicy (województwa: warmiñskomazurskie, podlaskie, lubelskie i podkarpackie) funkcjonuje 17 ca³odobowych drogowych przejæ granicznych. Mimo i¿ w latach 2000-2003 powsta³o na tych terenach wiele nowych inwestycji, NIK stwierdzi³a, ¿e modernizacja infrastruktury granicznej oraz dostosowywanie przejæ drogowych do wymogów Unii Europejskiej
przebiega powoli. Na ¿adnym z przejæ nie zapewniono odpowiedniej opieki medycznej. Tylko na dwóch  w Kunicy
Bia³ostockiej i S³awatyczach  stworzono mo¿liwoci izolacji lub kwarantanny osób przybywaj¹cych z zagranicy, wobec
których istnieje podejrzenie choroby zakanej. Tak¿e tylko dwa przejcia graniczne  w Bezledach i Medyce  maj¹ urz¹dzenia do kontroli spalin pojazdów wje¿d¿aj¹cych na terytorium Polski.
17 drogowych przejæ granicznych na pó³nocno-wschodnim i wschodnim odcinku granicy pañstwowej rozmieszczonych jest rednio co 75 km. Ich infrastruktura techniczna zosta³a przystosowana do wymogów unijnych w sposób zró¿nicowany. Najgorsza sytuacja istnieje w woj. warmiñsko-mazurskim. Modernizowane w latach 90. przejcia w Bezledach,
Go³dapi i Gronowie nie s¹ dostosowane do nowych procedur kontrolnych, co utrudnia pracê s³u¿bom celnym, sanitarnym
i Stra¿y Granicznej. W ocenie NIK, kilkuletnie opónienia wynikaj¹ z niew³aciwego przygotowania zadañ inwestycyjnych
przez s³u¿by wojewody warmiñsko-mazurskiego. Znamienne jest, ¿e w 2003 r. ze rodków w wysokoci 42,5 mln z³ przewidzianych na budowê drogowego przejcia w Grzechotkach, wydatkowano zaledwie 186 tys. z³, a wiêc 0,4%.
W opracowanych w latach 2000-2004 programach i planach przewidziano rozbudowê i modernizacjê 12 funkcjonuj¹cych przejæ granicznych oraz budowê dwóch nowych: w Grzechotkach  na granicy z Federacj¹ Rosyjsk¹ i Krocienku 
na granicy z Ukrain¹. Do 1 maja 2004 r. (data akcesji Polski do UE) w pe³ni ukoñczono tylko budowê przejcia w Krocienku. W latach 2002-2004 wybudowano i oddano do u¿ytku 6 terminali odpraw weterynaryjnych, m.in. na przejciach w Bezledach, Kunicy Bia³ostockiej i Dorohusku, które spe³niaj¹ standardy unijne.
W ocenie Izby, sporz¹dzone w MSWiA roczne sprawozdanie dotycz¹ce rozbudowy, modernizacji i budowy przejæ
by³y ogólnikowe. Przede wszystkim nie dokonano w nich oceny stanu realizacji planowanych zadañ, co ogranicza³o mo¿liwoci monitorowania przebiegu prac przez ministerstwo.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 efektywne wprowadzanie w ¿ycie
programów i planów zagospodarowania granicy pañstwowej oraz skuteczne koordynowanie i monitorowanie
zadañ zwi¹zanych z unowoczenianiem
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drogowych przejæ granicznych na zewnêtrznej granicy Unii Europejskiej;
 zapewnienie skutecznego nadzoru
nad realizacj¹ zadañ inwestycyjnych na
drogowych przejciach granicznych,
w celu zapewnienia prawid³owego wykorzystywania w tym zakresie rodków
bud¿etowych i pomocowych.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Likwidacja skutków
klêski ¿ywio³owej (huraganu) zaistnia³ej w lipcu
2002 r. na terenach
leœnych zarz¹dzanych
przez Lasy Pañstwowe,
ze szczególnym
uwzglêdnieniem Puszczy
Piskiej

Ocena prawid³owoci i skutecznoci
dzia³añ Lasów Pañstwowych przy likwidacji skutków huraganu.

Kontrolê przeprowadzono w regionalnych dyrekcjach Lasów Pañstwowych
w Bia³ymstoku i Olsztynie oraz nadlenictwach w Nowogrodzie, Dryga³ach, Piszu, Myszyñcu i Ostro³êce.

Najwy¿sza Izba Kontroli pozytywnie ocenia dzia³ania podjête przez jednostki organizacyjne Lasów Pañstwowych dla likwidacji skutków huraganu, który przeszed³ nad
pó³nocno-wschodni¹ Polsk¹ 4 lipca 2002 r. Huragan o niespotykanej dotychczas u nas sile 12 stopni w skali Beauforta, w porywach osi¹gaj¹cy 15 stopni, trwa³ oko³o pó³ godziny. Prêdkoæ wiatru przekracza³a momentami 170 km/godz. Spowodowa³ on
najwiêksze od kilkudziesiêciu lat szkody w drzewostanach w pasie o d³ugoci 130 km i szerokoci do 15 km, przy czym najwiêksze z³omy i wywroty wyst¹pi³y w Puszczy Piskiej, mniejsze za w puszczach Kurpiowskiej, Boreckiej, Romnickiej i Augustowskiej. Wed³ug ostatecznej inwentaryzacji, huragan spowodowa³ uszkodzenia w drzewostanie 16 nadlenictw na powierzchni
45,4 tys. ha, czyli 21% ich obszaru. Na terenie nadlenictwa Pisz, w 8 lenictwach kataklizm dotkn¹³ 100% powierzchni.
Z lasów trzeba by³o wywieæ 4,1 mln m3 uszkodzonego drewna, w tym 2,5 mln m3 z drzew le¿¹cych i z³omów.
Izba pozytywnie ocenia podjête dzia³ania organizacyjne, zmierzaj¹ce do likwidacji skutków huraganu. W pierwszej
kolejnoci odblokowano drogi i przywrócono ³¹cznoæ oraz wprowadzono zakaz wstêpu na zniszczone tereny, celem
ograniczenia zagro¿enia ¿ycia ludzi i niebezpieczeñstwa wybuchu ognia. W porozumieniu ze stra¿¹ po¿arn¹ i policj¹
zorganizowano lotnicze patrolowanie obszarów lenych i opracowano plany ewakuacji na wypadek po¿aru zniszczonych
lasów. W dzieñ po przejciu kataklizmu powo³ano Regionalny Sztab Akcji, do którego weszli przedstawiciele regionalnych
dyrekcji lasów pañstwowych oraz nadleniczowie z najbardziej poszkodowanych placówek.
Prawid³owa organizacja oraz sprawny przebieg prac umo¿liwi³y nadlenictwom uprz¹tniêcie do koñca czerwca 2003 r. z³omów, wywrotów i pochylonych drzew z 39,9 tys. ha, czyli 88% uszkodzonej powierzchni lasów. Pozyskano 2,4 mln m3 grubizny,
z czego nieomal po³owê z Puszczy Piskiej. Na pozytywn¹ ocenê zas³uguje te¿ prowadzenie, równolegle z pracami porz¹dkowymi, przygotowania gleby do odnowieñ tych terenów. W latach 2004-2005 wykonano odnowienia na powierzchni ok. 3,5 tys. ha.
W kontrolowanym okresie nadlenictwa sprzeda³y ok. 2,1 mln m3 grubizny. Uzyskano z tego tytu³u przychody w ³¹cznej kwocie 198 mln z³. Kontrola wykaza³a, ¿e wysoki, bo przekraczaj¹cy 6 mln z³ stan nale¿noci przeterminowanych,
wynika³ po czêci z zaniechania lub prowadzenia z niedostateczn¹ determinacj¹ ich windykacji. Nie zawsze naliczano te¿
odsetki. Podjête dopiero na wniosek NIK dzia³ania pozwoli³y odzyskaæ z tego tytu³u 3,7 mln z³. Przy sprzeda¿y drewna
odnotowano przypadki udzielania nieuzasadnionych upustów cenowych, co wed³ug NIK narazi³o nadlenictwa na stratê
prawie 100 tys. z³. Nie mo¿na równie¿ wykluczyæ korupcyjnego pod³o¿a tych praktyk.
Kontrola wykaza³a ponadto nieprawid³owoci przy remontowaniu dróg lenych. W umowach z wykonawcami nie okrelano ich lokalizacji, co utrudnia³o, a nawet uniemo¿liwia³o rzetelny odbiór prac. Ujawniono te¿ przypadki prowadzenia robót bez
wymaganych pozwoleñ. Ustalenia kontroli wykaza³y, ¿e rodki finansowe na usuwanie skutków huraganu by³y na ogó³ wykorzystywane w sposób celowy i zgodny z przepisami. Nieliczne nieprawid³owoci polega³y na omijaniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych  przy wyborze wykonawców remontów dróg lenych, odnawiania zniszczonych terenów i niektórych
zakupach sprzêtu. Z naruszeniem przepisów wydano 0,7 mln z³ pochodz¹cych w wiêkszoci z po¿yczki oraz z dotacji funduszu ochrony rodowiska i bud¿etu pañstwa. W wyniku niedostatecznego nadzoru traktowane one by³y przez bezporednich
dysponentów jak rodki w³asne Lasów Pañstwowych, nie podlegaj¹ce rygorom ustawy o zamówieniach publicznych.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 niezw³oczne podejmowanie dzia³añ
windykacyjnych wobec d³u¿ników zalegaj¹cych z p³atnociami za zakupione
drewno;

 prawid³owe formu³owanie umów
zawieranych na wykonywanie remontów dróg lenych, zapewnienie nadzoru nad ich realizacj¹ i rzetelnego odbioru prac;

 egzekwowanie prawid³owego wydatkowania i rozliczania rodków publicznych przez jednostki organizacyjne Lasów Pañstwowych.
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Tytu³ kontroli
Transgraniczne
przemieszczanie
odpadów pomiêdzy
Polsk¹ a Rosj¹
– Obwodem
Kaliningradzkim

Cel

Zakres

Ocena dzia³alnoci Stra¿y Granicznej
oraz organów celnych w zakresie
sprawowanego nadzoru i kontroli nad
przestrzeganiem regulacji prawnych
dotycz¹cych miêdzynarodowego obrotu odpadami, w tym kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych.

Kontrolê przeprowadzono w oddzia³ach celnych w Bezledach i Braniewie,
Warmiñsko-Mazurskim Oddziale Stra¿y Granicznej w Kêtrzynie oraz w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony
rodowiska w Olsztynie.

Najwy¿sza Izba Kontroli generalnie pozytywnie ocenia sprawowanie przez urzêdy
celne i Stra¿ Graniczn¹ nadzoru oraz kontrolowanie transgranicznego przemieszczania odpadów. Pozytywn¹ ocenê obni¿aj¹ jednak stwierdzone przypadki nierzetelnego ewidencjonowania odprawianych odpadów. Zasady miêdzynarodowego obrotu odpadami reguluje Konwencja Bazylejska z 1989 r., obowi¹zuj¹ca
Polskê od 1992 r., a Rosjê  od 1995 r. Stwierdza ona m.in., ¿e trasgraniczne przemieszczanie odpadów ograniczone
zostanie do miminum, prowadzone bêdzie w sposób zapewniaj¹cy ochronê zdrowia ludzi i niezgra¿aj¹cy rodowisku,
odpady zostan¹ odpowiednio opakowane, oznakowane, zewidencjonowane, zaopatrzone w dokumenty przewozowe i transportowane z zachowaniem zasad miêdzynarodowego obrotu a¿ do miejsca przeznaczenia.
W latach 2001-2003 przewozy odpadów przez granicê polsko-rosyjsk¹ odbywa³y siê tylko na przejciu w Bezledach.
Stra¿ graniczna  co stwierdzi³a kontrola  ewidencjonowa³a je rzetelnie. Odprawiono w tym czasie 82 transporty zawieraj¹ce ogó³em 1,6 tys. ton odpadów. W 74 transportach przewieziono tranzytem z Rosji u¿ywan¹ odzie¿, szmaty i z³om
o ³¹cznej wadze 1,4 tys. ton, a w 8 transportach, ekspediowanych z polskiego obszaru celnego, wywieziono 0,2 tys. ton
makulatury. Odpady przesy³ane tranzytem zosta³y przewiezione przez polski obszar celny w terminach okrelonych w dokumentacji przewozowej.
Z ustaleñ kontroli wynika, ¿e w czasie badania przewo¿onych odpadów sygnalizacja bramek dozymetrycznych niemal w po³owie przypadków uruchomi³a siê bez powodu. Potwierdzaj¹ to zapisy w Ksi¹¿ce pracy na stanowisku kontroli
chemiczno-radiometrycznej. Jak najgorzej wiadczy to o funkcjonalnoci i niezawodnoci tych urz¹dzeñ. W pozosta³ych
przypadkach alarm wywo³a³y przewo¿one nawozy sztuczne, których poziom promieniowanmia nie przekracza³ wszak¿e
dopuszczalnych norm. Wed³ug uzyskanych przez NIK wyjanieñ, w planie modernizacji przejæ granicznych przewidziana
jest wymiana bramek dozymetrycznych na nowsze, pozwalaj¹ce tak¿e na dokonywanie pomiarów promieniowania neutronowego.
Kontrolowane odzia³y celne prowadzi³y ewidencjê obrotu odpadami zgodnie z wymogami zarz¹dzenia Prezesa G³ównego Urzêdu Ce³ w sprawie ewidencji prowadzonych przez urzêdy celne. Kontrola ujawni³a jednak, ¿e na 82 transporty,
w 18 przypadkach nierzetelnie zarejestrowano nazwy i kody odprawionych odpadów. Zgodnie z tym zarz¹dzeniem, ewidencji podlegaj¹ towary wprowadzane na polski obszar celny (zestawienie E01) i zeñ wyprowadzane (E19). Stwierdzono,
¿e w ewidencji E01 w 18 zapisach wykazano jako odpady z³om ró¿nych metali, podczas gdy w dokumentacji zg³oszenia
do odprawy towary owe mia³y kody nie kwalifikuj¹ce ich do tej grupy odpadów  m.in. jako z³om o³owiu zakwalifikowano
o³ów nieobrobiony plastycznie pozosta³y zawieraj¹cy antymon, z kolei z³om u¿ytkowy do ubojni zwierz¹t okaza³ siê
w rzeczywistoci lini¹ ubojow¹ u¿ywan¹.
Najwy¿sza Izba Kontroli pozytywnie ocenia przygotowanie organów celnych oraz Stra¿y Granicznej do przeprowadzania odpraw odpadów. Na ka¿dej zmianie, wród funkcjonariuszy wyznaczonych do s³u¿by, znajdowa³ siê przynajmniej
jeden przeszkolony do kontroli odpadów, odpadów niebezpiecznych i gazów technicznych.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 zapewnienie przez wojewodê warmiñsko-mazurskiego oraz komendanta Oddzia³u Stra¿y Granicznej w Kêtrzynie pe³nej realizacji planu wymiany bra-

'"

mek dozymetrycznych na urz¹dzenia
nowszej generacji;
 przyspieszenie prac nad formalnym
uregulowaniem form i zasad wspó³pracy miêdzy wszystkimi s³u¿bami (G³ówny Inspektor Ochrony rodowiska,
G³ówny Inspektor Sanitarny, Szef S³u¿-

by Celnej, Komendant G³ówny Stra¿y
Granicznej) powo³anymi do nadzoru
i kontroli nad transgranicznym przemieszczaniem odpadów.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Prawid³owoœæ
wykorzystania œrodków
finansowych przez izby
rolnicze na realizacjê
zadañ ustawowych oraz
zleconych przez organy
administracji rz¹dowej
i samorz¹dowej

Ocena wykorzystania przez izby rolnicze rodków finansowych na realizacjê ich zadañ ustawowych i statutowych.

Kontrol¹ objêto 14 izb rolniczych: kujawsko-pomorsk¹, podlask¹, pomorsk¹, wiêtokrzysk¹, ma³opolsk¹, lubelsk¹, województwa ³ódzkiego, warmiñsko-mazursk¹, wielkopolsk¹, podkarpack¹, zachodniopomorsk¹, mazowieck¹, dolnol¹sk¹ i lubusk¹ oraz
AGRO-PIR Sp. z o.o. w Boguchwale.

Najwy¿sza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykorzystanie przez skontrolowane izby
rolnicze rodków publicznych, otrzymanych na realizacjê zadañ ustawowych i statutowych, w tym dotacji przekazanych przez administracjê rz¹dow¹ i samorz¹dow¹. rodki te by³y na ogó³ wydatkowane
gospodarnie i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem oraz obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa.
G³ównym ród³em finansowania dzia³alnoci izb rolniczych by³y wp³ywy z dwuprocentowego odpisu od pobieranego
przez gminy podatku rolnego. W latach 2001-2003 przychody z tego tytu³u stanowi³y 73% ³¹cznych dochodów izb rolniczych. Kontrola ujawni³a, ¿e gminy spónia³y siê z wp³atami tych rodków na rzecz izb rolniczych, na koniec 2003 r.
zaleg³oci siêga³y nieomal 10% nale¿nych sum. NIK zwróci³a jednak uwagê, ¿e stan ten mog³a pog³êbiaæ niefrasobliwoæ
samych izb, które niechêtnie i z oci¹ganiem podejmowa³y czynnoci windykacyjne wobec gmin  d³u¿ników. Sporód 14
zainteresowanych izb, tylko dwie dochodzi³y swych nale¿noci na drodze s¹dowej.
Istotnym zastrzykiem finansowym dla izb rolniczych by³y dotacje bud¿etowe  wp³ywy z tego tytu³u stanowi³y ok. 14%
ich przychodów i s³u¿y³y finansowaniu dzia³alnoci bie¿¹cej. Wszystkie skontrolowane izby pozyskiwa³y ponadto rodki
finansowe na swoj¹ dzia³alnoæ ze róde³ pozabud¿etowych, m.in. z funduszy unijnych (w formie grantów z funduszów
SAPARD i PHARE), fundacji oraz z krajowych funduszy celowych, w sumie nie wiêcej ni¿ 3% ca³oci przychodów. W dochodach izb rolniczych przychody z udzia³u w spó³kach prawa handlowego nie liczy³y siê, bowiem izby zwykle notowa³y
straty lub minimalne zyski.
Z ustaleñ kontroli wynika, ¿e rodki pochodz¹ce z odpisu od podatku rolnego, jak i uzyskane jako dotacje bud¿etowe,
w zdecydowanej wiêkszoci wykorzystywane by³y prawid³owo. Nieliczne ujawnione nieprawid³owoci polega³y na nieprzestrzeganiu procedury uchwalania bud¿etu izb  odnotowano przypadki niezatwierdzenia przez walne zgromadzenie przed
up³ywem roku rozrachunkowego, dokonanego przez zarz¹d izby rolniczej zmniejszenia planów finansowych. Kontrolerzy
natknêli siê tak¿e na przypadek niegospodarnego zakupu przez izbê mienia ruchomego, mimo ofert z ni¿sz¹ cen¹ z³o¿onych w postêpowaniu o zamówienie publiczne.
Kontrolowane izby uwzglêdni³y w swych statutach realizacjê wszystkich zadañ okrelonych ustaw¹ o izbach rolniczych. W szczególnoci izby sporz¹dza³y analizy, oceny i wnioski z zakresu produkcji rolnej i rynku rolnego, zg³asza³y
inicjatywy legislacyjne, opiniowa³y propozycje ustaw i rozporz¹dzeñ dotycz¹cych ¿ywotnych problemów rolnictwa i rolników, rozwija³y wspó³pracê z zagranicznymi organizacjami producentów rolnych oraz dba³y o podnoszenie kwalifikacji zawodowych rolników. Realizuj¹c ostatnie z wymienionych zadañ, organizowa³y ró¿norodne szkolenia, seminaria i konferencje  samodzielnie, lub we wspó³pracy z innymi instytucjami. W 2003 r. skoncentrowa³y siê na wyjanianiu skutków,
jakie dla rolnictwa i rolników bêdzie mia³o przyst¹pienie Polski do Unii Europejskiej. Wszystkie skontrolowane izby promowa³y ideê wspó³dzia³ania rolników w grupach producenckich, dzia³a³y tak¿e na rzecz poprawy struktury agrarnej, m.in.
uczestnicz¹c w zespo³ach ds. scalania gruntów.
¯adna z izb rolniczych nie realizowa³a natomiast zapisanego w ustawie zadania nadawania tytu³ów kwalifikacyjnych
w zakresie rolnictwa. Uniemo¿liwia³ to brak odrêbnych przepisów okrelaj¹cych zasady przyznawania takich tytu³ów  nie
wydano ich mimo up³ywu 8 lat od uchwalenia ustawy o izbach rolniczych.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 podejmowanie dzia³añ na rzecz
pozyskiwania dodatkowych rodków
pozabud¿etowych, w tym z programów
sektorowych Unii Europejskiej;

 rozwa¿enie celowoci dalszego zaanga¿owania kapita³owego w spó³kach
prawa handlowego, których dzia³alnoæ
jest ekonomicznie nieefektywna;
 okrelenie przez ministra w³aciwego ds. edukacji narodowej zasad

przyznawania przez izby rolnicze tytu³ów kwalifikacyjnych w zakresie rolnictwa.
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Prawid³owoœæ udzielania
dotacji przez gminy
i powiaty podmiotom
spoza sektora finansów
publicznych

Ocena przestrzegania przez gminy
i powiaty obowi¹zuj¹cych zasad i procedur udzielania dotacji podmiotom
niezaliczanym do sektora finansów
publicznych.

Kontrolê przeprowadzono w 27
urzêdach gmin, 6 starostwach, 2 powiatowych centrach pomocy rodzinie i w 67 jednostkach otrzymuj¹cych dotacje.

Z ustaleñ kontroli wynika, ¿e jednostki samorz¹du terytorialnego zleca³y realizacjê
zadañ jednostkom niepublicznym w ograniczonym stopniu, przeznaczaj¹c na to
oko³o 1,7% wydatków bud¿etowych. Niejednokrotnie zadania te zlecano i dotacji udzielano z naruszeniem zasad ustawowych. Krytyczne uwagi kontrolerów NIK dotyczy³y g³ównie zlecania zadañ bez precyzyjnego okrelenia ich zakresów
rzeczowych, nik³ego zaanga¿owania urzêdów samorz¹dowych w kontrolowanie ich wykonania oraz nierozliczania dotacji,
b¹d akceptowania rozliczeñ niepe³nych.
Na 33 kontrolowane jednostki samorz¹dowe, a¿ w 18 umowach brakowa³o szczegó³owego opisu zlecanych zadañ.
Dotyczy³o to 14,5% wszystkich dotacji objêtych kontrolami, przy czym w 6 samorz¹dach umowy sformu³owane z naruszeniem przepisów prawa obejmowa³y 98%-100% kwoty udzielonych dotacji. Zamieszczanie w umowach ogólnikowych opisów zlecanych zadañ umo¿liwia³o swobodn¹ interpretacjê ich zakresów rzeczowych przez dotowane jednostki i umo¿liwia³o im zaliczanie ró¿nych sk³adników kosztów w ciê¿ar wydatków, bez mo¿liwoci zakwestionowania ich przez udzielaj¹ce dotacji samorz¹dy. Ponadto, kontrole wykonywane przez jednostki udzielaj¹ce dotacji mog³y mieæ wy³¹cznie charakter formalny, bowiem nieprecyzyjnie zredagowane umowy uniemo¿liwia³y prowadzenie kontroli wykonania zadañ.
Sporód 33 skontrolowanych przez NIK samorz¹dów, a¿ 19 nie prowadzi³o kontroli wykonania zleconych zadañ.
Tymczasem, jeli kontrole te by³y przez samorz¹dy prowadzone, wp³ywa³o to dyscyplinuj¹co na jednostki korzystaj¹ce
z dotacji. Wykryto w ten sposób m.in. wydatki na wiadczenie us³ug bez nale¿ytego udokumentowania, a tak¿e nieprowadzenie  wbrew zawartej umowie  wyodrêbnionej ewidencji ksiêgowej dla dotowanej dzia³alnoci. Badania NIK ujawni³y
te¿, ¿e samorz¹dy prowadzi³y kontrolê wykonania dotowanych zadañ niezbyt starannie. Zdarza³y siê wypadki, ¿e kontrola
samorz¹dowa stwierdza³a celowe i udokumentowane wykorzystanie dotacji, za NIK wykazywa³a, ¿e rodki z dotacji wykorzystane zosta³y na cele inne, ni¿ wskazane w umowie. Stwierdzono te¿ fakty rozliczania uzyskanych z dwóch ró¿nych
róde³ dotacji jedn¹ faktur¹  orygina³em i kserokopi¹.
Niewykonywanie w sposób skuteczny kontroli przez jednostki samorz¹du terytorialnego uniemo¿liwia³o stwierdzenie
istotnych nieprawid³owoci w wywi¹zywaniu siê z realizacji zadañ zleconych przez jednostki niepubliczne. W sumie jednostki samorz¹du terytorialnego przeprowadzi³y kontrole zaledwie 116 sporód 2,4 tys. zleconych zadañ. wiadczy to 
w ocenie NIK  o nienale¿ytym i niew³aciwym wywi¹zywaniu siê przez jednostki przyznaj¹ce dotacje z obowi¹zków okrelonych przepisami prawa.
Kontrola NIK ujawni³a te¿ ra¿¹ce nierzetelnoci polegaj¹ce na nierozliczaniu dotacji w ogóle, b¹d te¿ akceptowaniu
niepe³nych rozliczeñ. Przyjmowano m.in. wykazy wydatków bez sprawozdañ o wykonaniu zakresów rzeczowych zleconych zadañ. W niemal po³owie kontrolowanych samorz¹dów kontrola NIK wykry³a te¿ nierzetelnoci polegaj¹ce na akceptowaniu rozliczeñ wydatków poniesionych przez dotowane jednostki na cele niezgodne z przeznaczeniem otrzymanego
dofinansowania. Wykazano, ¿e z naruszeniem przepisów prawa wydano ponad 10,5 mln z³, a inne nieprawid³owoci
finansowe objê³y kolejne 1,3 mln z³. Do organów cigania skierowano 4 zawiadomienia o podejrzeniu pope³nienia przestêpstwa oraz przes³ano 12 zawiadomieñ o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 do³o¿enie przez jednostki samorz¹dowe najwy¿szej starannoci przy
okrelaniu w umowach z jednostkami
niepublicznymi zakresów rzeczowych
zleconych zadañ;
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 pilne wyeliminowanie nierzetelnych
rozliczeñ rodków przeznaczanych na
realizacjê zadañ zleconych jednostkom
niepublicznym;
 kontrolowanie przez organy samorz¹du realizacji zadañ przez jednostki
niepubliczne w zdecydowanie wiêkszym ni¿ dot¹d zakresie.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Stosowanie ulg
podatkowych
przez organy gmin
województwa
wielkopolskiego
oraz skutecznoœæ
egzekwowania
zaleg³oœci podatkowych

Ocena realizacji wniosków z kontroli
stosowania ulg i egzekwowania zaleg³oci podatkowych, przedstawionych
w marcu 2002 r., a tak¿e ocena bie¿¹cego wykonywania tych zadañ
przez organy podatkowe.

Kontrolê przeprowadzono w urzêdach miast, gmin oraz miast i gmin w:
Kaliszu, Rokietnicy, Rogonie, miglu, Dopiewie, Wrzeni, Nowych Skalmierzycach, Swarzêdzu, Czarnkowie,
Szamotu³ach, Czerwonaku, Gnienie
i w Przemêcie.

Konkluzj¹ poprzedniej kontroli by³o stwierdzenie, ¿e administracja samorz¹dowa
nie jest w³aciwie przygotowana do pe³nienia roli aparatu wspomagaj¹cego organy
podatkowe pierwszej instancji. Przedstawione wówczas wnioski NIK wskazywa³y na potrzebê bardziej rygorystycznego
nadzoru wewnêtrznego w gminach nad przygotowywaniem decyzji o ulgach podatkowych, uporz¹dkowania ewidencji
podatkowej, wiêkszej skutecznoci monitorowania terminowoci wp³at i egzekwowania zaleg³oci podatkowych oraz zwiêkszenia liczby i zakresu kontroli podatkowych prowadzonych przez pracowników urzêdów gmin.
Niniejsza kontrola sprawdzaj¹ca wykaza³a, ¿e stopieñ realizacji wniosków wynikaj¹cych z poprzedniej kontroli koordynowanej by³ niedostateczny. W ¿adnej z badanych wówczas 6 gmin nie zosta³y wykonane wszystkie wnioski pokontrolne. Z 31 wniosków pokontrolnych ca³kowicie wykonano tylko 11, czêciowo 17, w ogóle nie zabrano siê do zrealizowania
3 wniosków. W 5 gminach wnioski wykonano w niepe³nym zakresie, w jednej z gmin ani jeden wniosek nie zosta³ w pe³ni
wykonany. Mimo to gminy deklarowa³y w pismach do NIK, ¿e wnioski zosta³y wykonane, lub ¿e podjêto dzia³ania w celu
ich realizacji. W ocenie NIK, tak formu³owane informacje o sposobie realizacji wniosków by³y nierzetelne.
W kontrolowanych gminach podatki lokalne by³y znacz¹cym ród³em dochodów, maj¹cym istotny wp³yw na ich sytuacjê finansow¹, udzia³ w dochodach ogó³em wynosi³ bowiem od 15% do 30%. Jednoczenie gminy udziela³y licznych ulg
w poborze tych podatków odraczaj¹c, rozk³adaj¹c na raty, b¹d umarzaj¹c p³atnoci. Zwolnienia te wynosi³y w ka¿dym
roku powy¿ej 10% dochodów uzyskanych z podatków lokalnych, ale w niektórych gminach osi¹ga³y 20%. Kontrola NIK
wykaza³a jednak, ¿e w 44% decyzji w tych sprawach wystêpowa³y nieprawid³owoci dotycz¹ce wymogów formalnych 
polegaj¹ce m.in. na braku uzasadnieñ faktycznych i prawnych wymaganych Ordynacj¹ podatkow¹. Stwierdzono te¿ wydawanie decyzji o udzielaniu ulg podatkowych bez udokumentowania stanu faktycznego przez organ podatkowy. W ocenie Izby, dzia³ania takie by³y nielegalne i nierzetelne.
Kontrola ustali³a, ¿e uszczuplenia w dochodach badanych gmin wynios³y ³¹cznie ponad 1 mln z³, a na sumê t¹ z³o¿y³y
siê g³ównie kwoty, które wskutek niezgodnego z przepisami zaniechania poboru podatków nie wp³ynê³y do bud¿etów gmin
oraz kwoty ulg w podatkach przyznanych decyzjami, które nie posiada³y wymaganych uzasadnieñ faktycznych i prawnych. W wyniku realizacji wniosków pokontrolnych odzyskano na rzecz bud¿etów gmin kwotê 221 tys. z³.
Zaleg³oci z tytu³u podatków lokalnych w 2002 r. wynios³y w kontrolowanych gminach ponad 46 mln z³ i by³ to wzrost
w porównaniu z rokiem poprzednim o 27%. Udzia³ zaleg³oci w stosunku do kwot ci¹gniêtych podatków osi¹gn¹³ w 2002 r.
37%. Nieprawid³owoci w egzekwowaniu zaleg³oci podatkowych  wystêpuj¹ce w 85% badanych gmin  polega³y na
niew³aciwej organizacji pracy s³u¿b finansowo-ksiêgowych w urzêdach gmin oraz braku odpowiedniego nadzoru nad
tymi s³u¿bami.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 zagwarantowanie prawid³owego,
pod wzglêdem formalnoprawnym, wydawania decyzji o udzielaniu ulg podat-

kowych i zwolnieñ oraz dokumentowania stanów faktycznych stanowi¹cych
przes³anki udzielania ulg;
 podjêcie zdecydowanych kroków
zmierzaj¹cych do radykalnej poprawy
skutecznoci egzekwowania zaleg³oci
podatkowych.
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Organizacja
gospodarowania
odpadami komunalnymi
w du¿ych miastach

Ocena dzia³añ w³adz gmin-miast
w zakresie odbioru, zbierania, transportu odpadów komunalnych, przyjmowania ich na sk³adowiska, zakresu selektywnej zbiórki i segregacji
w du¿ych miastach oraz dzia³añ
przedsiêbiorców zajmuj¹cych siê odpadami komunalnymi.

Kontrolê przeprowadzono w 50 podmiotach: 10 urzêdach miast, 9 jednostkach zarz¹dzaj¹cych sk³adowiskami odpadów oraz u 21 przedsiêbiorców prowadz¹cych dzia³alnoæ
w zakresie odbierania, zbierania lub
transportu odpadów komunalnych.

Z ustaleñ kontroli NIK wynika, ¿e we wszystkich 10 skontrolowanych miastach uchwalono szczegó³owe zasady utrzymania czystoci i porz¹dku na ich terenie. Jednak¿e w £odzi, Rzeszowie i P³ocku do czasu rozpoczêcia kontroli przez Izbê nie okrelono wymagañ, jakie powinien spe³niaæ
przedsiêbiorca ubiegaj¹cy siê o zezwolenie na wiadczenie us³ug odbierania odpadów komunalnych, czym naruszono
art. 7 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach. W Poznaniu i Siedlcach wymagania te podano do
publicznej wiadomoci z wielomiesiêcznym opónieniem.
Kontrolerzy NIK ustalili, ¿e sporód 410 zbadanych zezwoleñ dotycz¹cych gospodarki odpadami komunalnymi, 114
wydano z naruszeniem przepisów prawa. Do najczêciej spotykanych mankamentów nale¿a³o wydawanie zezwoleñ na
podstawie wniosków niezawieraj¹cych wymaganych informacji i za³¹czników, nieokrelanie terminów odbierania odpadów oraz miejsc ich unieszkodliwiania, a tak¿e obszaru prowadzenia dzia³alnoci. W trzech miastach nie posiadano rzetelnych danych o iloci odpadów komunalnych zebranych z ich terenu i umieszczonych na sk³adowiskach. Sytuacja ta
by³a nastêpstwem nieegzekwowania od przedsiêbiorców obowi¹zku przekazywania urzêdom stosownych danych.
W latach 2002-2003 selektywna zbiórka odpadów komunalnych prowadzona by³a w 9 sporód 10 skontrolowanych
miast. Skutecznoæ tej formy zbiórki odpadów by³a jednak niewielka  gromadzono od 0,4% do 5,1% ogólnej iloci odpadów. Tylko w jednym miecie, w Siedlcach, wskanik ten wynosi³ ponad 20%. Przedsiêbiorcy zobowi¹zani do selektywnej
zbiórki odzyskiwali od 0,03% do 11,1% odpadów przekazanych na sk³adowiska.
Zdaniem NIK, niewystarczaj¹ce i nieskuteczne by³y dzia³ania urzêdów miast zwi¹zane z likwidacj¹ tzw. dzikich sk³adowisk. Na skutek braku rodków finansowych, w 2002 r. nie zlikwidowano takich wysypisk m.in. w Szczecinie (79), £odzi
(36), a w roku nastêpnym  we Wroc³awiu (83) i Gdañsku (7). W wiêkszoci przypadków nie ustalono sprawców wywo¿enia odpadów w miejsca do tego nieprzeznaczone, a wydatki zwi¹zane z likwidacj¹ nielegalnych wysypisk  od 100 tys. z³
do 1,2 mln z³  miasta pokrywa³y z w³asnych rodków.
Badania ujawni³y, i¿ s³u¿by podleg³e prezydentom niektórych miast nie kontrolowa³y w wystarczaj¹cy sposób przestrzegania obowi¹zków okrelonych w zezwoleniach na prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi. W Lublinie,
Poznaniu, Radomiu i Siedlcach odnotowano naruszenia postanowieñ instrukcji eksploatacji sk³adowisk oraz stwierdzono
przyjmowanie odpadów od nieupowa¿nionych firm i osób fizycznych.
Bez wymaganych zezwoleñ gospodarowanie odpadami komunalnymi rozpoczê³o i okresowo prowadzi³o 9 sporód
31 skontrolowanych przedsiêbiorców (29%). Stan taki by³ jednak tolerowany przez prezydentów miast, którzy wobec
¿adnego z przedsiêbiorstw nie zastosowali przewidzianych prawem sankcji.
Dzia³ania kontrolne s³u¿b miejskich wykaza³y, i¿ nie wszyscy w³aciciele nieruchomoci wywi¹zywali siê z obowi¹zków utrzymania czystoci i porz¹dku. Na winnych naruszeñ nak³adano grzywny w drodze mandatu karnego lub kierowano
do s¹dów grodzkich wnioski o ukaranie.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 opracowanie i podanie do publicznej wiadomoci wymagañ, jakie powinni spe³niaæ przedsiêbiorcy prowadz¹cy dzia³alnoæ w zakresie gospodarki
odpadami komunalnymi;
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 kontrolowanie rzetelnoci informacji o iloci i jakoci odpadów;
 podjêcie skutecznych dzia³añ w celu rozszerzenia selektywnej zbiórki
odpadów;
 przestrzeganie obowi¹zku transportowania odpadów wy³¹cznie do miejsc
okrelonych w zezwoleniach.

Tytu³ kontroli
Funkcjonowanie
administracji morskiej
w zakresie wydawania
dokumentów
kwalifikacyjnych
dla cz³onków za³óg
statków morskich

Cel

Zakres

Ocena wykonywania przez organy
administracji morskiej zadañ zwi¹zanych z wydawaniem dokumentów
kwalifikacyjnych cz³onkom za³óg statków morskich.

Kontrolê przeprowadzono w Ministerstwie Infrastruktury oraz Urzêdach
Morskich w Gdañsku, S³upsku
i Szczecinie.

Polska jest stron¹ miêdzynarodowej Konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im wiadectw oraz pe³nienia wacht, sporz¹dzonej w Londynie w 1978 r., zwanej te¿ Konwencj¹ STCW. W 1997 r. wesz³y w ¿ycie poprawki do Konwencji STCW maj¹ce na celu
ujednolicenie, w skali wiatowej, kwalifikacji marynarzy i dokumentów kwalifikacyjnych, a owiadczenie rz¹dowe w sprawie ich obowi¹zywania w Polsce zosta³o og³oszone w 1999 r. Nastêpnie, z delegacji przepisów zawartych w Kodeksie
morskim, Minister Transportu i Gospodarki Morskiej wyda³ w 2000 r. rozporz¹dzenie w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji
zawodowych, pe³nienia wacht oraz sk³adu za³óg statków morskich o polskiej przynale¿noci, które dostosowa³o stanowiska w ¿egludze do wymogów Konwencji STCW oraz ustali³o nowe, zgodne z Konwencj¹, dokumenty kwalifikacyjne.
Jednak, w zwi¹zku z uchwaleniem ustawy o bezpieczeñstwie morskim, uchylaj¹cej przepisy Kodeksu morskiego, na
podstawie których wydano wy¿ej wymienione rozporz¹dzenie o wyszkoleniu, straci³o ono moc z dniem 2 stycznia 2002 r.
Ówczesny Minister Transportu i Gospodarki Morskiej nie wykona³ do tego czasu  zawartych w ustawie o bezpieczeñstwie morskim  delegacji do wydania przepisów wykonawczych, które m.in. mia³y zast¹piæ trac¹ce moc rozporz¹dzenie.
Izba stwierdzi³a, ¿e niewydanie przez Ministra Infrastruktury w wymaganym terminie przepisów wykonawczych, dotycz¹cych m.in. kwalifikacji zawodowych cz³onków za³óg statków morskich oraz dokumentów kwalifikacyjnych, z punktu
widzenia legalnoci i rzetelnoci nale¿y oceniæ negatywnie. Organy administracji od pocz¹tku 2002 r. zmuszone by³y
funkcjonowaæ przy braku uregulowañ prawnych szeregu zagadnieñ o podstawowym znaczeniu. Brak ich prawnego uregulowania stanowi³ te¿ uchybienie w wykonywaniu przez stronê polsk¹ zobowi¹zañ wynikaj¹cych z Konwencji STCW,
dotycz¹cych wydania niezbêdnych ustaw, rozporz¹dzeñ i innych przepisów, w celu nadania jej pe³nej i ca³kowitej skutecznoci.
W konsekwencji, wobec braku przepisów wykonawczych, dyrektorzy urzêdów morskich w 2002 r. i I kw. 2003 r., wydawali decyzje w sprawie przyznawania cz³onkom za³óg statków morskich dokumentów kwalifikacyjnych  takich jak dyplomy oficerskie i wiadectwa marynarskie  nie maj¹c do tego podstaw prawnych, a zatem z naruszeniem zasady legalnoci. Dyrektorzy urzêdów morskich stosowali czêciowo regulacje zawarte w rozporz¹dzeniu, które utraci³o ju¿ moc,
a tak¿e ustanawiane w sposób pozaprawny zasady wydawania niektórych dokumentów kwalifikacyjnych  np. okrelane
uchwa³ami Kolegium Dyrektorów Urzêdów Morskich, aprobowanymi przez przedstawicieli MTiGM. Stan ten  w opinii Izby
 stwarza³ mo¿liwoci uznaniowego rozpatrywania wniosków marynarzy o przyznanie dokumentów kwalifikacyjnych i móg³
sprzyjaæ podejmowaniu decyzji o pod³o¿u korupcyjnym. W takich okolicznociach wydano prawie 5,9 tys. dyplomów i ponad 13 tys. wiadectw.
Zaniedbanie MTiGM i brak przepisów koniecznych do w³aciwego funkcjonowania administracji morskiej spowodowa³ wymierne, negatywne konsekwencje dla marynarzy. Z uwagi na sukcesywne zmniejszanie siê polskiej floty, sporód
30 tys. marynarzy znakomita wiêkszoæ zmuszona jest podejmowaæ pracê u obcych armatorów. Brak odpowiednich dokumentów utrudnia³ wielu z nich mo¿liwoci wykonywania pracy w zawodzie.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 wykonanie obligatoryjnych delegacji ustawowych dotycz¹cych wydania

przepisów wykonawczych do ustawy
o bezpieczeñstwie morskim;
 zapewnienie pe³nej realizacji przez
stronê polsk¹ postanowieñ miêdzynarodowej Konwencji STCW.

''

Tytu³ kontroli
Przekszta³cenia
w³asnoœciowe
w morskich stoczniach
remontowych

Cel

Zakres

Ocena kierunków i stanu zaawansowania przemian w³asnociowych
w morskich stoczniach remontowych.

Kontrolê przeprowadzono w: Ministerstwie Skarbu Pañstwa, Stoczni Remontowej Nauta SA w Gdyni, Szczeciñskiej Stoczni Remontowej Gryfia
SA, Morskiej Stoczni Remontowej SA
(MSR) w winoujciu oraz w Stoczni
Remontowej Radunia w Gdañsku.

Zdaniem Najwy¿szej Izby Kontroli, brak okrelonych kierunków przemian strukturalnych sektora remontu statków spowodowa³, ¿e podejmowane wobec stoczni remontowych dzia³ania prywatyzacyjne i restrukturyzacyjne by³y nieskoordynowane i przypadkowe.
Na pocz¹tku 2001 r. wszystkie 5 polskich stoczni remontowych (4 poddane kontroli oraz Gdañska Stocznia Remontowa im. Józefa Pi³sudskiego) mia³o status jednoosobowych spó³ek Skarbu Pañstwa. Gryfia, Nauta i MSR zaliczone
zosta³y w 1999 r. do przemys³owego potencja³u obronnego, czego konsekwencj¹ by³o na³o¿enie na Ministra Skarbu Pañstwa obowi¹zku opracowania szczególnych procedur ich restrukturyzacji, wynikaj¹cego z przyjêtej przez Radê Ministrów
w 2002 r. Strategii przekszta³ceñ strukturalnych przemys³owego potencja³u obronnego w latach 2002-2005. Jednak do
czasu zakoñczenia kontroli Minister Skarbu Pañstwa nie wywi¹za³ siê z tego zadania. W ocenie NIK realizacja Strategii
w czêci dotycz¹cej morskich stoczni remontowych jest zagro¿ona, bowiem nie ustalono jeszcze nawet zasad wyboru
wykonawcy opracowania dla stoczni procedur restrukturyzacyjnych.
Sprywatyzowana zosta³a tylko jedna z piêciu stoczni  niezaliczona do sektora zbrojeniowego Gdañska Stocznia
Remontowa. W ocenie Izby, jej prywatyzacjê przeprowadzono prawid³owo; 84,99% akcji GSR sprzedano spó³ce mened¿ersko-pracowniczej Invest-Rem SA, ca³oæ nale¿noci inwestor zap³aci³ jednorazowo, w dniu zawarcia umowy prywatyzacyjnej, a za³oga zosta³a objêta trzyletnim pakietem socjalnym. W opinii NIK, prywatyzacja ta uwzglêdnia interesy zarówno Skarbu Pañstwa, jak i pracowników.
Gdañska Stocznia Remontowa, uzyskuj¹ca w latach 2001-2003 rentownoæ netto rzêdu 0,5%-1,3%, jest te¿ najbardziej prê¿n¹ i konkurencyjn¹ sporód wszystkich polskich stoczni remontowych. O ile w 2003 r. wartoæ sprzeda¿y Gdañskiej Stoczni Remontowej SA wynosi³a 492,8 mln z³, to wartoæ sprzeda¿y pozosta³ych czterech razem wziêtych  Nauty,
Gryfii, Raduni i winoujskiej MSR  ledwie przekracza³a 250 mln z³. Na dodatek Gryfia, Nauta i Radunia ponosi³y
straty netto, które w latach 2001-2003 przekroczy³y ³¹cznie 30,8 mln z³. W lutym 2004 r. og³oszono upad³oæ Raduni.
Morskie stocznie remontowe ci¹gle nie s¹ przygotowane do efektywnego funkcjonowania w warunkach gospodarki
rynkowej. A jest to problem tym bardziej wymagaj¹cy szybkich decyzji, poniewa¿ na rynku miêdzynarodowym utrzymuje
siê 40-procentowa nadwy¿ka potencja³u remontowego w stosunku do zapotrzebowania na remonty. Tymczasem dzia³ania zmierzaj¹ce do prywatyzacji stoczni zaliczonych do przemys³owego potencja³u obronnego, NIK ocenia jako nieskuteczne. Izba zwraca uwagê na niew³aciwe rozpoznanie przyczyn ich trudnej sytuacji ekonomicznej, co w konsekwencji
doprowadzi³o do nietrafnego okrelenia dzia³añ niezbêdnych do jej poprawy. Kontrola wykaza³a b³êdy w zarz¹dzaniu
spó³kami, ich niew³aciw¹ strukturê organizacyjn¹ i kulej¹cy marketing. Sztywna struktura organizacyjna stoczni ogranicza³a mo¿liwoci elastycznego reagowania na wahania koniunktury i sezonowe zapotrzebowanie na remonty.
Kontrola wykaza³a ponadto, ¿e Minister Skarbu Pañstwa nie zawsze w sposób w³aciwy chroni³ interesy Skarbu
Pañstwa w spó³kach stoczniowych. Nie ustali³ m.in., czy wobec pogarszaj¹cej siê sytuacji stoczni Radunia istnieje ekonomiczne uzasadnienie dla kontynuowania jej dzia³alnoci. W konsekwencji naros³e straty zmniejszy³y maj¹tek spó³ki
o ok. 2,4 mln z³.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 przyspieszenie prywatyzacji morskich stoczni remontowych, pozosta-



j¹cych jednoosobowymi spó³kami
Skarbu Pañstwa;
 podniesienie efektywnoci zarz¹dzania dzia³alnoci¹ stoczni przeznaczonych do prywatyzacji.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Przygotowanie
polskiego rybo³ówstwa
morskiego do integracji
z Uni¹ Europejsk¹

Ocena przygotowania polskiego rybo³ówstwa morskiego do integracji
z Uni¹ Europejsk¹ m.in. w dziedzinie
legislacji, realizacji Wspólnej Polityki
Rybackiej, satelitarnego monitorowania statków rybackich, tworzenia podstaw wspólnego rynku rybnego.

Kontrol¹ objêto: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencjê Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz
Okrêgowe Inspektoraty Rybo³ówstwa
Morskiego  w Gdyni, S³upsku
i Szczecinie.

Najwy¿sza Izba Kontroli stwierdzi³a, ¿e mimo znacznego zaawansowania procesów przystosowawczych, rodzime rybo³ówstwo nie by³o 1 maja 2004 r., w dniu przyst¹pienia Polski do Unii, w pe³ni przygotowane do wdro¿enia Wspólnej Polityki Rybackiej. Wprawdzie wydano przepisy
dostosowuj¹ce krajowe prawo w dziedzinie rybo³ówstwa i rynku rybnego do prawa wspólnotowego, ale zabrak³o czêci
rozporz¹dzeñ wykonawczych do obowi¹zuj¹cych od 1 maja 2004 r. ustaw: o rybo³ówstwie oraz o organizacji rynku rybnego i pomocy finansowej w gospodarce rybnej.
Do 15 listopada 2004 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie wyda³ rozporz¹dzeñ w sprawie potencja³u po³owowego
floty, kar pieniê¿nych za naruszenie przepisów o rybo³ówstwie, warunków przyznawania przedsiêbiorcom rekompensat
z tytu³u wycofania z rynku polskiego produktów rybnych; nie okreli³ te¿ wzorów wniosków o pomoc finansow¹ przyznawan¹ organizacjom producentów rybnych.
Utworzenie instytucjonalnych podstaw Wspólnej Polityki Rybackiej w sferze zarz¹dzania rybo³ówstwem i kontroli po³owów nie sz³o w parze z przygotowaniem do tych zadañ okrêgowych inspektoratów rybo³ówstwa morskiego. Inspektoraty
w Gdyni, S³upsku i Szczecinie dysponowa³y 5 statkami inspekcyjnymi do kontroli po³owów na morzu terytorialnym, jednak
tylko inspektorat w S³upsku mia³ w³asny statek do kontroli po³owów w polskiej wy³¹cznej strefie ekonomicznej, do której 
od 1 maja 2004 r.  uzyska³y dostêp tak¿e, znacznie wiêksze od polskich, jednostki rybackie z krajów cz³onkowskich UE.
Mimo i¿ po przyst¹pieniu Polski do Unii zwiêkszy³y siê zadania inspektoratów, dopiero w lipcu 2004 r. przyznano im 6
nowych etatów. Izba zwraca uwagê, i¿ okrêgowe inspektoraty rybo³ówstwa morskiego nie prowadzi³y ca³odobowej kontroli, chocia¿ po³owy i wy³adunek ryb w portach odbywa³y siê przez ca³¹ dobê.
NIK odnotowa³a znaczne opónienia w tworzeniu podstaw wspólnego rynku rybnego  realizacji programu, którego
najwa¿niejsz¹ czêci¹ by³o uruchomienie do koñca grudnia 2004 r. lokalnych centrów sprzeda¿y ryb w Ko³obrzegu, Dar³owie, Ustce, W³adys³awowie i Helu. Do czasu zakoñczenia kontroli NIK, tj., do 29 lipca 2004 r., placówka taka powsta³a
tylko w Ustce, natomiast w pozosta³ych portach rybackich nie rozpoczêto prac adaptacyjnych w wytypowanych budynkach.
Do dnia przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi dostosowa³ strukturê organizacyjn¹ Departamentu Rybo³ówstwa w ministerstwie do potrzeb Wspólnej Polityki Rybackiej, uruchomiony zosta³ System Informatyczny Zarz¹dzania Rybo³ówstem (SIZR), umo¿liwiaj¹cy gromadzenie i przetwarzanie danych niezbêdnych do zarz¹dzania rybo³ówstwem morskim wed³ug standardów unijnych. SIZR obejmuje system satelitarnego monitoringu statków
rybackich, elektroniczny rejestr jednostek oraz system statystyki rybackiej.
MRiRW nie ustali³o jednak administratora SIZR, po wyganiêciu gwarancji powykonawczych, co w konsekwencji
stwarza³o zagro¿enie dla prawid³owego funkcjonowania systemu i uniemo¿liwia³o jego dostosowywanie do czêsto zmieniaj¹cych siê przepisów wspólnotowych dotycz¹cych rybo³ówstwa.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 okrelenie, w trybie art. 28 pkt 2
ustawy o Narodowym Planie Rozwoju,
wzorów umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rybo-

³ówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006;
 wyposa¿enie okrêgowych inspektoratów rybo³ówstwa morskiego
w Gdyni i Szczecinie w statki inspekcyjne do kontroli po³owów w polskiej wy³¹cznej strefie ekonomicznej;
 objêcie kontrol¹ przestrzegania
przepisów o rybo³ówstwie morskim
statków prowadz¹cych po³owy w pol-

skiej wy³¹cznej strefie ekonomicznej,
niezale¿nie od ich przynale¿noci pañstwowej;
 przyspieszenie tworzenia podstaw
wspólnego rynku rybnego, w tym uruchomienie lokalnych centrów sprzeda¿y ryb, przewidzianych w ramach programu Organizacja rynku rybnego.



Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Lokalizacja du¿ych
obiektów handlowych
(super- i hipermarketów)
w województwie
mazowieckim

Ocena dzia³alnoci organów samorz¹du terytorialnego (gminnego i powiatowego) w zakresie wydawania decyzji
administracyjnych zwi¹zanych z budow¹ du¿ych obiektów handlowych, zbywania nieruchomoci pod ich budowê,
egzekwowania od w³acicieli takich
obiektów podatku od nieruchomoci
oraz realizacji innych zobowi¹zañ podjêtych w zwi¹zku z budow¹.

Kontrolê przeprowadzono w 15 jednostkach: w 11 urzêdach gmin
(miast), w 3 starostwach oraz w Polskiej Akademii Nauk.

Ustalenia kontroli nie pozostawiaj¹ w¹tpliwoci: przy wydawaniu decyzji administracyjnych w sprawie budowy super- i hipermarketów dosz³o do istotnych nieprawid³owoci. Do najistotniejszych nale¿a³o wydawanie decyzji na podstawie niekompletnej dokumentacji, bez wymaganych
uzgodnieñ i zezwoleñ, okrelonych ustaw¹ o zagospodarowaniu przestrzennym, Prawem budowlanym oraz przepisami
szczególnymi. Co wiêcej  odnotowano dwa wypadki kompletowania stosownej dokumentacji ju¿ po wydaniu pozwoleñ
na budowê oraz jeden  podrobienia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przez by³ego wójta gminy, który podpisa³ j¹ z dat¹ wsteczn¹ o kilka miesiêcy. Stwierdzono te¿ wydawanie odmiennych rozstrzygniêæ w identycznej sprawie, co jest niedopuszczalnym elementem uznaniowoci.
Powstawaniu tych nieprawid³owoci sprzyja³ fakt, ¿e decyzje te, zgodnie z przepisami prawa obowi¹zuj¹cymi w badanych latach 1998-2003 (I kw.) mog³y byæ wydawane przez ten sam organ, tj. wójta, burmistrza lub prezydenta. Zdaniem
NIK, sytuacja, w której ten sam organ wydawa³ decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a nastêpnie
decyzje o pozwoleniu na budowê, nie sprzyja³a w³aciwej realizacji obowi¹zków wynikaj¹cych z art. 35. ust. 1 pkt 1 lit.
a Prawa budowlanego, dotycz¹cych powtórnej kontroli zgodnoci zamierzenia inwestycyjnego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przez organ wydaj¹cy decyzjê o pozwoleniu na budowê.
W 34 sprawach o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (tj. 42,5%) dopuszczono siê naruszenia
postanowieñ Kodeksu postêpowania administracyjnego, okrelaj¹cych uprawnienia stron do udzia³u w tych postêpowaniach,
nie dotrzymywano ustawowych terminów za³atwiania spraw, a wnioskodawców nie informowano o przyczynach zw³oki.
Izba zwróci³a uwagê, ¿e pasywnoæ samorz¹dów w sprawach okrelania w planach zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowê du¿ych obiektów handlowych umo¿liwia³a innym podmiotom zarabianie na obrocie nieruchomociami stanowi¹cymi w³asnoæ samorz¹dów. Kwoty, jakie uzyskiwa³y one z tytu³u dalszej sprzeda¿y nieruchomoci
by³y kilkakrotnie wy¿sze od tych, za które zbywa³y je samorz¹dy, co  zdaniem NIK  wskazuje na mo¿liwoæ wystêpowania zjawisk korupcyjnych.
Zaniechanie przez samorz¹dy aktualizowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych
przed 1 stycznia 1995 r. (wa¿nych do 31 grudnia 2003 r.) powodowa³o, ¿e nie mia³y one podstaw do naliczania tzw. renty
planistycznej przy sprzeda¿y nieruchomoci pod budowê obiektów handlowych, tj. op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci spowodowanej uchwaleniem lub zmian¹ tego planu. Dopiero po wejciu z ¿ycie z dniem 15 marca 2001 r.
znowelizowanych przepisów ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym przy rozpatrywaniu wniosków inwestorów o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, samorz¹dy zaczê³y analizowaæ wp³yw budowy du¿ych
obiektów handlowych na lokalny rynek pracy, infrastrukturê komunikacyjn¹, w sytuacji gdy plan zagospodarowania przestrzennego nie przewidywa³ budowy tego rodzaju obiektów.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 podjêcie przez w³aciwe organy
samorz¹dowe skutecznych dzia³añ zapewniaj¹cych prawid³owe wydawanie
decyzji administracyjnych, sprzeda¿
nieruchomoci oraz egzekwowanie
podatku od nieruchomoci;



 zwiêkszenie skutecznoci nadzoru,
m.in. przez prawid³owe zorganizowanie
kontroli wewnêtrznej realizacji tych
zadañ;
 uchwalenie nowych, zaktualizowanych planów zagospodarowania przestrzennego, jako podstawowego instrumentu samorz¹dów gminnych w zakresie kszta³towania polityki przestrzen-

nej, zw³aszcza w kontekcie utraty
mocy z dniem 31 grudnia 2003 r. planów uchwalonych przed 1 stycznia
1995 r.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Realizacja inwestycji pn.
„Budowa Trasy i Mostu
Œwiêtokrzyskiego oraz
tunelu Wis³ostrady”

Ocena przygotowania i realizacji zadania inwestycyjnego budowy Trasy
i Mostu wiêtokrzyskiego oraz tunelu Wis³ostrady, z uwzglêdnieniem gospodarki rodkami publicznymi przeznaczonymi na realizacjê zadania.

Kontrolê przeprowadzono w Urzêdzie
Miasta Sto³ecznego Warszawy oraz
spó³kach Trasa wiêtokrzyska Sp.
z o.o. i Zak³ady Budownictwa Mostowego  Inwestor Zastêpczy Sp. z o.o.

Najwy¿sza Izba Kontroli pozytywnie ocenia podjêt¹ przez ówczesn¹ Gminê Centrum decyzjê o budowie trasy komunikacyjnej wraz z mostem przez Wis³ê oraz tunelu Wis³ostrady. Negatywnie wypowiada siê natomiast o samej realizacji inwestycji, zw³aszcza o wykonanym rzeczowym
zakresie prac i poniesionych kosztach.
Ostatecznie zrealizowana inwestycja znacz¹co ró¿ni³a siê od pierwotnie zaplanowanej. Zarówno studium projektowe
z lipca 1997 r., jak i umowa zawarta w 1998 r. z projektantem BMJ Group przewidywa³y budowê Trasy wiêtokrzyskiej od
ul. Nowy wiat do wylotu ul. Kijowskiej oraz mostu i tunelu. Koszty tego zamierzenia szacowano pocz¹tkowo na 210-255
mln z³, jednak w planie inwestycyjnym na lata 2000-2004 Rada Gminy Centrum okreli³a w 2000 r. wartoæ kosztorysow¹
tego zadania na 440 mln z³.
W wyniku kontroli ustalono, ¿e nie zosta³ sporz¹dzony harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji. Tym samym
inwestor, zarówno bezporedni jak i zastêpczy, móg³ sobie pozwoliæ na niewyznaczenie zakresu prac oraz ich ram finansowych i czasowych. Nie istnia³a zatem podstawa do rozliczania uczestników procesu inwestycyjnego z realizacji poszczególnych zadañ w stosunku do ogólnych za³o¿eñ inwestycji.
Izba stwierdzi³a, ¿e mimo wydatkowania w 100% planowanych przez gminê rodków (dok³adnie  440,2 mln z³)
zrealizowano ledwie czêæ zadania. Nie zosta³ wykonany odcinek drogowy przebiegaj¹cy przez Port Praski ul. Sokol¹,
maj¹cy w zamierzeniu ³¹czyæ Wybrze¿e Kociuszkowskie z ul. Kijowsk¹, podobnie jak wêze³ drogowy z estakadami w ci¹gu ulic Zajêczej i Bartoszewicza, zapewniaj¹cy po³¹czenie Wybrze¿a Kociuszkowskiego z ul. wiêtokrzysk¹. Bez tych
odcinków ca³a trasa jest ci¹giem komunikacyjnym niepe³nym, o ograniczonej u¿ytecznoci. Licz¹c wed³ug cen z 1998 r.,
wartoæ niezrealizowanych zadañ wynosi³a 50 mln z³, a wiêc  zgodnie z ówczesnymi szacunkami  oko³o 20% wartoci
inwestycji. Jak wykaza³a kontrola, wobec braku harmonogramu rzeczowo-finansowego, zakres rzeczowy, terminy i koszty
realizacji poszczególnych zadañ ustalane by³y przez inwestora bezporedniego i zastêpczego, umieszczane w umowach
z wykonawcami generalnymi poszczególnych fragmentów trasy, a nastêpnie zmieniane aneksami do tych umów oraz
umowami na roboty dodatkowe. W ten sposób koszty ros³y gwa³townie, a najwiêkszy ich przyrost nast¹pi³ w przypadku
budowy tunelu pod Wis³ostrad¹. Studium z 1997 r. przewidywa³o, ze bêdzie on kosztowa³ 88,2 mln z³, rok póniej jego
koszty wzros³y do 127,6 mln z³, za ostatecznie nak³ady na tunel wynios³y 192,3 mln z³  i to licz¹c bez kosztów dokumentacji i nadzoru.
Realizacja zamierzenia odbywa³a siê w formie tzw. partnerstwa publiczno-prywatnego, polegaj¹cego na tworzeniu
spó³ek prawa handlowego przez jednostkê samorz¹dow¹ wspólnie z podmiotami spoza sfery publicznej. W tym przypadku forma ta okaza³a siê, z punktu widzenia kryterium gospodarnoci, niekorzystna dla gminy Centrum.
Niegospodarne wydatkowanie rodków przeznaczonych na inwestycjê ogranicza³o mo¿liwoci finansowania samej
budowy. Spó³ka Trasa wiêtokrzyska ponosi³a  w opinii NIK  nadmiernie wysokie koszty funkcjonowania, wykonawcy
nie rozliczyli siê z 1,9 mln z³ kwot rycza³towych na tzw. zaplecze zamawiaj¹cego, w sposób nietrafiony i ze strat¹ inwestowano zwroty podatku od towarów i us³ug. Kontrola stwierdzi³a te¿ naruszenie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych  przy wyborze inwestora zastêpczego oraz Kodeksu spó³ek handlowych  przy zawieraniu kontraktu na budowê tunelu Wis³ostrady.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 stworzenie efektywnego nadzoru
nad realizacj¹ inwestycji miejskich;
 okrelenie zakresu rzeczowo-finan-

sowego inwestycji, a nastêpnie zakoñczenie jej zgodnie z zatwierdzon¹ dokumentacj¹ inwestycyjn¹;
 zapewnienie zgodnego z przepisami prawa, gospodarnego rozliczenia
kosztów inwestycji;

 stosowanie przy realizowaniu inwestycji partnerstwa publiczno-prywatnego jedynie w przypadkach, gdy forma
ta jest najbardziej efektywna ekonomicznie.

!

Tytu³ kontroli
Stanowienie aktów
prawa miejscowego
przez gminy i powiaty

Cel

Zakres

Ocena prawid³owoci stanowienia
aktów prawa miejscowego przez gminy i powiaty, m.in. wype³niania obowiazku przekazywania ich wojewodom do og³oszenia w dziennikach
wojewódzkich.

Kontrolê przeprowadzono w 8 starostwach powiatowych w: Grójcu, Jaros³awiu, Jeleniej Górze, Kocianie,
Pabianicach, Policach, Tarnowskich
Górach, Wejherowie oraz w 24 gminach.

Najwy¿sza Izba Kontroli pozytywnie ocenia stanowienie w latach 2002-2003 aktów
prawa miejscowego przez gminy i powiaty. Gminy ustanowi³y 877, a powiaty 90
aktów prawa miejscowego o charakterze wykonawczym, a tak¿e  odpowiednio  202 i 36 strukturalno-organizacyjnych
oraz 5 i 1 o charakterze porz¹dkowym.
Mimo ogólnej, pozytywnej oceny kontrolowanego zagadnienia, NIK stwierdzi³a wystêpowanie szeregu nieprawid³owoci i uchybieñ. Nale¿¹ do nich w pierwszej kolejnoci nieprzekazywanie wojewodzie aktów prawa miejscowego do
publikacji, b¹d czynienie tego z opónieniem, a tak¿e przekazywanie z opónieniem aktów prawa miejscowego do kontroli wojewodom i izbom obrachunkowym.
W istniej¹cym porz¹dku prawnym przepisy dotycz¹ce stanowienia aktów prawa miejscowego zawarte s¹ w ró¿nych
ustawach. Uprawnienia do stanowienia ich przez jednostki samorz¹du terytorialnego znajduj¹ siê w ustawach ustrojowych, powo³uj¹cych do ¿ycia te jednostki. Jednak ¿adna ustawa nie zawiera precyzyjnej definicji aktu prawa miejscowego,
jak te¿ katalogu aktów, które nale¿y do tego prawa zaliczyæ. Skutkiem takiego stanu s¹, stwierdzone przez NIK, trudnoci
w prawid³owej klasyfikacji podejmowanych przez gminy i powiaty uchwa³  czy s¹ one aktami prawa miejscowego, a zatem czy podlegaj¹ obowi¹zkowi publikacji.
Skontrolowane przez NIK gminy i powiaty nie przekaza³y do og³oszenia w wojewódzkim dzienniku urzêdowym 101,
czyli 8,3%, ustanowionych aktów prawa miejscowego. Nieopublikowanie tych aktów sprawia, ¿e nie wchodz¹ one w ¿ycie,
wobec niespe³nienia wymogu ich og³oszenia. Ponadto wiele aktów publikowano z du¿ym opónieniem  6,1% przekazano do publikacji po 10-20 dniach od uchwalenia, a 4,1% po up³ywie jeszcze d³u¿szego czasu. Ta nieuzasadniona zw³oka
wyd³u¿a³a termin og³oszenia aktu w wojewódzkim dzienniku urzêdowym i opónia³a jego obowi¹zywanie.
Kontrola ujawni³a, ¿e tylko w 9 na 32 skontrolowane urzêdy ich regulaminy organizacyjne zawiera³y przepisy dotycz¹ce zasad i procesu przygotowywania projektów uchwa³. W 23 jednostkach nie by³o szczegó³owych uregulowañ w tym
zakresie
Objête badaniami jednostki wprawdzie wype³nia³y obowi¹zek przekazywania aktów prawa miejscowego do kontroli,
ale nie zawsze dotrzymywa³y ustawowego, siedmiodniowego terminu. Ze zbadanych przez Izbê 999 przepisów prawa
miejscowego wymagaj¹cych przekazania wojewodom do kontroli, z jedno- lub dwudniowym opónieniem przekazano
126 aktów. Z 385 aktów podlegaj¹cych kontroli regionalnych izb obrachunkowych, z opónieniem przekazano 36 uchwa³.
Poddane badaniom kontrolnym jednostki nie zawsze przestrzega³y obowi¹zku zasiêgniêcia opinii, czy uzyskania
zgody od innego podmiotu, jeli zachodzi³a taka koniecznoæ. Na 256 przepisów uchwalonych przez gminy i powiaty,
w 5,5% przypadków nie przekazano projektu aktu do zaopiniowania przez podmiot wskazany przez przepisy prawa.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 podjêcie przez Prezesa Rady Ministrów dzia³añ nadzorczych wobec wojewodów, w celu ujednolicenia sposobu kwalifikowania przepisów prawnych
stanowionych przez samorz¹dy do kategorii aktów wymagaj¹cych publikowania w wojewódzkich dziennikach
urzêdowych;

"

 niezw³oczne przekazywanie aktów
prawa miejscowego do og³aszania
w wojewódzkich dziennikach urzêdowych;
 terminowe przekazywanie aktów
prawa miejscowego do kontroli wojewodom i regionalnym izbom obrachunkowym;
 przedk³adanie  w ustawowo okrelonych sytuacjach  radom gmin i powiatów projektów aktów prawa miejscowego.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Prawid³owoœæ
zagospodarowania
obiektów Stadionu
X-lecia w Warszawie
i terenów przyleg³ych
wykorzystywanych na
prowadzenie targowiska

Ocena sposobu zagospodarowania
i wykorzystania obiektów Stadionu Xlecia, dzia³añ podejmowanych dla
zapewnienia przestrzegania prawa
przez podmioty prowadz¹ce dzia³alnoæ handlow¹ na terenie targowiska
oraz wywi¹zywania siê podmiotów
dzier¿awi¹cych obiekty stadionu
z obowi¹zków wynikaj¹cych z umów
dzier¿awy i innych zobowi¹zañ.

Kontrolê przeprowadzono w Centralnym Orodku Sportu w Warszawie
(COS), firmie Damis, Urzêdzie Miasta Sto³ecznego Warszawy, Komendzie Sto³ecznej Policji oraz warszawskim Urzêdzie kontroli Skarbowej
i Urzêdzie Skarbowym Warszawa
Praga.

Nie neguj¹c potrzeby istnienia du¿ego targowiska w Warszawie, NIK negatywnie
ocenia zorganizowanie go na terenie Stadionu X-lecia w oparciu o rozwi¹zania prowizoryczne i tymczasowe. Targowisko to powsta³o z inicjatywy w³adz Warszawy, dla odci¹¿enia terenów Skry, gdzie w koñcu
lat 80. odbywa³a siê gie³da handlowa. Na prze³omie lat 80. i 90. Stadion X-lecia, ze wzglêdu na postêpuj¹c¹ dekapitalizacjê, nie nadawa³ siê do rozgrywania imprez sportowych. Zlokalizowanie w tym miejscu Jarmarku Europa by³o jednak
niezgodne z obowi¹zuj¹cym wówczas planem zagospodarowania przestrzennego i miejscowym planem zagospodarowania, przyjêtym przez Radê Warszawy w 1992 r. Wejcie w ¿ycie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym spowodowa³o, ¿e plany te z koñcem 2003 r. straci³y moc. Mimo 15 lat funkcjonowania targowiska na stadionie, nie
wypracowano docelowej koncepcji zagospodarowania tych terenów oraz ostatecznej lokalizacji bazaru.
Wiele do ¿yczenia pozostawia samo funkcjonowanie targowiska. Brak tu w³aciwych warunków do cywilizowanego
prowadzenia dzia³alnoci handlowej  kupcy urzêduj¹ w prowizorycznych straganach, a klienci nie znajduj¹ choæby minimum urz¹dzeñ sanitarnych. Nara¿eni s¹ za to na kontakt z wystêpuj¹cymi tu patologiami, a zw³aszcza z chuligañstwem
i kradzie¿ami.
Aktualnie obowi¹zuj¹ca umowa miêdzy zarz¹dc¹ obiektu, czyli COS, a firm¹ Damis, dzier¿awc¹ i organizatorem
jarmarku stanowi, ¿e targowisko bêdzie czynne do koñca czerwca 2007 r. Izba nie kwestionuje potrzeby funkcjonowania
takiej wielkoci jarmarku w Warszawie, docenia te¿ korzyci p³yn¹ce z jego istnienia  4,5 tys. miejsc pracy na samym
stadionie i kilkadziesi¹t tysiêcy w zak³adach pracuj¹cych na jego potrzeby. Nie oznacza to wszak¿e zgody na nagminne
³amanie prawa i zasad obrotu towarowego na terenie targowiska. Najczêciej wystêpuj¹cymi nieprawid³owociami s¹
przestêpstwa i wykroczenia skarbowe, zwi¹zane z handlem alkoholem, g³ównie podejrzanego pochodzenia i bez akcyzy
oraz pirackimi nagraniami audiowizualnymi, co narusza prawa autorskie. £amane jest te¿ prawo w³asnoci przemys³owej
 przez sprzedaj¹cych podróbki towarów zastrze¿onych marek.
Funkcjonowanie targowiska przynosi wymierne korzyci miastu z tytu³u op³at czynszowych i podatku od nieruchomoci. W latach 2000-2004 (I pó³rocze) dochody gminy Centrum, a potem miasta Warszawy, z tytu³u op³aty targowej wynios³y ok. 48,3 mln z³, podatku od nieruchomoci  2 mln z³ i dzier¿awy gruntu  3,6 mln z³. Tak¿e COS otrzyma³ 19,8 mln z³
czynszu dzier¿awnego. NIK negatywnie ocenia jednak rzetelnoæ rozliczeñ miêdzy COS a firm¹ Damis, bowiem wbrew
umowie, czynsz dzier¿awny od Damisu nie by³ waloryzowany wskanikiem inflacji, wskutek czego dochody COS zosta³y
uszczuplone o ponad 0,3 mln z³. Izba negatywnie ocenia te¿ rozliczenia z tytu³u podatku od nieruchomoci, poniewa¿
COS i Damis nie uwzglêdnia³y w nich czêci budowli i terenów przyleg³ych do stadionu, wykorzystywanych do prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej. Traci³ na tym samorz¹dowy bud¿et Warszawy.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 wypracowanie docelowych koncepcji zagospodarowania Stadionu X-lecia
oraz lokalizacji w Warszawie du¿ego
targowiska, w zwi¹zku z przewidzianym
na koniec czerwca 2007 r. zamkniêciem
jarmarku;

 podjêcie dzia³añ dla zapewnienia
przestrzegania przepisów prawa dotycz¹cych obrotu towarowego;
 wyegzekwowanie od firmy Damis
nale¿noci COS z tytu³u czynszu dzier¿awnego;
 zweryfikowanie przez Urz¹d m.st.
Warszawy rozliczeñ z COS i firm¹ Damis z tytu³u podatku od nieruchomoci.

#

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Rozliczanie osób
fizycznych
prowadz¹cych
dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ z podatku
dochodowego od osób
fizycznych w latach
2001-2002

Ocena prawid³owoci rozliczania siê
osób fizycznych prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹ z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2001-2002.

Kontrol¹ objêto ³¹cznie 72 podmioty:
Ministerstwo Finansów, 15 urzêdów
skarbowych oraz 56 osób fizycznych
prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹.

Sporód 56 kontrolowanych osób fizycznych prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹, a¿ 22 nierzetelnie rozliczy³y siê z podatku dochodowego. Przedsiêbiorcy ci
bezpodstawnie zwiêkszyli koszty uzyskania przychodów o ponad 1 mln z³ i zani¿yli przychody o 0,6 mln z³. W konsekwencji wp³ywy bud¿etowe uszczuplono o prawie 0,5 mln z³, a stratê finansow¹ zawy¿ono o 0,3 mln z³. Ma³o tego, zawy¿enie
straty oznacza mo¿liwoæ obni¿enia ewentualnego dochodu w ci¹gu najbli¿szych piêciu lat podatkowych.
Kszta³towaniu siê takich negatywnych postaw wród podatników sprzyja³ m.in. brak stabilnego systemu podatkowego. Tylko w latach 2001-2002 ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nowelizowana by³a 20 razy, a Ordynacja podatkowa  10. Chocia¿ w wiêkszoci by³y to nowelizacje nie wynikaj¹ce z inicjatywy Ministerstwa Finansów, tak
czêste zmiany prawa podatkowego nie sprzyjaj¹  w opinii Najwy¿szej Izby Kontroli  jasnoci i spójnoci wspomnianych
aktów prawnych, pozbawiaj¹ podatników poczucia stabilizacji i pewnoci prawnej.
Izba zwróci³a uwagê, ¿e ani jedno z uzasadnieñ 22 projektów rozporz¹dzeñ Ministra Finansów, wydanych na podstawie powy¿szych przepisów, nie zosta³o przygotowane rzetelnie. Nie przeprowadzono konsultacji spo³ecznych, nie wszystkie projekty poddano uzgodnieniom miêdzyresortowym, nie dokonywano oceny skutków regulacji w sposób przewidziany
uchwa³¹ nr 49 Rady Ministrów z 19 marca 2002 r.
W badanym okresie do wykonania planu dochodów z tytu³u podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalonego
w ustawach bud¿etowych na lata 2001-2002, zabrak³o ok. 4,6 mld z³. Na niewykonanie planu wp³ynê³y m.in. zaleg³oci we
wp³atach podatku od osób fizycznych prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹, a tak¿e ulgi systemowe (nale¿ne z mocy
prawa) i uznaniowe (zastosowane na mocy decyzji organów skarbowych). W strukturze zaleg³ych nale¿noci dominuj¹cy
udzia³ mia³y nieuregulowane zobowi¹zania osób fizycznych prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹, które wynios³y 1,3
mld z³ w 2001 r. i 1,5 mld z³  w roku nastêpnym.
W obu analizowanych latach, mimo wzrostu dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych z 23,4 mld z³
w 2001 r. do 24,1 mld z³ w 2002 r., nie osi¹gniêto poziomu dochodów zaplanowanego w ustawach bud¿etowych. Kontrola
wykaza³a, ¿e rosn¹ce zaleg³oci w egzekwowaniu podatku dochodowego od osób fizycznych spowodowane by³y m.in.
niewystarczaj¹c¹ efektywnoci¹ windykacji nale¿noci przez urzêdy skarbowe. W jednym z nich w ogóle nie podjêto czynnoci maj¹cych na celu windykacjê zaleg³oci, w innym wystawiano tytu³y wykonawcze z opónieniem siêgaj¹cym nawet
6 miesiêcy.
Zdaniem NIK, do zwiêkszenia skutecznoci poboru podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym od prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹, mo¿e przyczyniæ siê wiêksza wykrywalnoæ i opodatkowanie przychodów ze róde³ nieujawnionych przez podatników.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 przeprowadzenie reformy systemu
podatkowego, obejmuj¹cej tak¿e organizacjê i kontrolê wymiaru, poboru oraz
egzekucji podatków;
 zwiêkszenie skutecznoci kontroli
badaj¹cych rzetelnoæ wykazywania
przez osoby prowadz¹ce dzia³alnoæ

$

gospodarcz¹, rozliczaj¹cych siê z podatku dochodowego od osób fizycznych, wysokoci osi¹ganych przychodów i ponoszonych kosztów dzia³alnoci;
 zapewnienie wiêkszej ci¹galnoci
wp³at z tytu³u podatku dochodowego
od osób fizycznych, przypisanych
w wyniku kontroli przychodów z nieujawnionych przez podatników róde³.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Zaspokojenie przez
Skarb Pañstwa roszczeñ
osób z tytu³u
pozostawionego mienia
zabu¿añskiego

Ocena rozpoznania przez wojewodê
dolnol¹skiego i starostwa powiatowe
zobowi¹zañ Skarbu Pañstwa z tytu³u
tzw. roszczeñ zabu¿añskich, ustalenia stopnia ich dotychczasowego zaspokojenia, respektowania prawa zabu¿an do nieodp³atnego uw³aszczenia na nieruchomociach Skarbu Pañstwa i gmin.

Kontrol¹ objêto 13 podmiotów: Dolnol¹ski Urz¹d Wojewódzki, 4 starostwa powiatowe, 3 miasta na prawach
powiatu, Delegaturê Ministra Skarbu
Pañstwa we Wroc³awiu, Oddzia³ Rejonowy Wojskowej Agencji Mieszkaniowej we Wroc³awiu, oddzia³y terenowe Agencji Nieruchomoci Rolnych
i Biura Agencji Mienia Wojskowego
we Wroc³awiu, Nadlenictwo w Lwówku l¹skim.

Wed³ug stanu na 30 stycznia 2004 r., w woj. dolnol¹skim potwierdzono 851 uprawnieñ (o wartoci 416,5 mln z³) do otrzymania rekompensat z tytu³u tzw. mienia zabu¿añskiego, utraconego w wyniku zmiany granic po II wojnie wiatowej, przy zarejestrowanych 17 tys. wniosków osób
ubiegaj¹cych siê o potwierdzenie takich uprawnieñ. Najwiêcej potwierdzeñ  234, wyda³ Urz¹d Miejski we Wroc³awiu, za
jedynym, które nie wystawi³o ¿adnego, by³o Starostwo Powiatowe w Miliczu. W 7 badanych starostwach potwierdzono
544 uprawnienia, z których 125 zrealizowano czêciowo lub w ca³oci. Najwy¿sza Izba Kontroli stwierdzi³a, ¿e ani jedno
ze skontrolowanych starostw nie mia³o rzetelnego rozpoznania skali roszczeñ, a z³o¿one w nich wnioski s³u¿y³y przewa¿nie ewidencji, nie za wszczynaniu stosownych postêpowañ. Realizacja potwierdzonych uprawnieñ przebiega³a powoli.
Zaspokojono roszczenia tylko ok. 12% osób ubiegaj¹cych siê o rekompensaty.
Podstaw¹ do uznania roszczeñ zabu¿añskich i ich potwierdzenia w formie zawiadczenia lub decyzji by³y wyroki
s¹dów, orzeczenia Pañstwowego Urzêdu Repatriacyjnego, oryginalne dokumenty powiadczaj¹ce prawo do pozostawionej za granic¹ Polski nieruchomoci, zawiadczenia wystawione przez archiwa pañstwowe i zeznania wiadków. Kontrola
wykaza³a, i¿ w 6 starostwach nie dokonano analizy wiarygodnoci przed³o¿onych dokumentów, wskutek czego 68 potwierdzeñ uprawnieñ (o wartoci prawie 79 mln z³) wydano z naruszeniem prawa, m.in. z powodu zawy¿enia wartoci
uprawnieñ pozosta³ych do realizacji i braku podstaw prawnych.
Analiza ponad 1,5 tys. wniosków oczekuj¹cych na za³atwienie wykaza³a, i¿ niemo¿liwe by³o okrelenie rzeczywistej
skali roszczeñ, poniewa¿ do 58% wniosków nie do³¹czono ¿adnych dokumentów potwierdzaj¹cych zasadnoæ roszczeñ
wysuwanych pod adresem Skarbu Pañstwa. Oryginalne dokumenty lub ich kopie zawiera³o tylko 18% wniosków, dla 17%
z nich sporz¹dzono operaty szacunkowe okrelaj¹ce wartoæ roszczenia.
Zaspokojenie roszczeñ zabu¿an praktycznie mo¿liwe by³o tylko z zasobu nieruchomoci Skarbu Pañstwa, bêd¹cego
w gestii starostów. By³o to spowodowane ograniczeniami wynikaj¹cymi m.in. ze sposobu zagospodarowania mienia (pozostawanie gruntów w trwa³ym zarz¹dzie, najmie), przeznaczenia nieruchomoci w planach zagospodarowania przestrzennego na cele publiczne, nieprzygotowania nieruchomoci do zbycia (nieaktualne wyceny). W rezultacie zabu¿anom sprzedano 56 nieruchomoci o wartoci 4,9 mln z³.
Realizacja roszczeñ zabu¿añskich mog³a siê tak¿e odbywaæ w drodze nieodp³atnego przekszta³cenia prawa u¿ytkowania
wieczystego nieruchomoci w prawo w³asnoci, ale zainteresowanie t¹ form¹ nabycia w³asnoci nie by³o du¿e. Wydanych
zosta³o 119 decyzji o przekszta³ceniu, z czego 36 dotyczy³o mienia Skarbu Pañstwa, pozosta³e  mienia komunalnego. NIK
ujawni³a, i¿ 44 decyzje uw³aszczeniowe wydano z naruszeniem prawa, przenosz¹c w³asnoæ nieruchomoci na rzecz osób
nieuprawnionych. Zdaniem NIK, nieodp³atne przekszta³canie prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoci, przy bezkrytycznej akceptacji przez w³aciwe organy ¿¹dañ osób, którym uprawnienia zabu¿añskie nie przys³ugiwa³y, sprzyja korupcji.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 uporz¹dkowanie dokumentacji mienia zabu¿añskiego w celu przekazania
wed³ug w³aciwoci wniosków spoza
terenu dzia³ania starostw powiatowych

i przejêcie z zasobu archiwalnego
wszystkich niezbêdnych dokumentów
po zlikwidowanych urzêdach rejonowych;
 stworzenie warunków organizacyjnych do sprawnego potwierdzania
uprawnieñ zabu¿añskich;

 zweryfikowanie przekazywanych
przez starostwa powiatowe danych s³u¿¹cych zaprowadzeniu ewidencji potwierdzonych dotychczas uprawnieñ
do ekwiwalentu za mienie pozostawione za granic¹ Polski.

%

Tytu³ kontroli
Orzekanie przez s¹dy
nawi¹zek i œwiadczeñ
pieniê¿nych, jak te¿
wykonanie
tych œrodków karnych
w latach 2002-2003

Cel

Zakres

Ustalenie liczby i wysokoci orzeczonych przez s¹dy województwa dolnol¹skiego nawi¹zek i wiadczeñ pieniê¿nych na rzecz instytucji i organizacji spo³ecznych oraz ocena kontroli ich wykonania.

Kontrolê przeprowadzono w s¹dach
okrêgowych i rejonowych w Jeleniej
Górze, Legnicy i widnicy oraz w S¹dzie Okrêgowym we Wroc³awiu i w
S¹dzie Rejonowym Wroc³aw-ródmiecie.

Nawi¹zka, zgodnie z kodeksem karnym, mo¿e byæ orzeczona na rzecz Skarbu
Pañstwa, na wskazany cel spo³eczny zwi¹zany z ochron¹ zdrowia i ochron¹ rodowiska, na rzecz instytucji lub organizacji spo³ecznej, do której zadañ lub statutowych celów nale¿y wiadczenie pomocy
osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oraz na rzecz PCK, pokrzywdzonego lub na inny cel spo³eczny
wskazany przez pokrzywdzonego. Nawi¹zki i wiadczenia pieniê¿ne mog¹ byæ orzekane w pierwszej instancji zarówno
przez s¹dy rejonowe jak i okrêgowe, w zale¿noci od rodzaju rozpoznawanych spraw.
W zdecydowanej wiêkszoci badanych przez NIK orzeczeñ, nawi¹zki i wiadczenia pieniê¿ne zas¹dzane by³y za
przestêpstwa w komunikacji (art. 47a i art. 49a kodeksu karnego). Na podstawie tych przepisów orzeczono ponad 19 tys.
nawi¹zek i wiadczeñ w ³¹cznej wysokoci 3,7 mln z³, co stanowi³o 67% sumy wszystkich nawi¹zek i wiadczeñ pieniê¿nych orzeczonych przez poddane badaniu s¹dy.
W opinii NIK, obowi¹zuj¹ce w trakcie prowadzenia kontroli przepisy kodeksu karnego w zakresie orzekania nawi¹zek
i wiadczeñ pieniê¿nych nie by³y precyzyjne i jednoznaczne. S¹dy w sposób bardzo zró¿nicowany interpretowa³y np.
pojêcie instytucji i organizacji spo³ecznej, do których zadañ lub celów statutowych nale¿y wiadczenie pomocy osobom
poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, co oznacza³o, ¿e brak by³o okrelaj¹cych je jasnych kryteriów
Najwy¿sza Izba Kontroli stwierdzi³a, ¿e w badanym okresie statystyka s¹dowa nie rejestrowa³a prawomocnie orzeczonych nawi¹zek i wiadczeñ pieniê¿nych. W konsekwencji s¹dy okrêgowe nie posiada³y rozeznania, jak czêsto stosowane by³y te rodki karne zarówno przez nie same, jak te¿ przez poszczególne s¹dy rejonowe. Tak¿e s¹dy rejonowe nie
mia³y wiedzy w tej kwestii, bowiem obowi¹zuj¹ce przepisy prawa nie nak³ada³y na nie obowi¹zku prowadzenia podobnej
statystyki.
Danymi takimi nie dysponowa³o te¿ Ministerstwo Sprawiedliwoci. Wprawdzie na potrzeby kontroli zestawi³o ono,
czerpi¹c ze zbiorów informacyjnych Krajowego Rejestru S¹dowego, dane o prawomocnie orzeczonych nawi¹zkach i wiadczeniach pieniê¿nych, ale w wietle kontroli przeprowadzonej przez Izbê nie mo¿na uznaæ ich za rzetelne, s¹ bowiem
znacznie zani¿one w stosunku do ustalonej badaniami NIK liczby prawomocnych wyroków siêgaj¹cych po ten rodek.
Wed³ug szacunku NIK, s¹dy w ca³ym kraju orzek³y w latach 2002-2003  na rzecz ró¿nych podmiotów  nawi¹zki i wiadczenia pieniê¿ne w wysokoci ok. 60 mln z³.
Obowi¹zuj¹ce uregulowania prawne nie dawa³y mo¿liwoci kontroli celów, na jakie przeznacza³y zas¹dzone rodki
uprawnione instytucje i organizacje. Przepisy nie okreli³y ¿adnego organu uprawnionego do nadzoru i kontroli prawid³owoci wydatkowania przez nie kwot pozyskanych z nawi¹zek i wiadczeñ. Ustawowych uprawnieñ do przeprowadzania
takich kontroli nie ma tak¿e NIK, bowiem w wietle przepisów ustawy o finansach publicznych nie s¹ to rodki publiczne.
Jednak, w opinii Izby, orzekanie nawi¹zek i wiadczeñ pieniê¿nych jest elementem polityki karnej, zatem pañstwo powinno mieæ wiedzê i kontrolê nad sposobem wykonywania owych orzeczeñ, a zw³aszcza nad sposobem wydatkowania zas¹dzonych rodków.
Wchodz¹ca w ¿ycie 16 maja 2005 r. ustawa nowelizuj¹ca kodeks karny i kodeks karny wykonawczy wprowadza istotne zmiany dotycz¹ce orzekania nawi¹zek i wiadczeñ pieniê¿nych na rzecz instytucji i organizacji spo³ecznych, zbie¿ne
z wnioskami wynikaj¹cymi z ustaleñ kontroli NIK, m.in. nak³ada ona na podmioty otrzymuj¹ce rodki z nawi¹zek obowi¹zek sporz¹dzania rocznych sprawozdañ z wykorzystania tych kwot oraz przyznaje Ministrowi Sprawiedliwoci prawo zlecania kontroli zgodnoci danych zawartych w tych sprawozdaniach ze stanem faktycznym.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 stworzenie systemu ewidencji danych, które wskazywa³yby czy, kiedy

&

oraz w jaki sposób realizowane s¹ orzeczenia, moc¹ których zas¹dzone zosta³y przez s¹dy nawi¹zki i wiadczenia
pieniê¿ne na rzecz instytucji i organizacji spo³ecznych.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Realizacja przez
wojewodów zadañ
w zakresie rejestracji
i kontroli zak³adów
opieki zdrowotnej
w œwietle prawid³owoœci
ich funkcjonowania

Ocena dzia³añ wojewodów w zakresie rzetelnoci rejestracji zak³adów
opieki zdrowotnej (zoz) i sprawowania kontroli nad tymi zak³adami, a tak¿e oceny legalnoci funkcjonowania
zak³adów opieki zdrowotnej oraz
zgodnoci z rejestrem zoz.

Kontrol¹ objêto 9 urzêdów wojewódzkich, 5 wojewódzkich centrów zdrowia publicznego oraz 19 publicznych
i 28 niepublicznych zak³adów opieki
zdrowotnej, które podpisa³y kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Najwy¿sza Izba Kontroli negatywnie oceni³a realizacjê przez wojewodów ustawowych zadañ dotycz¹cych rejestracji zak³adów opieki zdrowotnej oraz ich kontroli.
Na 9 skontrolowanych województw, w 4 rejestry zoz prowadzone by³y w urzêdach wojewódzkich, w 5 za przez powo³ane
do tego celu przez wojewodów jednostki bud¿etowe  wojewódzkie centra zdrowia publicznego. Centra te powo³ane
zosta³y na podstawie upowa¿nienia zawartego w ustawie o administracji rz¹dowej w województwie. W niektórych z nich
czynnoci kontrolne wobec zak³adów opieki zdrowotnej wykonywa³a jedna, góra dwie osoby, maj¹c w swej pieczy kilkaset
zoz. Wywiera³o to negatywny wp³yw na skutecznoæ prowadzonego nadzoru i realizacjê powierzonych centrom zadañ.
W opinii NIK, wykorzystanie wspomnianego upowa¿nienia do przekazania centrom uprawnieñ kontrolnych i decyzyjnych
nale¿nych wojewodzie trzeba oceniæ negatywnie. Wojewodowie pozbawiali siê w ten sposób mo¿liwoci wykonywania
czêci ustawowych obowi¹zków, zw³aszcza kontroli warunków udzielania wiadczeñ zdrowotnych.
W zdecydowanej wiêkszoci kontrolowanych województw rejestry zoz prowadzone by³y nierzetelnie. Kontrola stwierdzi³a przypadki rejestrowania zak³adów bez wymaganych dokumentów i bez weryfikacji, czy spe³nione zosta³y wymogi
dotycz¹ce bazy lokalowej, specjalistycznego wyposa¿enia i obsady kadrowej. Brakowa³o m.in., warunkuj¹cych wpis do
rejestru, opinii inspekcji sanitarnej o spe³nianiu przez pomieszczenia i urz¹dzenia zak³adów wymagañ technicznych i sanitarnych, ale tak¿e dokumentów stwierdzaj¹cych prawo do u¿ytkowania pomieszczeñ przeznaczonych na zoz, aktów
notarialnych o utworzeniu zak³adów i potwierdzeñ kwalifikacji zawodowych kierowników zoz.
W ocenie NIK, przyczyn¹ braku rzetelnoci w prowadzeniu rejestrów zoz, m.in. rejestrowania zak³adów na podstawie
niekompletnej dokumentacji, by³y zaniedbania pracowników oraz brak kontroli funkcjonalnej ze strony osób na stanowiskach kierowniczych. Powstanie w administracji rz¹dowej mechanizmów, które umo¿liwia³y rejestrowanie zoz na podstawie niekompletnej dokumentacji i bez rzetelnej weryfikacji z³o¿onych wniosków kwalifikuje je, zdaniem Izby, do zjawisk
i obszarów zagro¿onych korupcj¹.
Poniewa¿ nie weryfikowano rzetelnoci przedk³adanych dokumentów, choæby w drodze bezporednich wizytacji zak³adów, prowadzone rejestry by³y niezgodne ze stanem faktycznym. Dotyczy³o to najczêciej wyposa¿enia w sprzêt i aparaturê oraz zakresu wiadczonych us³ug. Stan ten powodowa³, ¿e czêæ wiadczonych us³ug zdrowotnych pozostawa³a
poza ewidencj¹ rejestrow¹, a warunki ich wykonywania nie by³y kontrolowane, co mog³o stanowiæ zagro¿enie dla zdrowia
i ¿ycia pacjentów. Izba zwraca jednoczenie uwagê, i¿ wojewodowie mog¹ swoje uprawnienia do kontroli zoz pod wzglêdem medycznym przekazywaæ m.in. samorz¹dom medycznym, pañstwowym uczelniom medycznym i orodkom badawczo-rozwojowym. Wykorzystywanie tej mo¿liwoci mog³oby przyczyniæ siê do zwiêkszenia efektywnoci kontroli nad zoz.
W ponad po³owie zak³adów nie zapewniono odpowiedniego stanu sanitarno-technicznego bazy lokalowej, nie by³o
przestrzegane Prawo budowlane, nakazuj¹ce utrzymywanie obiektów we w³aciwym stanie. Nie prowadzono corocznych
kontroli technicznej sprawnoci budynków i instalacji nara¿onych na szkodliwe oddzia³ywania. W 17 zak³adach (36%)
ujawniono nieprawid³owoci polegaj¹ce m.in. na tym, i¿ czêæ zainstalowanej i u¿ytkowanej aparatury medycznej nie
posiada³a oznaczeñ CE, odpowiednich certyfikatów i atestów.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 uporz¹dkowanie procedur rejestracji zak³adów opieki zdrowotnej i wyeliminowanie przypadków rejestrowania

zak³adów nie spe³niaj¹cych wszystkich
ustawowych wymogów;
 zlecanie kontrolowania zak³adów
opieki zdrowotnej organom samorz¹dów zawodów medycznych, medycznym towarzystwom naukowym i pañ-

stwowym uczelniom medycznym;
 utrzymanie  zgodnie z wymogami
Prawa budowlanego  w nale¿ytym stanie technicznym i estetycznym nieruchomoci u¿ytkowanych przez zak³ady opieki zdrowotnej.

'

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Organizacja
i finansowanie
kszta³cenia osób
niepe³nosprawnych
w szko³ach publicznych

Ocena dzia³alnoci szkó³ i orodków
szkolno-wychowawczych, poradni
psychologiczno-pedagogicznych oraz
kuratoriów owiaty na rzecz zapewnienia dzieciom niepe³nosprawnym
mo¿liwoci pobierania nauki, zgodnie
z ich indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami psychofizycznymi.

Kontrol¹ objêto: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 7 kuratoriów
owiaty, 7 poradni psychologicznopedagogicznych, 4 orodki szkolnowychowawcze oraz 26 szkó³ lub zespo³ów szkó³ prowadzonych przez
gminy lub powiaty.

W roku szkolnym 2002-2003 w szko³ach podstawowych i gimnazjach uczy³o siê
166 tys. uczniów niepe³nosprawnych (4% ogó³u uczniów). W ocenie NIK, starania
dyrektorów i nauczycieli oraz organów prowadz¹cych placówki owiatowe, aby zapewniæ im warunki nauki zgodne z ich
predyspozycjami psychofizycznymi, skutecznie by³y ograniczane przez bariery ekonomiczne, organizacyjne i techniczne.
Tylko w 8 z badanych szkó³ (27%) usuniêto niedogodnoci architektoniczne, np. zainstalowano windy, wykonano odpowiednie podjazdy dla osób z ograniczeniami w sprawnym poruszaniu siê. W pozosta³ych szko³ach albo nie zrobiono nic
w celu likwidacji barier architektonicznych, albo wykonano tylko niektóre z niezbêdnych prac. W czêci placówek, ze wzglêdu
na brak przystosowania architektonicznego, dzieci ze schorzeniami narz¹du ruchu odsy³ano do innych szkó³.
Mimo zwiêkszenia liczby szkó³ i oddzia³ów prowadz¹cych integracyjne formy kszta³cenia stwierdzono przekroczenia
dopuszczalnej liczby uczniów w klasie, nieprzestrzeganie obowi¹zuj¹cego wymiaru godzin nauczania indywidualnego lub
czêstotliwoci prowadzenia zajêæ. W co trzeciej szkole jako niewystarczaj¹c¹ oceniono aktywnoæ w zakresie rewalidacji
indywidualnej uczniów, zalecanej przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, np. w formie rehabilitacji ruchowej, terapii zajêciowej lub zajêæ logopedycznych. Wspomniane poradnie zajmowa³y siê bardziej badaniami diagnostycznymi, ani¿eli profilaktyk¹ i udzielaniem pomocy bezporedniej; w trzech z nich (43%) odnotowano zbyt d³ugi okres oczekiwania na
wydanie wniosku lub orzeczenia o potrzebie kszta³cenia specjalnego lub nauczania indywidualnego.
W wiêkszoci skontrolowanych szkó³ brakowa³o aktualnych podrêczników do wielu przedmiotów, gdy¿ MENiS nie
posiada³o wystarczaj¹cych rodków finansowych na ich zakup (by³y one pozyskiwane z rezerwy bud¿etowej Rady Ministrów lub rezerw celowych). W co czwartej szkole stwierdzono niewystarczaj¹ce przygotowanie zawodowe nauczycieli 
w relacji do wymagañ okrelonych przez MENiS. W piêciu kuratoriach (71%) stwierdzono niepe³n¹ realizacjê zadañ
przyjêtych w planach nadzoru pedagogicznego.
Minister Edukacji Narodowej i Sportu nie wyda³ rozporz¹dzeñ w sprawach okrelonych w art. 71b. ust. 7 pkt 1-3
ustawy o systemie owiaty, trzy inne ukaza³y siê z kilkumiesiêcznym opónieniem. Jedno z tych rozporz¹dzeñ, dotycz¹ce
sposobu i trybu organizowania nauczania indywidualnego, wymaga nowelizacji, bowiem wprowadzono w nim przepis
wy³¹czaj¹cy mo¿liwoæ prowadzenia nauczania indywidualnego w szkole, w której uczy siê dziecko niepe³nosprawne, co
jest niekorzystnym rozwi¹zaniem dla dzieci nauczanych indywidualnie.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 wykonanie obowi¹zku wydania zaleg³ych rozporz¹dzeñ wykonawczych
do ustawy o systemie owiaty;
 znowelizowanie rozporz¹dzenia
w sprawie sposobu i trybu organizowania nauczania indywidualnego, w celu
zmiany przepisu wy³¹czaj¹cego mo¿liwoæ prowadzenia nauczania indywidualnego w szkole, w której uczy siê
dziecko niepe³nosprawne;



 stosowanie przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne jasnych procedur rejestrowania i rozpatrywania
spraw zwi¹zanych z badaniami diagnostycznymi i wydawaniem orzeczeñ
o potrzebie kszta³cenia specjalnego,
a tak¿e dokonanie przez te placówki
stosownych zmian organizacyjnych,
w celu skrócenia czasu oczekiwania
dzieci na badania;
 polepszenie warunków finansowotechnicznych funkcjonowania szkó³.

Zestawienie
kontroli
doranych
przeprowadzonych
w 2004 r.

Za³¹cznik nr 4
do Sprawozdania
z dzia³alnoci
Najwy¿szej Izby Kontroli



Zestawienie kontroli doranych
przeprowadzonych w 2004 r.
Lp.
1.

Tytu³ kontroli
2.

Jednostka
organizacyjna
3.

Rodzaj
Kontroli
4.

koordynowana

Uwagi*
5.

1

Funkcjonowanie gospodarstw pomocniczych jednostek sektora
finansów publicznych (Zak³ad Dowiadczalny Polskiej Akademii Nauk
w Kórniku i Zak³ad Gospodarczy Ministerstwa Kultury w Warszawie)

Dep.
Admin. Publ.

2

Realizacja zamówienia publicznego na dostawê samochodów osobowych
dla jednostek organizacyjnych administracji rz¹dowej
(Centrum Obs³ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów)

Dep.
Admin. Publ.

3

Udzielanie przez Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji
dotacji celowych na sfinansowanie zadañ zleconych fundacji
pn. Agencja Rozwoju Komunalnego oraz Fundacji na rzecz Rozwoju
Administracji Publicznej  w latach 2001-2003

Dep.
Admin. Publ.

4

Prywatyzacja przez gminê S³upsk mienia komunalnego
 Spó³ki Drogi i Mosty

Dep.
Admin. Publ.

skargowa

e/

5

Druk przez Centrum Obs³ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
broszury pn. Prasa o SLD

Dep.
Admin. Publ.

skargowa

e/

6

Przedawnienie zobowi¹zañ podatkowych w nastêpstwie postêpowañ
podatkowych prowadzonych w Izbie Skarbowej w Warszawie

Dep.
Bud¿. i Finan.

7

Likwidacja przez Urz¹d Skarbowy Warszawa-Bielany depozytów
Skarbu Pañstwa przejêtych z Narodowego Banku Polskiego

Dep.
Bud¿. i Finan.

8

Wp³yw dzia³alnoci akcjonariuszy Zak³adów Naprawczych
Taboru Kolejowego SA w Miñsku Maz. na rozwój gospodarczy spó³ki

Dep. Gosp., Skarb.
Pañstw. i Prywat.

9

Prawid³owoæ dzia³añ podjêtych w ramach renegocjacji polsko-rosyjskich
porozumieñ w sprawie importu gazu ziemnego (Kancelaria Prezesa
Rady Ministrów i Ministerstwo Infrastruktury)

Dep. Gosp., Skarb.
Pañstw. i Prywat.

10

Dzia³alnoæ Agencji Rozwoju Przemys³u SA w zakresie wspierania
podmiotów gospodarczych

Dep. Gosp., Skarb.
Pañstw. i Prywat.

11

Dzia³alnoæ administracji rz¹dowej w dziedzinie budowy
informatycznych narzêdzi promocji eksportu  wybrane zagadnienia
(Ministerstwo Gospodarki i Pracy)

Dep. Gosp., Skarb.
Pañstw. i Prywat.

12

Realizacja niektórych postanowieñ Strategii dla przemys³u naftowego
w Polsce w zakresie dotycz¹cym bezpieczeñstwa energetycznego pañstwa
(Ministerstwo Gospodarki i Pracy)

Dep. Gosp., Skarb.
Pañstw. i Prywat.

13

Realizacja przepisów ustawy o warunkach dopuszczalnoci
i nadzorowania pomocy publicznej  wybrane zagadnienia
(Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów)

Dep. Gosp., Skarb.
Pañstw. i Prywat.

rozpoznawcza

14

Prywatyzacja Metalexport Sp. z o.o. w Warszawie i jej wp³yw
na dzia³alnoæ niektórych podmiotów gospodarczych z udzia³em
Skarbu Pañstwa

Dep. Gosp., Skarb.
Pañstw. i Prywat.

skargowa

e/

15

Prywatyzacja Biura Projektów Przemys³u Betonów BIPRODEX

Pañstw. i Prywat.
Dep. Gosp., Skarb.

skargowa

g/

16

Zarz¹dzanie maj¹tkiem b. Funduszu Wczasów Pracowniczych
i jego prywatyzacja (Ministerstwo Gospodarki i Pracy,
Fundacja Porozumienie w Poznaniu)

Dep. Gosp., Skarb.
Pañstw. i Prywat.

skargowa

g/

17

Przygotowanie i przebieg procesu prywatyzacji
zespo³u Elektrociep³owni Poznañskich SA

Dep. Gosp., Skarb.
Pañstw. i Prywat.

skargowa

18

Prawid³owoæ przeprowadzenia w 2003 r. konkursu na stanowisko
Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
(Kancelaria Prezesa Rady Ministrów)

Dep. Gosp., Skarb.
Pañstw. i Prywat.

skargowa

Dep. Gosp., Skarb.
Pañstw. i Prywat.

skargowa

19

Prywatyzacja Przedsiêbiorstwa Przemys³u Miêsnego w Koszalinie

20

Sytuacja ekonomiczna spó³ek grupy PKP
(Polskie Koleje Pañstwowe SA w Warszawie)

Dep. Komun.
i Sys. Transport.

21

Przestrzeganie przez Polskie Radio SA obowi¹zku stwarzania partiom
politycznym mo¿liwoci przedstawienia stanowiska
w wêz³owych sprawach publicznych

Dep. Nauki, Ow.
I Dziedz. Narod.

*/

skargowa

e/

e/

Objaœnienie skrutów zamieszczono na koñcu zestawienia

1.

2.

3.

4.

22

Dzia³alnoæ Domu Pracy Twórczej w Wigrach,
jako pañstwowego zak³adu bud¿etowego

Dep. Nauki, Ow.
i Dziedz. Narod.

23

Realizacja wniosków z kontroli nr P/04/079 pn. Funkcjonowanie szkó³
mniejszoci narodowych i etnicznych (Zespó³ Szkó³
z Bia³oruskim Jêzykiem Nauczania w Bielsku Podlaskim)

Dep. Nauki, Ow.
i Dziedz. Narod.

sprawdzaj¹ca

24

Wykorzystanie pracowni komputerowych w szko³ach
(Gimnazjum Publiczne Nr 2 w Warszawie)

Dep. Nauki, Ow.
i Dziedz. Narod.

rozpoznawcza

25

Wykorzystanie rodków publicznych
na pañstwowe szkolnictwo artystyczne
(Pañstwowa Szko³a Muzyczna I Stopnia Nr 1 w Warszawie)

Dep. Nauki, Ow.
i Dziedz. Narod.

rozpoznawcza

26

Organizacja egzaminów eksternistycznych (Centrum Kszta³cenia
Ustawicznego Nr 1, Zespó³ Szkó³ Zawodowych Nr 42 w Warszawie)

Dep. Nauki, Ow.
i Dziedz. Narod.

rozpoznawcza

27

Finansowanie ze rodków publicznych zadañ zleconych
polskim zwi¹zkom sportowym (Polski Zwi¹zek Lekkiej Atletyki
i Polski Zwi¹zek Kajakowy w Warszawie)

Dep. Nauki, Ow.
i Dziedz. Narod.

rozpoznawcza

28

Wdra¿anie reformy kszta³cenia ponadgimnazjalnego,
ze szczególnym uwzglêdnieniem szkolnictwa zawodowego
(Starostwo Powiatowe w Legionowie)

Dep. Nauki, Ow.
i Dziedz. Narod.

rozpoznawcza

29

Warunki organizacyjno-kadrowe nauczania jêzyków obcych
w szko³ach publicznych (Zespó³ Szkó³ Nr 12 im. Olimpijczyków Polskich
w Warszawie)

Dep. Nauki, Ow.
i Dziedz. Narod.

rozpoznawcza

30

Realizacja Strategicznego Programu Rz¹dowego pn. Rozwój niebieskiej
optoelektroniki. Stworzenie technologicznych i produkcyjnych podstaw
nowej ga³êzi przemys³u  niebieskiej optoelektroniki (Ministerstwo
Nauki i Informatyzacji, Instytut Technologii Materia³ów Elektronicznych
w Warszawie, Lubuskie Zak³ady Aparatów Elektrycznych
LUMEL w Zielonej Górze)

Dep. Nauki, Ow.
i Dziedz. Narod.

rozpoznawcza

31

Wykorzystanie rodków bud¿etowych na funkcjonowanie instytucji kultury
prowadzonych przez Ministra Kultury (Muzeum £azienki Królewskie
 Zespó³ Pa³acowo-Ogrodowy w Warszawie)

Dep. Nauki, Ow.
i Dziedz. Narod.

rozpoznawcza

32

Organizacja i finansowanie dzia³alnoci wy¿szych szkó³ artystycznych
(Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie)

Dep. Nauki, Ow.
i Dziedz. Narod.

rozpoznawcza

33

Prawid³owoæ udzielenia przez Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych
i Administracji zamówienia publicznego na wykonanie i wdro¿enie
oraz obs³ugê eksploatacyjn¹ i rozwój systemu informatycznego,
wraz z robotami budowlanymi (adaptacyjnymi) pomieszczeñ

Dep. Obrony Narod.
i Bezp. Wew.

koordynowana

34

Prawid³owoæ udzielenia przez Ministerstwo Obrony Narodowej
zamówienia publicznego na dostawê
ko³owego transportera opancerzonego

Dep. Obrony Narod.
i Bezp. Wew.

35

Prawid³owoæ udzielenia przez Komendê Portu Wojennego w winoujciu
zamówienia publicznego na budowê kot³owni wodnej

Dep. Obrony Narod.
i Bezp. Wew.

36

Kierowanie ubezpieczonych na leczenie lub badanie diagnostyczne
poza granicami kraju
(Ministerstwo Zdrowia, Biuro Rozliczeñ Miêdzynarodowych w Warszawie)

Dep. Pracy,
Spr. Socj. i Zdrow.

37

Funkcjonowanie systemu tworzenia wykazu leków refundowanych
(Ministerstwo Zdrowia, Urz¹d Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie)

Dep. Pracy,
Spr. Socj. i Zdrow.

38

Realizacja przez Biuro Praw Pacjenta zadañ
 w latach 2002-2003 (3 kw.)

Dep. Pracy,
Spr. Socj. i Zdrow.

39

Prawid³owoæ przekazywania i rozliczania przez Ministra Zdrowia
rodków bud¿etowych na zakup przez Krajowe Centrum ds. AIDS
leków antyretrowirusowych, w ramach programu pn. Leczenie osób
¿yj¹cych z wirusem HIV w Polsce  w latach 2001-2004 (I pó³r.)

Dep. Pracy,
Spr. Socj. i Zdrow.

40

Prawid³owoæ utworzenia przez Kasê Rolniczego Ubezpieczenia
Spo³ecznego zak³adów opieki zdrowotnej i ich finansowania

Dep. Pracy,
Spr. Socj. i Zdrow.

41

Prawid³owoæ udzielenia przez centralê Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych
zamówienia publicznego na powierzenie zarz¹dzania rodkami
Funduszu Rezerwy Demograficznej
oraz dostawê legitymacji emeryta-rencisty  w 2004 r.

Dep. Pracy,
Spr. Socj. i Zdrow.

42

Przestrzeganie obowi¹zuj¹cego ustawodawstwa w zakresie
zawierania umów cywilnoprawnych na wykonywanie wiadczeñ
zdrowotnych (Szpital Kliniczny Akademii Medycznej w Bydgoszczy)

Dep. Pracy,
Spr. Socj. i Zdrow.

5.

e/

a/

skargowa

b/

!

1.
43

2.

3.

Funkcjonowanie nadzoru nad obrotem i ubojem zwierz¹t rzenych,
ze szczególnym uwzglêdnieniem dobrostanu zwierz¹t (G³ówny Inspektorat
Weterynarii w Warszawie; Wojewódzkie Inspektoraty Weterynarii
w: Bydgoszczy, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie i Zielonej Górze; Powiatowe
Inspektoraty Weterynarii w: Dêbicy, Lidzbarku Warmiñskim,
Nowej Soli, Rawiczu, W³oc³awku; Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji
Transportu Drogowego w: Bydgoszczy, Olsztynie, Poznaniu,
Rzeszowie i Zielonej Górze)

Dep. rod., Roln.
i Zagosp. Przest.

Stan rezerw pañstwowych zbó¿ (Ministerstwo Gospodarki i Pracy,
Agencja Rynku Rolnego, Agencja Rezerw Materia³owych,
Elewarr Sp. z o.o. w Bielsku Podl., ARR Sp. z o.o. w W¹brzenie,
Triticarr Sp. z o.o. w Krupcu, Elewarr Sp. z o.o. w Pieniê¿nie)

Dep. rod., Roln.
i Zagosp. Przest.

45

Realizacja przez Agencjê Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
zadañ w zakresie dop³at bezporednich

Dep. rod., Roln.
i Zagosp. Przest.

46

Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami opakowaniowymi
i niektórymi odpadami pou¿ytkowymi objêtymi op³atami
produktowymi i depozytowymi  w okresie 2002  I pó³r. 2004
(Urz¹d Marsza³kowski Województwa £ódzkiego,
Urz¹d Miasta w £odzi)

44

4.

koordynowana

koordynowana

Dep. rod., Roln.
i Zagosp. Przest.

rozpoznawcza

47

Pozyskanie i obrót drewna oraz ochrona mienia Skarbu Pañstwa
w jednostkach Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych Szczecinek
 w latach 2002-2003

Dep. rod., Roln.
i Zagosp. Przest.

skargowa

48

Prawid³owoæ dzia³ania s³u¿by geodezyjnej i kartograficznej w sprawie
likwidacji odcinka drogi w gm. Wilko³az (pow. kranicki, woj. lubelskie)

Dep. rod., Roln.
i Zagosp. Przest.

skargowa

49

Przestrzeganie w urzêdach wojewódzkich przepisów dotycz¹cych ochrony
informacji niejawnych stanowi¹cych tajemnicê s³u¿bow¹ w rozumieniu
ustawy o ochronie informacji niejawnych (wszystkie urzêdy wojewódzkie)

Dep. Ochr.
Inf. Niejawn.

50

Przestrzeganie w urzêdach marsza³kowskich przepisów dotycz¹cych
ochrony informacji niejawnych stanowi¹cych tajemnicê s³u¿bow¹
w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych
(wszystkie urzêdy marsza³kowskie)

51

Stan ochrony zlewni rzeki Niemen i turystyki w tym regionie (Podlaski
Urz¹d Wojewódzki, Wojewódzki Inspektorat Ochrony rodowiska
w Bia³ymstoku, Starostwo Powiatowe w Augustowie,
Urzêdy Gmin w Krynkach i Kunicy)

52

Prawid³owoæ wykorzystania i rozliczenia przyznanej przez Ministerstwo
Gospodarki w 2001 r. dotacji na przemieszczenie i dostosowanie zaplecza
produkcyjno-technicznego BELMY SA do potrzeb produkcji S

53

Realizacja wniosków z kontroli nr I/00/004 pn. Tworzenie i utrzymanie
miejsc pracy dla osób niepe³nosprawnych ze rodków PFRON
(Przedsiêbiorstwo Przemys³u Miêsnego Wêdliny Staropolskie s.c.
w Che³m¿y, Zak³ad Produkcji Odzie¿y Eldorado w Toruniu, PROJAN
w Toruniu, Agencja Handlowa Logo s.c. w Bydgoszczy,
Zak³ad Krawiecki Hanna w Bydgoszczy, Sowkam Sp. z o.o. w Ostrowie)

54

Realizacja wniosków z kontroli nr P/02/117 pn. Wykonywanie przez organy
zarz¹dzaj¹ce ruchem drogowym zadañ w zakresie bezpieczeñstwa
na drogach publicznych (Kujawsko-Pomorski Urz¹d Wojewódzki
w Bydgoszczy, Urz¹d Marsza³kowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
Urz¹d Miasta we W³oc³awku, Starostwo Powiatowe w Inowroc³awiu)

Dep. Ochr.
Inf. Niejawn.

Del.
w Bia³ymstoku

rozpoznawcza

Del.
w Bydgoszczy

Del.
w Bydgoszczy

sprawdzaj¹ca

Del.
w Bydgoszczy

sprawdzaj¹ca

55

Realizacja wniosków z kontroli nr P/01/086 pn. Wyw³aszczanie
nieruchomoci (Urzêdy Miast w Bydgoszczy i Toruniu)

Del.
w Bydgoszczy

sprawdzaj¹ca

56

Realizacja wniosków z kontroli nr P/02/151 pn. Ustalanie
i egzekwowanie przez gminy op³aty adiacenckiej (Urzêdy Miast
w Bydgoszczy i W¹brzenie, Urzêdy Gmin w Osielsku
i Nowej Wsi Wielkiej)

Del.
w Bydgoszczy

sprawdzaj¹ca

Realizacja wniosków z kontroli nr P/00/089 pn. Realizacja zadañ
wynikaj¹cych z Konwencji o ochronie rodowiska morskiego obszaru
Morza Ba³tyckiego  Konwencja Helsiñska (Kujawsko-Pomorski Urz¹d
Wojewódzki, Urz¹d Miasta i Wojewódzki Inspektorat Ochrony rodowiska
w Bydgoszczy, Frantschach wiecie SA w wieciu, Zak³ady Chemiczne
ZACHEM SA w Bydgoszczy, Janikowskie Zak³ady Sodowe JANIKOSODA SA
w Janikowie, ANWIL SA we W³oc³awku, Urzêdy Gmin w Lubiczu
i Z³ej Wsi Wielkiej, Urz¹d Miasta w Toruniu)

Del.
w Bydgoszczy

sprawdzaj¹ca

57

"

5.

c/

1.
58

59

3.

4.

Wykonanie wniosków z kontroli nr P/02/017 pn. Realizacja przez urzêdy
skarbowe zadañ w zakresie postêpowañ karnych skarbowych
oraz opodatkowania z tytu³u nieujawnionych róde³
(Drugi Urz¹d Skarbowy w Toruniu, Trzeci Urz¹d Skarbowy w Bydgoszczy)

2.

Del.
w Bydgoszczy

sprawdzaj¹ca

Realizacja wniosków z kontroli nr P/02/081 pn. Prawid³owoæ tworzenia
i gospodarowania zasobem geodezyjnym i kartograficznym (Urz¹d
Marsza³kowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Starostwo
Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim)

Del.
w Bydgoszczy

sprawdzaj¹ca

Del.
w Bydgoszczy

sprawdzaj¹ca

Del.
w Bydgoszczy

sprawdzaj¹ca

Del.
w Bydgoszczy

sprawdzaj¹ca

60

Realizacja wniosków z kontroli nr P/02/120 pn. Prawid³owoæ rozliczeñ
miêdzy kolej¹ a klientami z tytu³u us³ug przewozowych (PKP SA CARGO
Zak³ad Przewozów Towarowych w Bydgoszczy)

61

Wykonanie wniosków z kontroli nr P/02/142 pn. Realizacja przez
jednostki samorz¹du terytorialnego inwestycji w³asnych (Urz¹d Miejski
w Szubinie, Urz¹d Gminy w Konecku, Urz¹d Miasta
i Gminy w Nakle nad Noteci¹)

62

Realizacja wniosków z kontroli nr P/03/077 pn. Wykorzystanie rodków
publicznych w dziedzinie kultury przez podmioty nie zaliczane do sektora
finansów publicznych (Urz¹d Miasta w Aleksandrowie Kujawskim)

63

Wykonanie wniosków z kontroli nr P/03/016 pn. Wykonanie bud¿etów
w 2003 r. przez jednostki samorz¹du terytorialnego, ze szczególnym
uwzglêdnieniem powi¹zañ bud¿etów jednostek samorz¹du terytorialnego
z bud¿etem pañstwa (Urz¹d Miejski w Pakoci)

Del.
w Bydgoszczy

sprawdzaj¹ca

Organizacja i finansowanie warsztatów terapii zajêciowej przy udziale
rodków PFRON (Miejski Orodek Pomocy Spo³ecznej w Toruniu,
Towarzystwo Wspierania Osób Niepe³nosprawnych w wieciu nad Wis³¹,
Fundacja na Rzecz Osób Niepe³nosprawnych Arkadia w Toruniu)

Del.
w Bydgoszczy

rozpoznawcza

65

Reorganizacja Banku Pocztowego SA w Bydgoszczy, z uwzglêdnieniem
efektywnoci gospodarowania maj¹tkiem

Del.
w Bydgoszczy

skargowa

66

Wype³nianie przez Polskie Radio Pomorza i Kujaw SA obowi¹zków
nadawcy publicznego  w latach 2000-2003 (I pó³r.)

Del.
w Bydgoszczy

skargowa

67

Dzia³alnoæ Zarz¹du G³ównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków
w Bydgoszczy

Del.
w Bydgoszczy

skargowa

68

Udzielanie zamówieñ publicznych przez Miejski Zarz¹d Dróg w Toruniu

Del.
w Bydgoszczy

skargowa

69

Rozpatrywanie i za³atwianie przez organy Miasta Lipna skarg dotycz¹cych
gospodarowania nieruchomociami komunalnymi  w 2003 r.

Del.
w Bydgoszczy

skargowa

70

Spe³nianie przez Zak³ad Pracy Chronionej MIBOX okrelonych
w przepisach prawa warunków dla tego rodzaju zak³adów,
z uwzglêdnieniem przestrzegania przepisów prawa pracy

Del.
w Bydgoszczy

skargowa

71

Gospodarowanie nieruchomociami w m. W¹brze¿no
 w latach 1999-2002

Del.
w Bydgoszczy

skargowa

72

Realizacja zadañ inwestycyjnych prowadzonych na zlecenie Komunalnego
Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle n/Noteci¹
 w latach 2001-2003

Del.
w Bydgoszczy

skargowa

73

Wykonywanie przez organ za³o¿ycielski nadzoru nad dzia³alnoci¹
Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej
w wieciu nad Wis³¹

Del.
w Bydgoszczy

skargowa

74

Prawid³owoæ rozliczenia dotacji z bud¿etu miasta Brodnica przyznanych
na cele kultury fizycznej i sportu

Del.
w Bydgoszczy

skargowa

75

Obrót nieruchomociami przez Agencjê Mienia Wojskowego
 Oddzia³ Terenowy w Bydgoszczy, w tym prawid³owoæ zbycia gruntu
o pow. 113,9 ha w Gdañsku

Del.
w Bydgoszczy

skargowa

76

Realizacja inwestycji wieloletniej pn. Szpital Wojewódzki w S³upsku
w budowie

Del.
w Gdañsku

sprawdzaj¹ca

77

Prawid³owoæ dzia³añ prywatyzacyjnych podjêtych
przez gm. miejsk¹ w Tczewie  w latach 1997-2002

Del.
w Gdañsku

skargowa

78

Gospodarka finansowa Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w S³upsku
(wydatki na wynagrodzenia i sk³adki ZUS z tytu³u zawieranych umów
autorskich, koszty delegacji zagranicznych)
oraz organizacja i prowadzenie kancelarii tajnej

Del.
w Gdañsku

skargowa

64

5.

e/

e/

e/

e/

e/

#

3.

4.

79

1.

Prawid³owoæ udzielenia przez Powiatowy Urz¹d Pracy
w Starogardzie Gdañskim zamówienia publicznego na organizacjê
szkolenia bezrobotnych w zakresie prawa jazdy

Del.
w Gdañsku

skargowa

80

Prawid³owoæ wydzier¿awienia przez Urz¹d Miasta w Malborku
na dzia³alnoæ handlow¹ terenów przy cmentarzu komunalnym

Del.
w Gdañsku

skargowa

81

Wykorzystanie przez Fundacjê Europejskie Spotkania Kaszubskie
 Centrum Kultury w Krokowej rodków finansowych otrzymanych
z Fundacji Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie

Del.
w Gdañsku

skargowa

82

Przeniesienie przedsiêbiorstw spó³ek do Pañstwowej Agencji
Restrukturyzacji Górnictwa Wêgla Kamiennego SA
 utworzenie Kompanii Wêglowej

Del.
w Katowicach

83

Wprowadzenie przez Przedsiêbiorstwo Handlowe Import-Eksport
Janusz Wawak z siedzib¹ w Kêtach do obrotu handlowego na polskim
obszarze celnym importowanych nasion traw paszowych

Del.
w Katowicach

84

Funkcjonowanie Politechniki Czêstochowskiej
(wybrane zagadnienia)  w latach 2000-2003

Del.
w Katowicach

85

Realizacja zadañ urbanistycznych i planistycznych
Miasta Bytomia (wybrane zagadnienia)

Del.
w Katowicach

86

Realizacja wniosków z kontroli pn. Prawid³owoæ postêpowania
restrukturyzacyjnego prowadzonego na wniosek GKS Radzionków
w Bytomiu (P/00/167)

Del.
w Katowicach

87

Realizacja wniosków z kontroli nr P/03/111 pn. Prawid³owoæ ustalania
i finansowania dodatków mieszkaniowych (Urz¹d Miasta w Zawierciu)

Del.
w Katowicach

sprawdzaj¹ca

88

Wykonanie wniosków z kontroli nr P/03/113 pn. Realizacja zobowi¹zañ
negocjacyjnych rz¹du RP z Komisj¹ Europejsk¹ w obszarze ochrony
rodowiska (Urzêdy Miast i Gmin w Blachowni i Kozieg³owach)

Del.
w Katowicach

sprawdzaj¹ca

89

Dzia³alnoæ s¹dów rejestrowych w zakresie prowadzenia Krajowego
Rejestru S¹dowego  w latach 2001-2003

Del.
w Katowicach

rozpoznawcza

90

Funkcjonowanie tych sporód spó³ek wêglowych, których kopalnie zosta³y
przekazane do Kompanii Wêglowej (Kompania Wêglowa SA w Katowicach)

Del.
w Katowicach

rozpoznawcza

91

Prawid³owoæ wydatkowania rodków z Gminnego i Powiatowego
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Zabrzu
na realizacjê Programu Edukacyjnego Wdra¿ania Systemu Odbioru
Odpadów Organicznych Pochodz¹cych z Odpadów Kuchennych

Del.
w Katowicach

skargowa

Prawid³owoæ funkcjonowania Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego
w Bytomiu (Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego w Bytomiu,
RETURN Sp. z o.o. w Bytomiu, CARBOMAX-BIS Sp. z o.o. w Zabrzu)

Del.
w Katowicach

skargowa

93

Zlecanie i rozliczanie przez PGL Lasy Pañstwowe  Nadlenictwo Koszêcin
us³ug ³owieckich i prac zwi¹zanych z zagospodarowaniem lasu  w 2003 r.

Del.
w Katowicach

skargowa

94

Prawid³owoæ wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanej
przez Klub Sportowy Myszków w Myszkowie od gm. Myszków  w 2003 r.

Del.
w Katowicach

skargowa

95

Prawid³owoæ udzielania i rozliczania przez Gminê Myszków dotacji
przyznanych podmiotom spoza sektora finansów publicznych,
z uwzglêdnieniem dotacji udzielonej Klubowi Sportowemu Myszków
w Myszkowie  w 2003 r.

Del.
w Katowicach

skargowa

92

2.

5.

skargowa
e/

e/

96

Realizacja wniosków z kontroli nr P/96/006 pn. Udzielanie zamówieñ
publicznych przez gminy (Urz¹d Miasta i Gminy w O¿arowie,
Urzêdy Gmin w Sadowem, Lipniku i Wojciechowicach)

Del.
w Kielcach

sprawdzaj¹ca

97

Realizacja wniosków z kontroli nr P/00/177 pn. Funkcjonowanie stra¿y
miejskiej (Urzêdy Miast oraz Stra¿ Miejska w Kielcach
i Ostrowcu wiêtokrzyskim)

Del.
w Kielcach

sprawdzaj¹ca

98

Wywi¹zywanie siê inwestora z zobowi¹zañ podjêtych w umowie sprzeda¿y
akcji Elektrowni Po³aniec SA (Ministerstwo Skarbu Pañstwa,
Elektrownia Po³aniec SA w Po³añcu)

Del.
w Kielcach

skargowa

e/

99

Realizacja inwestycji pn. Rozbudowa Szpitala w Piñczowie (Starostwo
Powiatowe w Piñczowie, Przedsiêbiorstwo Inwestycji i Budownictwa
Sp. z o.o. w Kielcach, Zespó³ Opieki Zdrowotnej w Piñczowie)

Del.
w Kielcach

skargowa

e/

100

Prawid³owoæ zbycia nieruchomoci po³o¿onych w Ostrowcu
wiêtokrzyskim przy ul. Mickiewicza i ¯eromskiego
(Urz¹d Miasta w Ostrowcu wiêtokrzyskim)

Del.
w Kielcach

skargowa

e/

$

1.

2.

101

Prawid³owoæ stosowania rodków egzekucyjnych w dzia³alnoci
prowadzonej przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
w Krakowie Powiat Grodzki  w latach 2002-2004 (I kw.)

102

Realizacja wniosków z kontroli nr P/02/144 pn. Przekszta³cenia
w³asnociowe ma³opolskich przedsiêbiorstw pañstwowych
(Ma³opolski Urz¹d Wojewódzki, Wytwórnia Galanterii Metalowej
METALOPLAST w Krakowie, Przedsiêbiorstwo Energetyki
Cieplnej w Chrzanowie, OPAKOMET w Krakowie)

3.

4.

Del.
w Krakowie

Del.
w Krakowie

sprawdzaj¹ca

103

Wykonanie wniosków z kontroli nr P/99/056 pn. Realizacja
op³at za zajêcie pasa drogowego (Zarz¹d Dróg i Komunikacji w Krakowie)

Del.
w Krakowie

sprawdzaj¹ca

104

Wykonanie wniosków z kontroli nr P/02/035 pn. Prawid³owoæ
wykorzystania dotacji bud¿etowych przeznaczonych przez Komitet Badañ
Naukowych szko³om wy¿szym na badania w³asne
(Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie)

Del.
w Krakowie

sprawdzaj¹ca

Del.
w Krakowie

sprawdzaj¹ca

Del.
w Krakowie

sprawdzaj¹ca

105

106

Wykonanie wniosków z kontroli nr P/03/112 pn. Funkcjonowanie
nadzoru nad wytwarzaniem pasz i ich obrotem
(Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wadowicach)
Wykonanie wniosków z kontroli nr P/02/088 pn. Realizacja wybranych
zadañ w zakresie pomocy spo³ecznej przez administracjê samorz¹dow¹
powiatów (Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Wadowicach)

5.

107

Realizacja wiadczeñ zdrowotnych w zakresie wszczepiania endoprotez
stawu biodrowego (Narodowy Fundusz Zdrowia
 Oddzia³ Ma³opolski w Krakowie)

Del.
w Krakowie

rozpoznawcza

108

Prawid³owoæ finansowania i rozliczania przez Starostwo Powiatowe
w Brzesku inwestycji pn. Budowa Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych
w Brzesku  w latach 2000-2002

Del.
w Krakowie

skargowa

109

Gospodarowanie rodkami przeznaczonymi na utrzymanie zasobów
mieszkaniowych Gminy Kraków, z uwzglêdnieniem rozliczeñ miêdzy
Zarz¹dem Budynków Komunalnych i wspólnotami mieszkaniowymi

Del.
w Krakowie

skargowa

110

Udzielanie przez Starostwo Powiatowe w Owiêcimiu zezwoleñ
na zarobkowy przewóz osób pojazdami nie bêd¹cymi taksówkami
 w latach 2000-2002

Del.
w Krakowie

skargowa

111

Prawid³owoæ prowadzenia przez Rejonowe Przedsiêbiorstwo
Wodoci¹gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chrzanowie publicznej gospodarki
wodno-ciekowej  w latach 2002-2003

Del.
w Krakowie

skargowa

112

Dzia³ania restrukturyzacyjne w Miejskim Przedsiêbiorstwie
Komunikacyjnym Sp. z o.o. w Lublinie

Del.
w Krakowie

skargowa

113

Gospodarowanie przez gm. Lisia Góra publicznymi rodkami finansowymi
 w latach 2003-2004
(Urz¹d Gminy i Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej w Lisiej Górze)

Del.
w Krakowie

skargowa

e/

114

Prawid³owoæ sprzeda¿y mieszkañ zak³adowych przejêtych
przez Polmozbyt Kraków SA w wyniku przekszta³ceñ w³asnociowych
b. PP Polmozbyt w Krakowie

Del.
w Krakowie

skargowa

e/

115

Przygotowanie do prywatyzacji Lubelskiego Przedsiêbiorstwa
Przemys³u Drzewnego w Lublinie i Wojewódzkiego Przedsiêbiorstwa
Turystycznego w Che³mie

Del.
w Lublinie

116

Udostêpnianie przez PKP CARGO SA Zak³ad Przewozów Towarowych
w Ma³aszewiczach sk³adników maj¹tkowych do korzystania
innym podmiotom  na podstawie umów prawa cywilnego

Del.
w Lublinie

117

Sprzeda¿ przez gminy nieruchomoci wchodz¹cych w sk³ad Zasobu
W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa w woj. lubelskim
(Agencja Nieruchomoci Rolnych  Oddzia³ Terenowy w Lublinie,
Urz¹d Gminy w Bia³ej Podlaskiej, Urzêdy Gmin w Horodle i Ucimowie)

Del.
w Lublinie

118

Prywatyzacja Przedsiêbiorstwa Turystycznego Izabella
w Pu³awach (Lubelski Urz¹d Wojewódzki)

Del.
w Lublinie

119

Stosowanie przez wojewodê lubelskiego rozstrzygniêæ nadzorczych
wobec uchwa³ samorz¹du terytorialnego (Lubelski Urz¹d Wojewódzki,
Urz¹d Marsza³kowski Województwa Lubelskiego, Starostwa Powiatowe
w Lubartowie, widniku i Tomaszowie Lubelskim, Urz¹d Miasta w Rykach,
Urzêdy Gmin w Koñskowoli i Strzy¿ewicach)

e/

Del.
w Lublinie

%

1.

2.

120

Funkcjonowanie £ukowskich Zak³adów Mechanizacji Budownictwa
ZREMB pod zarz¹dem komisarycznym
oraz przygotowanie przedsiêbiorstwa do prywatyzacji

121

Wykonanie wniosków z kontroli nr P/02/017 pn. Realizacja przez urzêdy
skarbowe zadañ w zakresie postêpowañ karnych skarbowych
oraz opodatkowania z tytu³u nieujawnionych róde³ dochodu
(Urzêdy Skarbowe w Bia³ej Podlaskiej i Che³mie)

3.

4.

Del.
w Lublinie
Del.
w Lublinie

sprawdzaj¹ca

Del.
w Lublinie

sprawdzaj¹ca

122

Realizacja wniosków z kontroli S/02/007 pn. Zbywanie komunalnych
nieruchomoci gruntowych i dokonywanie zwrotów wyw³aszczonych
nieruchomoci po³o¿onych na terenie Lublina (Urz¹d Miasta w Lublinie)

123

Dochody z mienia Skarbu Pañstwa i mienia powiatu (Urzêdy Miast
w: Lublinie, Che³mie, Zamociu; Starostwa Powiatowe w: Bi³goraju,
Kraniku, Krasnymstawie, Lubartowie, Lublinie, £êcznej, widniku;
Zak³ad Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. w Zamociu)

Del.
w Lublinie

rozpoznawcza

Wykorzystanie rodków PFRON na rozbudowê i adaptacjê budynku
dla potrzeb Orodka Rehabilitacyjno-Szkoleniowego w Lublinie
(Fundacja Fuga Mundi i Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych  Oddzia³ w Lublinie)

Del.
w Lublinie

rozpoznawcza

Funkcjonowanie rodków specjalnych w wybranych jednostkach
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w woj. lubelskim (Komendy Miejskie
w Bia³ej Podlaskiej, Lublinie; Komendy Powiatowe w Hrubieszowie,
Kraniku, Lubartowie, widniku i Tomaszowie Lubelskim)

Del.
w Lublinie

skargowa

126

Dzia³alnoæ Orodka Doskonalenia Nauczycieli
w Che³mie  w 2003 r.

Del.
w Lublinie

skargowa

127

Przyst¹pienie Województwa Lubelskiego do Umowy Trójstronnej
w sprawie realizacji inwestycji pn. Regionalne Centrum
Targowo-Wystawiennicze w Lublinie oraz dzia³ania podejmowane
przez strony tej umowy na rzecz jej realizacji (Urz¹d Marsza³kowski
Województwa Lubelskiego, Lubelska Wojewódzka Dyrekcja
Inwestycji w Che³mie)

Del.
w Lublinie

skargowa

124

125

128

Gospodarka mieniem komunalnym w gm. Horod³o

Del.
w Lublinie

skargowa

129

Przygotowanie i przebieg likwidacji Zespo³u Opieki Zdrowotnej
 samodzielnego publicznego zak³adu opieki zdrowotnej w Lublinie

Del.
w Lublinie

skargowa

130

Kryteria wyboru przez samorz¹d województwa zadañ realizowanych
w ramach kontraktu wojewódzkiego  w latach 2003-2004
(Urz¹d Marsza³kowski Województwa Lubelskiego)

Del.
w Lublinie

skargowa

131

Przekszta³cenia w³asnociowe, gospodarowanie maj¹tkiem i zarz¹dzanie
finansami w Zak³adach Przemys³u Bawe³nianego POLTEX SA w £odzi
(£ódzki Urz¹d Wojewódzki, POLTEX W SA w £odzi,
POLTEX N Sp. z o.o. w £odzi)

132

Prawid³owoæ postêpowania o udzielanie przez Zarz¹d Miasta Pabianice
zamówieñ publicznych na remont  w 2001 r. oraz wybór banku
obs³uguj¹cego bud¿et miasta  w 2002 r.

133

5.

Del.
w £odzi

Del.
w £odzi

e/

Wykonanie wniosków z kontroli nr P/02/108 pn. Zad³u¿enie jednostek
samorz¹du terytorialnego (Urz¹d Marsza³kowski Województwa £ódzkiego,
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Urzêdy Miast w Pabianicach,
Sieradzu i Zgierzu, Urz¹d Gminy w Sokolnikach)

Del.
w £odzi

sprawdzaj¹ca

134

Prawid³owoæ procesów naprawczych, likwidacyjnych i prywatyzacyjnych
w Kutnowskim Przedsiêbiorstwie Budowlanym w Kutnie

Del.
w £odzi

skargowa

135

Wykonanie umowy prywatyzacyjnej, gospodarowanie maj¹tkiem
i zarz¹dzanie finansami w Tomaszowskich Kopalniach
Surowców Mineralnych Bia³a Góra Sp. z o.o. w Smardzewicach
 w latach 1997-2003

Del.
w £odzi

skargowa

136

Prawid³owoæ sprzeda¿y Warzywniczego Zak³adu Dowiadczalnego
w Bogus³awicach (Instytut Warzywnictwa w Skierniewicach)

Del.
w £odzi

skargowa

137

Realizacja przez Urz¹d Miasta i Gminy Koluszki inwestycji w³asnych
oraz prawid³owoæ wymiaru i poboru podatku od nieruchomoci

Del.
w £odzi

skargowa

e/

138

Prawid³owoæ sprzeda¿y nieruchomoci rolnych Skarbu Pañstwa
pozostaj¹cych we w³adaniu Agencji Nieruchomoci Rolnych
 Oddzia³ Terenowy w Warszawie

Del.
w £odzi

skargowa

e/

&

e/

3.

4.

5.

139

1.

Gospodarowanie przez Fundacjê Rozwoju Gminy Kleszczów rodkami
finansowymi przekazanymi przez gm. Kleszczów
na sfinansowanie zadañ zleconych

Del.
w £odzi

skargowa

e/

140

Efektywnoæ gospodarowania mieniem
Przedsiêbiorstwa Pañstwowej Komunikacji Samochodowej w Szczytnie

Del.
w Olsztynie

skargowa

h/

141

Wdra¿anie inwestycji Zak³adu Energetycznego SA w Olsztynie
 w latach 1998-2003

Del.
w Olsztynie

skargowa

142

Prawid³owoæ dzia³añ administracji publicznej zwi¹zanych z wydaniem
decyzji o pozwoleniu na budowê pawilonu handlowego firmy LIDL
w Bartoszycach (Starostwo Powiatowe w Bartoszycach)

Del.
w Olsztynie

skargowa

143

Prawid³owoæ wy³aniania przez Przedsiêbiorstwo Us³ug Hotelarskich
i Mieszkaniowych Sp. z o.o. w Olsztynie dostawców urz¹dzeñ i materia³ów
oraz wykonawców remontów i inwestycji  w latach 2002-2003

Del.
w Olsztynie

skargowa

144

Prawid³owoæ zbycia komunalnej nieruchomoci zabudowanej obiektem
w postaci spichlerza (Urz¹d Miejski w Nidzicy)

Del.
w Olsztynie

skargowa

145

Prawid³owoæ rozdysponowania i wykorzystania rodków finansowych
PFRON przeznaczonych na organizacjê i funkcjonowanie warsztatów
terapii zajêciowej  w latach 2003 - 3 kw. 2004
(Starostwo Powiatowe w Kêtrzynie)

Del.
w Olsztynie

skargowa

Del.
w Opolu

sprawdzaj¹ca

Del.
w Opolu

sprawdzaj¹ca

Del.
w Opolu

skargowa

Del.
w Opolu

skargowa

e/

skargowa

e/

146

147

2.

Wykonanie wniosków z kontroli nr P/01/122 pn. Prawid³owoæ szkolenia
i egzaminowania kandydatów na kierowców oraz wydawania prawa jazdy
(Urz¹d Marsza³kowski Województwa Opolskiego,
Opolski Urz¹d Wojewódzki, Wojewódzki Orodek Ruchu Drogowego
w Opolu, Starostwo Powiatowe w Nysie, Urz¹d Miasta w Opolu)
Wykonanie wniosków z kontroli nr P/02/117 pn. Wykonywanie
obowi¹zków zwi¹zanych z zapewnieniem bezpieczeñstwa w ruchu
drogowym (Urz¹d Marsza³kowski Województwa Opolskiego,
Opolski Urz¹d Wojewódzki, Starostwa Powiatowe w Nysie
i Kêdzierzynie-Kolu, Urz¹d Miasta w Opolu)

148

Dzia³alnoæ spó³ek zarz¹dzaj¹cych mieniem komunalnym m. Opola
 wybrane zagadnienia (Enter Sp. z o.o., Turhand-Ret Sp. z o.o.,
Feroma Sp. z o.o. i Urz¹d Miasta w Opolu)

149

Zabezpieczenie interesów maj¹tkowych Miasta i Gminy Praszka
w Spó³ce z o.o. Oczyszczalnia cieków Praszka  prawid³owoæ
wykorzystania przez Spó³kê rodków finansowych porêczonych
przez miasto i gminê na budowê oczyszczalni cieków

150

Prawid³owoæ postêpowañ BG¯ SA w sprawie kredytu udzielonego
firmie M³yny i Spichrze Zbo¿owe Musio³ i Spó³ka Sp. z o.o.
w Kêdzierzynie-Kolu

Del.
Del. w Opolu

151

Procedura sprzeda¿y nieruchomoci w Osiedlu Wilczy M³yn w Poznaniu
 dzia³ki geodezyjne nr 118/42 i 118/14, arkusz 28, obrêb Naramowice
(Zarz¹d Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu)

Del.
w Poznaniu

152

Wykonanie wniosków z kontroli nr P/00/167 pn. Prawid³owoæ
udzielania zamówieñ publicznych przez powiaty i ich jednostki
organizacyjne (Starostwa Powiatowe w: Kaliszu, Krotoszynie, Lesznie,
Poznaniu i W¹growcu, Urz¹d Miasta w Poznaniu, Miejskie
Przedsiêbiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Poznaniu, Zarz¹dy Dróg
Powiatowych w Kaliszu i Lesznie, Poznañskie Orodki Sportu i Rekreacji,
Orodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, Zespó³ Szkó³
Specjalnych w Osiecznie, Dom Pomocy Spo³ecznej w Lisówkach,
Pañstwowy Dom Dziecka w Kórniku-Buninie)

Del.
w Poznaniu

sprawdzaj¹ca

h/

e/

153

Legalnoæ decyzji Urzêdu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim
w sprawie zwrotu podatku od towarów i us³ug spó³ce WAGON

Del.
w Poznaniu

skargowa

e/

154

Gospodarka finansowa Spó³ki AQUANET w Poznaniu
(wybrane zagadnienia)

Del.
w Poznaniu

skargowa

e/

155

Dzia³alnoæ Urzêdu Gminy w Kobylej Górze w zakresie funkcjonowania
rodowiskowej pomocy spo³ecznej

Del.
w Poznaniu

skargowa

e/

156

Prawid³owoæ postêpowañ o udzielenie przez gm. Krzymów zamówieñ
publicznych, z uwzglêdnieniem zamówieñ na: odprowadzenie wód
ródlanych we wsi G³odno, zaopatrzenie w wodê wsi Dr¹¿no
oraz owietlenie uliczne gm. Krzymów

Del.
w Poznaniu

skargowa

'

3.

4.

5.

157

1.

Gospodarka finansowa Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa
 Oddzia³ Terenowy w Poznaniu, filia w Pile oraz gospodarowanie mieniem
z Zasobu W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa

2.

Del.
w Poznaniu

skargowa

e/

158

Prawid³owoæ postêpowañ o zamówienia publiczne udzielonych
przez Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie,
w tym zamówieñ na wykonanie us³ug administracyjno-porz¹dkowych

Del.
w Poznaniu

skargowa

e/

159

Realizacja inwestycji
 budowy zbiornika retencyjnego w Wielowsi Klasztornej

Del.
w Poznaniu

skargowa

e/

160

Wykonywanie przez Agencjê Nieruchomoci Rolnych  Oddzia³ Terenowy
w Poznaniu obowi¹zków wynikaj¹cych z umowy dzier¿awy
nieruchomoci rolnej ¯erniki-Koninko

Del.
w Poznaniu

skargowa

161

Przekszta³cenia w³asnociowe w Fabryce Wagonów Gniewczyna SA
w Gniewczynie £añcuckiej

Del.
w Rzeszowie

162

Prawid³owoæ rozliczeñ zakupu i zu¿ycia wêgla w Elektrowni
Stalowa Wola SA  w latach 2001-2002

Del.
w Rzeszowie

163

Prawid³owoæ prywatyzacji
Fabryki Wódek Polmos £añcut SA w £añcucie

Del.
w Rzeszowie

164

Prawid³owoæ opodatkowania niedoboru spirytusu w Fabryce Wódek
Polmos £añcut SA w £añcucie

Del.
w Rzeszowie

165

Wykorzystanie rodków specjalnych utworzonych w Komendzie Miejskiej
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Rzeszowie  w latach 2001-2003

Del.
w Rzeszowie

166

Wydatki Starostwa Powiatowego w Przeworsku
 w latach 2001-2004 (I pó³r.)

Del.
w Rzeszowie

167

Dzia³alnoæ Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Brzozowie w zakresie samowoli budowlanych  w latach 2002-2004

Del.
w Rzeszowie

168

Wykonanie wniosków z kontroli nr P/02/142 pn. Realizowanie
przez jednostki samorz¹du terytorialnego inwestycji w³asnych
(Urz¹d Gminy w Padwi Narodowej, Urzêdy Miast i Gmin w B³a¿owej
i Nowej Sarzynie)

Del.
w Rzeszowie

sprawdzaj¹ca

169

Stan zabezpieczenia przeciwpowodziowego w regionie karpackim
(Podkarpacki Zarz¹d Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych w Rzeszowie)

Del.
w Rzeszowie

rozpoznawcza

170

Prawid³owoæ wydatkowania rodków publicznych na reklamy
w miesiêczniku Wiadomoci Podkarpackie i us³ugi zlecane
Podkarpackiej Oficynie Wydawniczej Sp. z o.o.

Del.
w Rzeszowie

skargowa

171

Gospodarowanie przez Burmistrza Gminy Dukla mieniem przejêtym
z Zasobu W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa

Del.
w Rzeszowie

skargowa

172

Realizacja przez Agencjê W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa  Oddzia³
Terenowy w Szczecinie wybranych zadañ statutowych oraz prawid³owoæ
zamówieñ publicznych udzielonych na remonty i modernizacjê siedzib
oddzia³ów, przedstawicielstw powiatowych
oraz Zachodniopomorskiej Sk³adnicy Akt Agencji

f/

Del.
w Szczecinie

d/

173

Przekszta³cenia strukturalne w rybo³ówstwie morskim (ODRA Przedsiêbiorstwo Po³owów Dalekomorskich i Us³ug Rybackich w winoujciu)

Del.
w Szczecinie

rozpoznawcza

174

Prawid³owoæ wykonania prac pielêgnacyjno-sanitarnych w parku lenym
przy ul. Wojska Polskiego w £obzie

Del.
w Szczecinie

skargowa

175

Dzia³alnoæ Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej
w Choszcznie (wybrane zagadnienia)  w latach 2001-2004 (I pó³r.)

Del.
w Szczecinie

skargowa

176

Dzia³alnoæ Fundacji Promocji Inicjatyw Stomatologicznych
z wykorzystaniem maj¹tku Wojewódzkiego Centrum Stomatologii
 Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Del.
w Warszawie

177

Wykorzystanie przez gminy subwencji bud¿etowych i dotacji celowych
 w latach 2002  I pó³r. 2003 (Urzêdy Gmin w: Brudzeniu Du¿ym,
Dzierz¹¿ni, Garbatce-Letnisku, Gozdowie, Ko³bieli, Lutocinie, £askarzewie,
Nowej Suchej, Ostrowi Mazowieckiej, Pniewach, P³oñsku, Przesmykach,
Regiminie, Skórcu, Sochocinie, Troszynie, Siennie, Wodyniach i Zakrzewie)

178



Przygotowanie, realizacja i finansowanie ze rodków publicznych zadania
inwestycyjnego pn. Budowa Trasy i Mostu wiêtokrzyskiego
oraz wykonanie zag³êbienia Wis³ostrady w tunelu drogowym na odcinku
od mostu rednicowego do ul. Karowej (Urz¹d Miasta Sto³ecznego
Warszawy, Trasa wiêtokrzyska Sp. z o.o. i Zak³ady Budownictwa
Mostowego Sp. z o.o. w Warszawie)

Del.
w Warszawie

Del.
w Warszawie

e/

1.
179

180

181

182

2.

3.

Wykorzystanie przez gminy subwencji bud¿etowych i dotacji celowych
oraz prawid³owoæ przeprowadzania postêpowañ o zamówienia publiczne
 w latach 2003-2004 (Urzêdy Miast i Gmin w: Dêbem Wielkim,
Lipsku, Pilawie i Zakroczymiu; Urzêdy Gmin w: Czarni, Garwolinie,
Go³yminie-Orodku, Latowiczu, Lipowcu Kocielnym, M³ynarzach,
Nowym Miecie, Szelkowie i Teresinie)

Del.
w Warszawie

Prawid³owoæ zagospodarowania obiektów Stadionu X-lecia
w Warszawie i terenów przyleg³ych wykorzystywanych na prowadzenie
targowiska (Centralny Orodek Sportu w Warszawie, Urz¹d Miasta
Sto³ecznego Warszawy, Komenda Sto³eczna Policji w Warszawie,
DAMIS w Warszawie, Urz¹d Skarbowy Warszawa-Praga,
Urz¹d Kontroli Skarbowej w Warszawie)

Del.
w Warszawie

Realizacja wniosków z kontroli nr P/01/057 pn. Prawid³owoæ
wydawania pozwoleñ na budowê i pozwoleñ na u¿ytkowanie obiektów
budowlanych (Mazowiecki Urz¹d Wojewódzki, Starostwa Powiatowe
w Gostyninie i Lipsku, Urz¹d Miasta w P³ocku,
Urz¹d Gminy w Magnuszewie)
Realizacja wniosków z kontroli nr P/00/173 pn. Gospodarka zasobami
mieszkaniowymi gmin (Urzêdy Miast w M³awie i Siedlcach,
Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego Sp. z o.o. w M³awie,
Przedsiêbiorstwo Us³ug Komunalnych Sp. z o.o. i Gestor Sp. z o.o.
w Siedlcach)

4.

5.

d/

Del.
w Warszawie

sprawdzaj¹ca

Del.
w Warszawie

sprawdzaj¹ca

183

Stanowienie przez gminne i powiatowe jednostki samorz¹du terytorialnego
aktów prawa miejscowego (Starostwo Powiatowe
w Grodzisku Mazowieckim, Urz¹d Miasta i Gminy w Wo³ominie)

Del.
w Warszawie

rozpoznawcza

184

Przebieg postêpowania naprawczego w Przedsiêbiorstwie
Handlowo-Us³ugowym Wola w Warszawie

Del.
w Warszawie

skargowa

185

Prawid³owoæ realizacji przez Zarz¹d gm. Grabów n/Pilic¹ inwestycji
pn. Budowa oczyszczalni cieków

Del.
w Warszawie

skargowa

186

Udzielanie i realizacja zamówieñ publicznych przez Samodzielny
Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. A. Grucy  Centrum Kszta³cenia
Podyplomowego w Otwocku  w latach 2001-2003 oraz wykorzystanie
i rozliczenie dotacji  w latach 2002-2003

Del.
w Warszawie

skargowa

187

Gospodarowanie przez Zak³ad Us³ug Komunalnych w Warce
rodkami publicznymi  w latach 1999-2003 (I pó³r.)

Del.
w Warszawie

skargowa

188

Prawid³owoæ postêpowania Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego dla m. st. Warszawy przy rozpatrywaniu niektórych spraw
dotycz¹cych robót budowlanych

Del.
w Warszawie

skargowa

189

Wykonywanie przez organy m. ¯yrardowa wybranych zadañ w³asnych
i zleconych  w latach 2001-2003

Del.
w Warszawie

skargowa

190

Prawid³owoæ udzielania przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
w Siedlcach zamówieñ publicznych na us³ugi oraz dostawy sprzêtu
i aparatury medycznej, a tak¿e wykorzystania tej aparatury
 w latach 2002-2003

Del.
w Warszawie

skargowa

191

Gospodarowanie przez Orodek Kultury, Sportu i Wypoczynku
w Warce rodkami publicznymi  w latach 1999-2003

Del.
w Warszawie

skargowa

192

Prawid³owoæ przeprowadzania przez Starostwo Powiatowe w Soko³owie
Podlaskim postêpowañ w sprawach o zamówienia publiczne

Del.
w Warszawie

skargowa

193

Wykorzystanie przez gm. Stare Babice rodków publicznych
i gospodarowanie jej maj¹tkiem

Del.
w Warszawie

skargowa

194

Wykonywanie przez Gminne Przedsiêbiorstwo Komunalne
Eko-Babice Sp. z o.o. zadañ na rzecz gminy, z uwzglêdnieniem zadañ
dotycz¹cych gospodarki wodno-ciekowej

Del.
w Warszawie

skargowa

Wykorzystanie przez Ludowy Klub Sportowy Naprzód Zielonki
w Zielonkach rodków publicznych oraz gospodarowanie maj¹tkiem
Gminy Stare Babice  w latach 2002-2003

Del.
w Warszawie

skargowa

Gospodarowanie przez Zarz¹d Dzielnicy Mokotów Gminy
Warszawa-Centrum nieruchomoci¹ gruntow¹ przy ulicy Ludowej
(teren targowiska)

Del.
w Warszawie

skargowa

b/

Prawid³owoæ przeprowadzenia przez Miasto i Gminê B³onie inwestycji
w zakresie rozbudowy i modernizacji oczyszczalni cieków w B³oniu

Del.
w Warszawie

skargowa

b/

195

196

197

e/



3.

4.

198

1.

Prawid³owoæ przeprowadzenia przez Urz¹d Miasta i Gminy Myszyniec
postêpowañ w sprawach o zamówienia publiczne na dowóz dzieci do szkó³

Del.
w Warszawie

skargowa

199

Gospodarka nieruchomociami oraz prawid³owoæ przeprowadzania
przez gm. £¹ck postêpowañ w sprawach
o zamówienia publiczne  w latach 2003-2004 (I pó³r.)

Del.
w Warszawie

skargowa

Gospodarka finansowa Samodzielnego Publicznego Zespo³u Zak³adów
Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, z uwzglêdnieniem wydatków inwestycyjnych,
w tym m.in. na budowê Szpitalnego Oddzia³u Ratownictwa

Del.
w Warszawie

skargowa

201

Wykonywanie przez gm. Zawidz robót publicznych
oraz rozliczenia z kontrahentami

Del.
w Warszawie

skargowa

202

Prawid³owoæ postêpowañ o zamówienia publiczne przeprowadzanych
przez gm. Chlewiska oraz realizacja wybranych inwestycji owiatowych

Del.
w Warszawie

skargowa

203

Stan realizacji roszczeñ wobec Skarbu Pañstwa ze strony osób,
które w zwi¹zku z wojn¹ rozpoczêt¹ w 1939 r. pozostawi³y nieruchomoci
na terenach nie wchodz¹cych w sk³ad obecnego obszaru Polski,
a które na mocy umów miêdzynarodowych zawartych przez Polskê
mia³y otrzymaæ ekwiwalent za mienie pozostawione za granic¹

Del.
we Wroc³awiu

rozpoznawcza

Del.
we Wroc³awiu

rozpoznawcza

Del.
we Wroc³awiu

skargowa

Del.
we Wroc³awiu

skargowa

200

204

2.

Wysokoæ orzeczonych przez s¹dy nawi¹zek na rzecz instytucji
i organizacji spo³ecznych oraz prawid³owoæ ewidencjonowania orzeczeñ
w tym zakresie i kontrola ich wykonywania  w latach 2002-2003
(S¹dy Okrêgowe w: Jeleniej Górze, Legnicy, widnicy Wroc³awiu;
S¹dy Rejonowe w: Jeleniej Górze, Legnicy, widnicy,
dla Wroc³awia-ródmiecie)

205

Dzia³alnoæ Legnickiej Development SA we Wroc³awiu w zakresie,
w jakim wykorzystywano maj¹tek i rodki pañstwowe w okresie,
gdy akcjonariuszem by³ Skarb Pañstwa

206

Prawid³owoæ dzia³ania organów samorz¹dowych gm. Strzegom
w zakresie budowy sk³adowiska odpadów komunalnych w Jaroszowie
oraz wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki komunalnej
i mieszkaniowej

207

Dzia³alnoæ Urzêdu Gminy ¯órawina i Przedsiêbiorstwa Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w ¯órawinie (wybrane zagadnienia)
 w latach 1998-2003

Del.
we Wroc³awiu

skargowa

208

Wykonanie planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w Starostwie Powiatowym Milicz
 w 2003 r.

Del.
we Wroc³awiu

skargowa

209

Wykonywanie przez Miejski Zarz¹d Domów Pomocy Spo³ecznej
we Wroc³awiu zadañ z zakresu pomocy spo³ecznej
 w latach 2001-2003

Del.
we Wroc³awiu

skargowa

210

Dzia³alnoæ Urzêdu Miejskiego w G³ogowie (wybrane zagadnienia),
z uwzglêdnieniem: prywatyzacji Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów
i Kanalizacji w G³ogowie, trybu wprowadzania op³at za wodê
i odprowadzania cieków oraz wydatków na remonty budynków

Del.
we Wroc³awiu

skargowa

211

Dzia³alnoæ finansowa i inwestycyjna Urzêdu Miejskiego w Ziêbicach
i Ziêbickiego Centrum Kultury

Del.
we Wroc³awiu

skargowa

212

Dzia³alnoæ Urzêdu Miasta i Gminy cinawa (wybrane zagadnienia)
 w latach 2000-2003

Del.
we Wroc³awiu

skargowa

213

Restrukturyzacja i przekszta³cenia s³u¿by zdrowia w Powiecie Olenickim
 w latach 2003-2004

Del.
we Wroc³awiu

skargowa

214

Dzia³alnoæ Urzêdu Gminy Zawonia (wybrane zagadnienia)
 w latach 2001-2003

Del.
we Wroc³awiu

skargowa

215

Dzia³alnoæ Urzêdu Gminy £agiewniki (wybrane zagadnienia,
z uwzglêdnieniem realizacji inwestycji)  w latach 2000-2003

Del.
we Wroc³awiu

skargowa

216

Dzia³alnoæ Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej
w Lubaniu, z uwzglêdnieniem organizacji oraz prawid³owoci prowadzonej
dzia³alnoci statutowej oraz gospodarki finansowej Niepublicznego Zak³adu
Opieki Zdrowotnej £u¿yckie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
 w latach 2001-2003

Del.
we Wroc³awiu

skargowa

Del.
we Wroc³awiu

skargowa

217



Dzia³alnoæ Urzêdu Miasta i Gminy Prusice  wybrane zagadnienia,
z uwzglêdnieniem realizacji inwestycji

5.

e/

e/

d/

e/

e/

3.

4.

5.

218

1.

Dzia³alnoæ Urzêdu Miejskiego w widnicy (wybrane zagadnienia,
z uwzglêdnieniem gospodarki mieniem komunalnym)
 w latach 2003-2004 r. (I pó³r.)

Del.
we Wroc³awiu

skargowa

e/

219

Dzia³alnoæ Szpitala Powiatowego w Strzelinie,
z uwzglêdnieniem jego gospodarki finansowej

Del.
we Wroc³awiu

skargowa

220

Wykorzystanie przez Stowarzyszenie wiêtego Celestyna w Mikoszowie
rodków publicznych  w latach 2002-2004 (I pó³r.)

Del.
we Wroc³awiu

skargowa

221

Dzia³alnoæ Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
we Wroc³awiu zakresie zarz¹dzania jednostk¹ i jej maj¹tkiem

Del.
we Wroc³awiu

skargowa

222

Prawid³owoæ wykorzystania przez Urz¹d Gminy w Marciszowie
rodków SAPARD

Del.
we Wroc³awiu

skargowa

223

Wykonanie przez Fundacjê na Rzecz Pañstwowej Szko³y Wy¿szej
w Gorzowie Wlkp. umowy w sprawie przeprowadzenia kursu
przygotowawczego w zakresie jêzyków obcych, zawartej z Lubuskim
Kuratorium Owiaty we wrzeniu 2000 r.

Del.
w Zielonej Górze

224

Prawid³owoæ sprzeda¿y Orodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego
w Ochli ko³o Zielonej Góry

Del.
w Zielonej Górze

225

Realizacja wniosków z kontroli Nr P/02/149 pn. Gospodarowanie
zak³adowym funduszem rehabilitacji osób niepe³nosprawnych
w zak³adach pracy chronionej (Impel-Tom Spó³ka komandytowa,
Hertz-Ochrona Sp. z o.o. i Wit Star w Zielonej Górze;
PW METALEX Sp. z o.o. w Nowej Soli)

226

2.

Sprzeda¿ przez m. Poznañ gruntów komunalnych przy ul. Kociuszki,
Ratajczaka i Ogrodowej w Poznaniu

Del.
w Zielonej Górze

sprawdzaj¹ca

Del.
w Zielonej Górze

skargowa

e/

OBJANIENIE (do kolumny 5.):
a/

pismo Marsza³ka Senatu RP;

b/

pismo Wicemarsza³ka Sejmu RP;

c/

zlecenie komisji Sejmu RP;

d/

sugestia komisji Sejmu RP;

e/

pismo pos³a (pos³ów) na Sejm RP;

f/

pismo senatora (senatorów) RP;

g/

wyst¹pienie Rzecznika Praw Obywatelskich;

h/

pismo wojewody.

!

Wykaz
wa¿niejszych
wniosków de lege ferenda
Najwy¿szej Izby Kontroli
przedstawionych
w informacjach
o wynikach kontroli
z 2004 r.
Za³¹cznik nr 5
do Sprawozdania
z dzia³alnoci
Najwy¿szej Izby Kontroli



Wykaz wa¿niejszych wniosków de lege ferenda
Najwy¿szej Izby Kontroli przedstawionych
w informacjach o wynikach kontroli z 2004 r.

Lp.
1
1.

2.

Nazwa kontroli
(dzia³ gospodarki)
2
Realizacja przepisów
ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r.
o ograniczeniu
prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej przez
osoby pe³ni¹ce funkcje
publiczne w jednostkach
samorz¹du terytorialnego w latach 2000-2002
(dzia³: administracja
publiczna)

£¹czenie zatrudnienia
w wybranych urzêdach
administracji publicznej
z wykonywaniem
dzia³alnoci us³ugowej
(dzia³: administracja
publiczna)

Akt prawny lub problem,
który nale¿y uj¹æ
w akcie prawnym
3

Treæ wniosku
de lege ferenda
4
W celu wyeliminowania ró¿nic
interpretacyjnych, NIK uwa¿a za
niezbêdne:

Stan
realizacji
wniosku
5

A/ art. 4 pkt 6 ustawy z 21.08. 97 r.
o ograniczeniu prowadzenia dzia³alnoci przez osoby pe³ni¹ce funkcje publiczne (Dz.U. Nr 106, poz.
679 ze zm.), art. 2, art. 3 i art. 4
ustawy z 2.07.04 r. o swobodzie
dzia³alnoci gospodarczej (Dz.U.
Nr 173, poz. 1807) oraz art. 49a
ustawy z 5.12.96 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (j.t. Dz.U.
z 02 r. Nr 21, poz. 204 ze zm.);

A/ sprecyzowanie w art. 4 pkt 6 tej
ustawy pojêcia dzia³alnoæ gospodarcza w taki sposób, aby jednoznacznie oznacza³o ono prowadzenie ka¿dej dzia³alnoci zarobkowej na w³asny rachunek lub
wspólnie z innymi osobami, poza
wy³¹czon¹ tym przepisem dzia³alnoci¹ wytwórcz¹ w rolnictwie
w zakresie produkcji rolinnej
i zwierzêcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego. Powy¿sze
dotyczy zw³aszcza lekarzy prowadz¹cych szeroko rozumian¹ indywidualn¹ praktykê lekarsk¹ i jednoczenie zatrudnionych na stanowiskach wymienionych w art. 2
ustawy.

A/
czêciowo
zrealizowany

B/ art. 24h ust. 5 ustawy z 8.03.
90 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t.
Dz. U. z 01 r. Nr 142, poz. 1591 ze
zm.), art. 25c ust. 5 ustawy z 5.06.
98 r. o samorz¹dzie powiatowym
(j.t. Dz.U. z 01 r. Nr 142, poz. 1592
ze zm.), art. 27c ust. 5 ustawy z
5.06. 98 r. o samorz¹dzie województwa (j.t Dz.U. z 01 r. Nr 142,
poz. 1590 ze zm.).

B/ Usuniêcie luki prawnej przez
okrelenie we wspomnianych ustawach terminu sk³adania owiadczeñ maj¹tkowych przez osoby,
które pozostaj¹c w zatrudnieniu
w jednostkach samorz¹dowych
otrzyma³y w ci¹gu roku upowa¿nienie do wydawania decyzji administracyjnych.

B/
nie
zrealizowany

Uwagi
6

A/ Definicja pojêcia dzia³alnoæ gospodarcza, zawarta w art. 2 ustawy
o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej, nie zawiera wszystkich, postulowanych przez NIK, elementów (brak
jest przes³anki prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej na w³asny rachunek lub wspólnie z innymi osobami). Jednoczenie zgodnie z art.
49a ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, prowadzenie indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej lub grupowej praktyki lekarskiej
jest dzia³alnoci¹ regulowan¹ w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej.

Podjêcie przez Radê Ministrów inicjatywy ustawodawczej w celu:
A/ art. 10 ustawy z 21.08.97 r.
o ograniczeniu prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej przez osoby pe³ni¹ce funkcje publiczne
(Dz.U. Nr 106, poz. 679 ze zm.);

A/ zharmonizowania przepisów
w zakresie zakazu wykonywania zarobkowych czynnoci lub zajêæ pozostaj¹cych w zwi¹zku z obowi¹zkami s³u¿bowymi przez pracowników administracji rz¹dowej i samorz¹dowej, np. wprowadzenie
obowi¹zku sk³adania przez pracowników administracji rz¹dowej
owiadczeñ o wykonywaniu dodatkowych czynnoci lub zajêæ, wprowadzenie jawnoci informacji zawartych w owiadczeniach maj¹tkowych sk³adanych przez pracowników administracji rz¹dowej;

A/
nie
zrealizowany

A/ Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej przez
osoby pe³ni¹ce funkcje publiczne
(Druk nr 3017) wprowadza zasadê
jawnoci owiadczeñ maj¹tkowych
sk³adanych przez pracowników urzêdów pañstwowych, wymienionych
w art. 1 i art. 2 pkt 1-5 i 7-11 ustawy.

B/ art. 18a ustawy z 22.03.90 r.
o pracownikach samorz¹dowych
(j.t. Dz.U. z 01 r. Nr 142, poz. 1593
ze zm.);

B/ wprowadzenia do wspomnianej
ustawy przepisu zobowi¹zuj¹cego
kierowników urzêdów administracji samorz¹dowej do dokonywania,
w formie udokumentowanej, analizy owiadczeñ o prowadzeniu
dzia³alnoci gospodarczej;

B/
nie
zrealizowany

B/ Ustawodawca na³o¿y³ na pracowników samorz¹dowych obowi¹zek
sk³adania owiadczeñ o prowadzeniu
dzia³alnoci gospodarczej, jednak¿e
nie wprowadzi³ obowi¹zku dokonywania ich analizy. Mimo braku ustawowego obowi¹zku w 27 urzêdach
analiza taka zosta³a przeprowadzona.

1

2

3

4

5

6
Tylko w 16 urzêdach analiza polega³a na sprawdzeniu, czy zakres prowadzonej przez pracowników dzia³alnoci nie koliduje z ich obowi¹zkami s³u¿bowymi oraz czy nie wywo³uje podejrzeñ o stronniczoæ i interesownoæ. W 13 urzêdach analiza
owiadczeñ polega³a na sprawdzeniu
poprawnoci wype³nienia druków
owiadczeñ i ich zgodnoci z wzorem
ustalonym w danym urzêdzie. W 7
urzêdach objêtych kontrol¹ nie analizowano tych owiadczeñ.

3.

Funkcjonowanie kontroli
wewnêtrznej w ministerstwach i innych
jednostkach administracji centralnej
(dzia³: administracja
publiczna)

C/ art. 18 i 18a ustawy o pracownikach samorz¹dowych;

C/ wprowadzenia do wspomnianej
ustawy przepisu zobowi¹zuj¹cego
pracowników samorz¹dowych do
sk³adania owiadczeñ o wykonywaniu dodatkowych zajêæ w ramach umów cywilnoprawnych oraz
podejmowaniu dodatkowego zatrudnienia, a kierowników urzêdów
do analizy tych owiadczeñ;

C/
nie
zrealizowany

C/ Ustawa o pracownikach samorz¹dowych w art. 18 wprowadzi³a zakaz
wykonywania zajêæ, które pozostawa³yby w sprzecznoci z ich obowi¹zkami albo mog³yby wywo³aæ podejrzenie o stronniczoæ lub interesownoæ. Równoczenie pracownicy, na
podstawie art. 18a ustawy, zostali
zobowi¹zani do z³o¿enia owiadczeñ
o prowadzeniu dzia³alnoci gospodarczej. Jednak¿e termin dzia³alnoæ
gospodarcza jest pojêciem wê¿szym od terminu zajêcia.

D/ art. 13 ustawy o ograniczeniu
prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej przez osoby pe³ni¹ce funkcje publiczne;

D/ okrelenia w ustawie o ograniczeniu prowadzenia dzia³alnoci
gospodarczej formy odpowiedzialnoci i sankcji za z³o¿enie owiadczenia maj¹tkowego po terminie
wskazanym w ustawie;

D/
nie
zrealizowany

D/ Poselski projekt ustawy o zmianie ww. ustawy (druk nr 3017) zawiera rozwi¹zanie zgodne z wnioskiem NIK.

E/ art. 10 ustawy o ograniczeniu
prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej przez osoby pe³ni¹ce funkcje publiczne;

E/ wprowadzenia do ustawy
o ograniczeniu prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej terminu,
w którym powinna byæ dokonana
analiza owiadczeñ maj¹tkowych.

E/
nie
zrealizowany

NIK wnios³a o:
A/ nowa ustawa. Miêdzynarodowe
standardy kontroli wewnêtrznej 
obejmuj¹ m.in. wydane przez Miêdzynarodow¹ Organizacjê Najwy¿szych Organów Kontroli INTOSAI
Wytyczne w sprawie standardów
kontroli wewnêtrznej, wydane
przez Europejski Trybuna³ Obrachunkowy Europejskie wytyczne
w sprawie stosowania standardów
kontroli INTOSAI oraz standardy
bêd¹ce przedmiotem raportu Komitetu Organizacji Sponsoruj¹cych
Komisjê Treadway (COSO).

A/ rozwa¿enie przez Radê Ministrów mo¿liwoci podjêcia inicjatywy ustawodawczej w celu ustawowego uregulowania zasad funkcjonowania kontroli zarz¹dczej
w administracji rz¹dowej oraz
wprowadzenia przepisami aktu
wykonawczego ogólnych standardów tej kontroli opartych na miêdzynarodowych standardach kontroli wewnêtrznej;

A/
nie
zrealizowany

A/ Obecnie w polskim systemie prawnym kwestia zasad funkcjonowania
kontroli wewnêtrznej (zarz¹dczej) nie
jest uregulowana, co powoduje rozbie¿noci w praktyce dzia³ania administracji. Do usuniêcia tych rozbie¿noci przyczyni³oby siê uregulowanie
powy¿szych zasad w formie ustawowej oraz wprowadzenie ogólnych, jednolitych standardów kontroli wewnêtrznej (opartych na miêdzynarodowych standardach) w drodze aktu wykonawczego wydanego na podstawie
stosownego upowa¿nienia ustawowego. Kierownicy jednostek administracji rz¹dowej zostaliby tym samym zobowi¹zani do wprowadzenia w podleg³ych im jednostkach systemu kontroli wewnêtrznej (zarz¹dczej) zgodnego z regulacjami zawartymi w akcie
wykonawczym, z uwzglêdnieniem
specyfiki i potrzeb tych jednostek. Pozwoli³oby to na stworzenie jednolitego systemu kontroli zarz¹dczej i unikniêcie problemów jakie w przypadku
kontroli finansowej w jednostkach
sektora finansów publicznych wynikaj¹ z faktu, ¿e Standardy kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów

!

1

2

3

4

B/ podjêcie przez Prezesa RM,
Radê Ministrów oraz w³aciwych
ministrów dzia³añ na rzecz wprowadzenia w administracji rz¹dowej:
1) obowi¹zku dokonywania opisów
stanowisk pracy w szerszym zakresie ni¿ tylko dla celów publikacji
w Biuletynie S³u¿by Cywilnej,
2) obowi¹zku opracowania w formie
pisemnej zasad polityki kadrowej,
3) obowi¹zku opracowywania
w formie pisemnej analiz ryzyka,
4) obowi¹zku opracowywania
w formie pisemnej szczegó³owych
planów dzia³añ oraz celów s³u¿¹cych realizacji zadañ i celów ogólnych organów administracji rz¹dowej wynikaj¹cych z przepisów prawa oraz okrelonych przez Radê
Ministrów zgodnie z art. 146 ust.
1 Konstytucji RP.
4.

"

Realizacja wyp³at premii
gwarancyjnej
od wk³adów mieszkaniowych
(dzia³: budownictwo,
gospodarka przestrzenna
i mieszkaniowa)

5

6
publicznych wydane przez Ministra
Finansów nie maj¹ charakteru normatywnego. W dniu 23.07.04 r. Prezes
RM skierowa³ do Sejmu projekt ustawy o przeprowadzaniu kontroli w administracji publicznej (Druk nr 1824).
6.01.05 r. Komisje: Samorz¹du Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz
Administracji i Spraw Wewnêtrznych,
po przeprowadzeniu pierwszego czytania, wnios³y o odrzucenie projektu
ustawy.

B/
nie
zrealizowany

Ustawa z 30.11.95 r. o pomocy
pañstwa w sp³acie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu
premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wyp³aconych premii
gwarancyjnych (j.t. Dz.U. z 03 r. Nr
119, poz. 1115 ze zm.)

NIK wyst¹pi³a do Ministra Infrastruktury z wnioskiem o rozwa¿enie przygotowania projektu nowelizacji wspomnianej ustawy, w celu zmiany lub doprecyzowania regulacji, które w praktyce mog¹ budziæ w¹tpliwoci, co do sposobu
ich stosowania w zakresie wyp³at
premii:

A/ m.in. art. 3

A/ z uwagi na z³o¿ony stan prawny
dotycz¹cy nabywania nieruchomoci, doprecyzowania wymagaj¹
w szczególnoci przepisy ustawy
okrelaj¹ce czynnoci, których dokonanie uprawnia w³aciciela ksi¹¿eczki mieszkaniowej do otrzymania premii;

A/
nie
zrealizowany

B/ art. 3a ust. 6

B/ celowe wydaje siê okrelenie
w art. 3a ust. 6  lub w innym przepisie ustawy o pomocy pañstwa
w sp³acie niektórych kredytów
mieszkaniowych  zasad ustalania
wysokoci premii przy ponownej
jej wyp³acie, na warunkach okrelonych w tej ustawie;

B/
nie
zrealizowany

B/ Proponowan¹ przez NIK zmianê
przewiduje rz¹dowy projekt ustawy
o zmianie ustawy o pomocy pañstwa
w sp³acie niektórych kredytów mieszkaniowych (...)  druk sejmowy nr
3441. Ustawa zosta³a uchwalona
3.03.05 r., dn. 22.04.05 r. zosta³a
przekazana Prezydentowi RP do podpisu (brak informacji o jej podpisaniu).

1

2

3

4
C/ NIK zwraca uwagê na brak regulacji prawnych okrelaj¹cych
sposób sprawowania bie¿¹cej kontroli w zakresie prawid³owoci kwot
zg³aszanych przez banki do refundacji z bud¿etu pañstwa z tytu³u
wyp³aconych premii. Równie¿
umowy zawierane miêdzy ministrem w³aciwym ds. budownictwa
(...) oraz ministrem w³aciwym ds.
finansów publicznych a bankami
realizuj¹cymi wyp³aty premii, nie
okrelaj¹ sposobu kontrolowania
kwot zg³aszanych do refundacji.
Brak jest równie¿ regulacji prawnych, okrelaj¹cych sposób sprawowania bie¿¹cej kontroli, nale¿nych do zwrotu premii, w zwi¹zku
z wycofaniem siê w³acicieli ksi¹¿eczek mieszkaniowych z inwestycji stanowi¹cej wczeniej podstawê wyp³aty premii.

5.

Prawid³owoæ
pozyskiwania, w latach
2001-2003 (I pó³r.)
rodków specjalnych
tworzonych w organach
skarbowych na usprawnienie funkcjonowania
tych organów
oraz premie pracowników
(dzia³: finanse publiczne)

Art. 7 ustawy z 21.06.96 r. o urzêdach i izbach skarbowych (j.t.
Dz.U. z 04 r. Nr 121, poz. 1267)
oraz zarz¹dzenie Nr 41 Ministra
Finansów z 24.12.03 r. w sprawie
rodzajów wp³ywów bud¿etowych
uznawanych za dodatkowe, sposobu ich rozdysponowania oraz zasad przyznawania premii (Dz.Urz.
Min. Fin. Nr 17, poz. 95)

5

6

C/
nie
zrealizowany

C/ Informacje uzyskane w 37 spó³dzielniach mieszkaniowych oraz u 15 przedsiêbiorców budowlanych wykaza³y, ¿e
w wiêkszoci przypadków w³aciciele
ksi¹¿eczek korzystaj¹cy z premii,
w zwi¹zku z finansowaniem kosztów
budowy mieszkañ, realizuj¹ rozpoczête
inwestycje do koñca, a w przypadkach
wycofania siê z inwestycji - zwracaj¹
otrzymane premie do banku. Tym niemniej stwierdzono, ¿e w³aciciele piêciu ksi¹¿eczek zrezygnowali z udzia³u
w rozpoczêtej inwestycji, jednak¿e nie
zwrócili do banku otrzymanych premii,
pomimo ¿e w oddziale PKO BP SA z³o¿yli pisemne zobowi¹zania do zwrotu
premii w takiej sytuacji. Na wniosek
NIK, PKO BP SA podj¹³ dzia³ania w celu wyegzekwowania nale¿nych zwrotów
premii do bud¿etu. Zdaniem ministerstwa Infrastruktury, brak jest dostatecznego merytorycznego uzasadnienia dla
wprowadzenia regulacji umo¿liwiaj¹cych bie¿¹c¹ kontrolê przez ministerstwo wyp³at i zwrotu premii, gdy¿ powodowa³oby to koniecznoæ etatowego
wzmocnienia ministerstwa i wzrost wydatków bud¿etowych.

W ocenie NIK konieczna jest likwidacja w resorcie finansów rodków zrealizospecjalnych tworzonych na wany
usprawnienie funkcjonowania organów skarbowych, a przede
wszystkim premie pracowników.

Funkcjonowanie rodków specjalnych
doprowadzi³o do patologii w pozyskiwaniu przez urzêdy skarbowe dodatkowych wp³ywów bud¿etowych. Przepisy
szczegó³owe obowi¹zuj¹ce w tym zakresie nie zmusza³y pracowników skarbowych do aktywnoci i wysi³ku w poszukiwaniu faktycznych uszczupleñ bud¿etu
pañstwa i dawa³y im mo¿liwoæ dowolnej interpretacji tych przepisów. Zdaniem NIK likwidacja rodków specjalnych powinna byæ po³¹czona z zapewnieniem pracownikom aparatu skarbowego godziwego poziomu wynagrodzeñ
z bud¿etu pañstwa i opracowaniem nowego systemu p³ac. Zgodnie z art. 26
pkt 1 ustawy z 25.11.04 r. o zmianie
ustawy o finansach publicznych oraz
zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr
273, poz. 2703)  zlikwidowane zosta³y rodki specjalne w resorcie finansów.
Jednoczenie rodki finansowe w wysokoci 20% dochodów uzyskanych
przez Skarb Pañstwa tytu³em przepadku rzeczy lub korzyci maj¹tkowych pochodz¹cych z ujawnionych przez pracowników aparatu skarbowego przestêpstw i wykroczeñ przeciwko mieniu
oraz przestêpstw skarbowych i wykroczeñ skarbowych przeznacza siê na fundusz motywacyjny na nagrody dla tych
pracowników, którzy przyczynili siê bezporednio do ich ujawnienia. Minister
w³aciwy ds. finansów publicznych ma
obowi¹zek okreliæ, w drodze zarz¹dzenia, zasady przyznawania i wyp³acania
nagród, uwzglêdniaj¹c relacje wysokoci indywidualnej nagrody do uzyskanych dochodów, nak³ad pracy i okolicznoci dokonania czynnoci przez pracowników aparatu skarbowego  zob.
art. 7 ust. 1 i ust. 2 ustawy o urzêdach
i izbach skarbowych w brzmieniu po
1.01.05 r.

#

1

2
Wykonanie bud¿etu
pañstwa w 2003 r.
 realizacja inwestycji
wieloletnich finansowanych ze rodków
publicznych
(dzia³: finanse publiczne)

3
Art. od 74 do 78 ustawy
z 26.11.98 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 03 r. Nr 15, poz.
148 ze zm.); rozporz¹dzenie Rady
Ministrów z 2.10.01 r. w sprawie
szczegó³owych zasad finansowania
inwestycji z bud¿etu pañstwa
(Dz.U. Nr 133, poz. 1480).

4
5
NIK uwa¿a za konieczne rozwa¿enie
przez Ministra Finansów, w porozu- nie
mieniu z Ministrem Gospodarki zrealizoi Pracy, mo¿liwoci opracowania wany
kompleksowej zmiany systemu finansowania inwestycji budowlanych z bud¿etu pañstwa, z uwzglêdnieniem wzmocnienia nadzoru
i kontroli nad rodkami publicznymi.

6
W ocenie NIK system finansowania
inwestycji z bud¿etu pañstwa oparty
na dotychczasowych zasadach nie
zapewnia w³aciwego realizowania
zadañ inwestycyjnych, w tym
oszczêdnego gospodarowania rodkami publicznymi. Negatywne oceny realizacji kontrolowanych inwestycji wieloletnich w ostatnich 9 latach wskazuj¹ na potrzebê pilnego
podjêcia dzia³añ reformuj¹cych tryb
i zasady planowania, finansowania
oraz nadzoru nad przebiegiem realizacji inwestycji.

7.

Wykorzystanie energii
elektrycznej i ciep³a ze
róde³ odnawialnych
oraz energii elektrycznej
produkowanej
w skojarzeniu z ciep³em
(dzia³: gospodarka)

Art. 9a ustawy z 10.04.97 r. Prawo
energetyczne (j.t. Dz.U. z 03 r. Nr
153, poz. 1504 ze zm.) oraz rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki
i Pracy z 9.12.04 r. w sprawie
szczegó³owego zakresu obowi¹zku
zakupu energii elektrycznej i ciep³a
wytworzonych w odnawialnych
ród³ach energii (Dz.U. Nr 267,
poz. 2656) - rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spo³ecznej z 30.05.03 r. w sprawie
szczegó³owego zakresu obowi¹zku
zakupu energii elektrycznej i ciep³a
z odnawialnych róde³ energii oraz
energii elektrycznej wytwarzanej
w skojarzeniu z wytwarzaniem ciep³a (Dz.U. Nr 104, poz. 971) uchylone zosta³o z dn. 01.01.05 r.

NIK wyst¹pi³a o nowelizacjê rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki, nie
Pracy i Polityki Spo³ecznej zrealizoz 30.05.03 r. w sprawie szczegó³o- wany
wego zakresu obowi¹zku zakupu
energii elektrycznej i ciep³a z odnawialnych róde³ energii oraz
energii elektrycznej wytwarzanej
w skojarzeniu z wytwarzaniem ciep³a, przez ustanowienie minimalnej wielkoci obrotu energi¹ elektryczn¹, po przekroczeniu którego
przedsiêbiorstwo energetyczne
objête by³oby obowi¹zkiem zakupu energii ze róde³ odnawialnych.
Dokonanie takiej zmiany spowoduje wy³¹czenie z obowi¹zku zakupu
energii ze róde³ odnawialnych
tych podmiotów, które w znikomej
skali prowadz¹ obrót energi¹ elektryczn¹.

W ocenie NIK b³êdem systemowym
jest rozci¹gniêcie obowi¹zku zakupu
na wszystkie przedsiêbiorstwa obrotu, bez wzglêdu na to czy faktycznie
prowadz¹ obrót energi¹ elektryczn¹
i jaka jest jego skala. Praktykowane
przez Prezesa URE niewykorzystywanie uprawnieñ przewidzianych w art.
56 ust.1 pkt 1a ustawy Prawo energetyczne (mo¿liwoæ wymierzania kar
pieniê¿nych), nie prowadzi do jego
korekty, natomiast przyczynia siê 
w opinii NIK  do pog³êbiania niew³aciwej sytuacji, w której organy
administracji toleruj¹ naruszanie prawa i nie podejmuj¹ dzia³añ na rzecz
jego poprawy. Rozwi¹zaniem trwale
eliminuj¹cym tê wadê by³oby dokonanie nowelizacji rozporz¹dzenia
z 30.05.03 r., przez ustanowienie
minimalnego progu wielkoci obrotu energi¹ elektryczn¹, po przekroczeniu którego powstawa³by obowi¹zek
zakupu energii ze róde³ odnawialnych.

8.

Opodatkowanie paliw
p³ynnych
(dzia³: gospodarka)

Rozporz¹dzenie z 24.09.02 r.
w sprawie szczegó³owego trybu
kontroli rodzaju paliwa u¿ywanego do napêdu pojazdów mechanicznych (Dz.U. Nr 160, poz.1334)
oraz zmiana rozporz¹dz. dokonana 7.09.04 r., opubl. w Dz.U. Nr
219, poz. 2226

NIK uznaje za celow¹ nowelizacjê
przez Ministra Spraw Wewnêtrznych
i Administracji, w porozumieniu
z Ministrem Finansów, wspomnianego rozporz¹dzenia, uwzglêdniaj¹c¹:

A/ § 3 ust. 2

A/ jednoznaczne okrelenie cechy A/
badanego paliwa, która ma byæ zrealizopoddana kontroli;
wany

B/ § 4

B/ minimaln¹ wielkoæ cechy, badanej przez laboratorium, wskazuj¹c¹ na u¿ywanie oleju opa³owego
do napêdu pojazdu;

B/
nie
zrealizowany

C/ za³¹cznik do rozporz¹dzenia

C/ zakres informacji zawartych
w zawiadomieniach kierowanych
przez Policjê do izb celnych
w przypadku stwierdzenia u¿ywania oleju opa³owego do celów napêdowych.

C/
nie
zrealizowany

6.

$

B i C/ NIK negatywnie ocenia nieokrelenie w rozporz¹dzeniu MSWiA, mimo
uzgodnieñ z Ministrem Finansów, wielkoci cechy badanej przez laboratorium,
wskazuj¹cej w dostateczny sposób na
u¿ywanie oleju opa³owego do napêdu
pojazdu oraz zakresu informacji przekazywanych w zawiadomieniach kierowanych przez Policjê do izb skarbowych
(od 1.09.03 r. do dyrektorów izb celnych) w przypadku stwierdzenia u¿ywania oleju opa³owego do celów napêdowych. Zawarte w rozporz¹dzeniu uregulowania s¹ nadal niewystarczaj¹ce, gdy¿
w³aciwe organy nie s¹ w stanie na ich
podstawie wydaæ decyzji w zakresie nale¿nego podatku akcyzowego.

1
9.

2

3

Prywatyzacja STOEN SA
(dzia³: gospodarka)

4

A/ i B/ ustawa z 10.04.97 r. - Prawo energetyczne (j.t. Dz.U. z 03 r.
Nr 153, poz. 1504 ze zm.)

A/ wprowadzenie ustawowego za- A/
kazu ³¹czenia przez przedsiêbior- zrealizostwo energetyczne dzia³alnoci wany
polegaj¹cej na obrocie energi¹
elektryczn¹ z dzia³alnoci¹ przesy³u lub dystrybucji energii;
B/ ustawowe ustalenie prawa pierwokupu przez pañstwo, w przypadku sprzeda¿y przez inwestorów
znacz¹cych pakietów akcji zak³adów energetycznych.

10.

Realizacja ustawy
o jêzyku polskim
(dzia³: kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego)

5

6

NIK wyst¹pi³a o podjêcie przez
Radê Ministrów dzia³añ w celu
nowelizacji wspomnianej ustawy:

B/
nie
zrealizowany

NIK wyst¹pi³a o:
A/ rozdzia³ 1 i 2 ustawy z 7.10.99 r.
o jêzyku polskim (Dz.U. Nr 90, poz.
999 ze zm.);

A/ rozwa¿enie przez Ministra Kultury wyst¹pienia do Rady Ministrów
z projektem nowelizacji ustawy o jêzyku polskim, polegaj¹cej na okreleniu zakresu i form aktywnej ochrony i promocji jêzyka polskiego;

A/
nie
zrealizowany

B/ § 2 rozporz¹dzenia Prezesa
Rady Ministrów z 8.04.03 r.
w sprawie nadania inspektorom
Inspekcji Handlowej uprawnieñ do
nak³adanka grzywien w drodze
mandatu karnego (Dz.U. Nr 63,
poz. 587)

B/ w celu zwiêkszenia skutecznoci kontroli przestrzegania ustawy
o jêzyku polskim w obrocie prawnym, rozwa¿enie przez Prezesa
Rady Ministrów nowelizacji rozporz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów
z 8.04.03 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Handlowej
uprawnieñ do nak³adania grzywien
w drodze mandatu karnego (Dz.U.
Nr 63, poz. 587), przez nadanie
uprawnieñ mandatowych inspektorom Inspekcji Handlowej w zakresie wykroczeñ z art. 15 ustawy o jêzyku polskim.

B/
nie
zrealizowany

A/ Ustawa z 4.03.05 r. o zmianie
ustawy  Prawo energetyczne oraz
ustawy  Prawo ochrony rodowiska
(Dz.U. Nr 62, poz. 552) wprowadzi³a
obowi¹zek rozdzielenia dzia³alnoci
wytwórczej, przesy³owej, dystrybucyjnej i obrotu energi¹.

W dn. 2.04.04 r. Sejm RP uchwali³ ustawê o zmianie ustawy o jêzyku polskim
(Dz.U. Nr 92, poz. 878)  argumentuj¹c to koniecznoci¹ dostosowania
ustawy do wymagañ prawa UE. Zmiana
ustawy dotyczy przede wszystkim art. 7
i 8 i polega na ograniczeniu zakresu
obrotu prawnego w j. polskim do obrotu z udzia³em konsumentów oraz zawierania umów o wiadczenie pracy, je¿eli konsument lub osoba wiadcz¹ca
pracê zamieszkuje na terytorium RP
w chwili zawarcia umowy oraz umowa
ma byæ wykonana na terytorium RP.
Wprowadzono równie¿ ogólne wskazanie, ¿e odpowiednich przepisów ustawy nie stosuje siê, je¿eli odrêbne przepisy dotycz¹ce obrotu z udzia³em konsumentów stanowi¹ inaczej. Zdaniem
rz¹du RP (wnioskodawcy zmian), przepis art. 8 ustawy, ustanawiaj¹cy ogólne
wymogi dotycz¹ce formy prawnej zawieranych umów (tj. formy pisemnej
i obowi¹zku sporz¹dzenia jej w j. polskim pod rygorem niewa¿noci), powodowa³ utrudnienia w obrocie prawnym
miêdzy zagranicznymi osobami maj¹cymi siedzibê w Polsce w prowadzeniu
przez nie dzia³alnoci, a tak¿e móg³ spowodowaæ spadek konkurencyjnoci polskich firm. W ocenie NIK omawiana nowelizacja ustawy mo¿e znacz¹co os³abiæ pozycjê j. polskiego w obrocie prawnym. U¿ywanie j. polskiego ograniczone zosta³o bowiem do sfery wykonywania czynnoci urzêdowych, jako jêzyka
umów zawieranych z udzia³em konsumentów oraz jêzyka umów o wiadczenie pracy. Argument o negatywnym
wp³ywie na konkurencyjnoæ polskich
podmiotów gospodarczych, jaki mo¿e
wynikn¹æ z koniecznoci zawierania
umów w j. polskim, nie jest trafny, gdy¿
zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o jêzyku
polskim umowa sporz¹dzona w j. polskim mog³a mieæ wersjê lub wersje obcojêzyczne. W ustawie o jêzyku polskim (sprzed nowelizacji) strony umowy mog³y nawet postanowiæ, i¿ podstaw¹ wyk³adni takiej umowy by³a wersja obcojêzyczna. Ponadto zauwa¿yæ
nale¿y, i¿ art. 8 ust. 1 ustawy nie dotyczy³ ca³ej sfery umów zawieranych
w obrocie prawnym, lecz wprowadzi³
jedynie obowi¹zek zawierania umów
w jêzyku polskim ograniczony do
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11.

&
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Funkcjonowanie
nadzoru nad wytwarzaniem, obrotem
i stosowaniem rodków
¿ywienia zwierz¹t
(dzia³: rolnictwo)

3

4

5

6
umów, których wykonanie ma nast¹piæ na terytorium RP. Z przedstawionych powy¿ej powodów trudno jest,
zdaniem NIK uznaæ, ¿e dotychczasowe
przepisy ustawy narusza³y zasadê swobody przep³ywu towarów i swobody
wiadczenia us³ug, co leg³o u podstaw
przygotowania nowelizacji ustawy o jêzyku polskim.

Zdaniem NIK, Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi powinien:
A/ m.in. ustawa z 23.08.01 r.
o rodkach ¿ywienia zwierz¹t
(Dz.U. Nr 123, poz. 1350 ze zm.).
Z dn.1.05.04 r. wesz³a w ¿ycie
ustawa z 11.03. 04 r. o ochronie
zdrowia zwierz¹t oraz zwalczaniu
chorób zakanych zwierz¹t (Dz.U.
Nr 69, poz. 625)

A/ Przyspieszyæ prace legislacyj- A/
ne w celu wydania wszystkich ak- zrealizotów wykonawczych do ustawy we- wany
terynaryjnej i ustawy o rodkach
¿ywienia zwierz¹t tak, aby obowi¹zuj¹ce regulacje prawne dotycz¹ce rodków ¿ywienia zwierz¹t
(w tym zwi¹zane z przemys³em paszowym i utylizacyjnym) odpowiada³y unormowaniom obowi¹zuj¹cym w Unii Europejskiej;

A/ W miejsce ustawy weterynaryjnej
uchwalonych zosta³o piêæ nowych ustaw,
do których zosta³y wydane niezbêdne akty
wykonawcze: - ustawa z 29.01.04 r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów
pochodzenia zwierzêcego (Dz.U. Nr 33,
poz. 288 ze zm.), - ustawa z 29.01.04 r.
o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. Nr 33,
poz. 287 ze zm.), - ustawa z 10.12.03 r.
o kontroli weterynaryjnej w handlu (Dz.U.
z 04 r. Nr 16, poz. 145), - ustawa
z 11.03.04 r. o ochronie zdrowia zwierz¹t
oraz zwalczaniu chorób zakanych zwierz¹t
(Dz.U. Nr 69, poz. 625 ze zm.), - ustawa
z 27.08.03 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej (Dz.U. Nr 165, poz. 1590 ze zm.).
Ponadto do ustawy o rodkach ¿ywienia
zwierz¹t zosta³o wydanych 26 rozporz¹dzeñ
i 3 obwieszczenia, po wprowadzeniu zmian:
- ustaw¹ z 2.04.04 r. o zmianie ustawy
o rodkach ¿ywienia zwierz¹t oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 91, poz. 877),
- ustaw¹ z 25.11.04 r. o zmianie ustawy
o rodkach ¿ywienia zwierz¹t (Dz.U. Nr
281, poz. 2776).

B/ art. 9a ustawy z 10.04.97 r. - Prawo energetyczne (j.t. Dz.U. z 03 r. Nr
153, poz. 1504 ze zm.), rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z 30.05.03 r.
w sprawie szczegó³owego zakresu
obowi¹zku zakupu energii elektrycznej i ciep³a z odnawialnych róde³
energii oraz energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciep³a (Dz.U. Nr 104, poz. 971);
rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z 29. 01.02 r. w sprawie rodzajów
odpadów innych ni¿ niebezpieczne
oraz rodzajów instalacji i urz¹dzeñ,
w których dopuszcza siê ich termiczne przekszta³canie (Dz.U. Nr 18, poz.
176 ze zm.), rozporz¹dzenie Ministra
Rolnictwa i R.W. z 7.12.04 r. w sprawie wymagañ weterynaryjnych dla
dodatków do wzbogacania gleby
(Dz.U. Nr 269, poz. 2676). Ponadto
G³ówny Lekarz Weterynarii, ujednolicaj¹c zasady postêpowania w zakresie nadzoru nad ubocznymi produktami pochodzenia zwierzêcego,
instrukcj¹ Nr GIWpuf.513utyl.1/
2005 z 27.01.05 r., okreli³ procedury obowi¹zuj¹ce przy kontroli zagospodarowania ubocznych produktów
pochodzenia zwierzêcego w zak³adach utylizacyjnych, spalarniach
i podmiotach bêd¹cych w posiadaniu surowców kat. 1,2 lub 3.

B/ Podj¹æ dzia³ania w celu legisla- B/
cyjnego i organizacyjnego uregu- zrealizolowania wszystkich mo¿liwoci al- wany */
ternatywnego wykorzystania m¹czek miêsno-kostnych.

B/ Produkowana w Polsce iloæ m¹czek, bêdzie podlegaæ utylizacji
w zwi¹zku z obowi¹zuj¹cym od
01.11. 03 r. zakazem stosowania
m¹czek w ¿ywieniu zwierz¹t gospodarskich. Bior¹c pod uwagê poziom
spalania m¹czek i t³uszczu w Jednostce Ratownictwa Chemicznego
w Tarnowie i w 2 zak³adach utylizacyjnych: ZU w Olszówce i ZU w Jezuickiej Strudze, zak³ady te mog¹ nie
byæ w stanie poddaæ utylizacji rocznej produkcji m¹czek. Wed³ug G³ównego Lekarza Weterynarii w UE istnieje ca³kowity zakaz stosowania
m¹czek zwierzêcych w ¿ywieniu zwierz¹t rzenych. (...). Analizuj¹c postêpowanie z m¹czkami i mo¿liwoci
infrastrukturalne Polski  brak biogazowni i biokompostowni wykorzystuj¹cych tego typu odpady  m¹czki w wiêkszoci bêd¹ musia³y byæ po
przetworzeniu spalane. (...) Alternatywne wykorzystanie m¹czek (biogaz,
biokompost, opa³) bêdzie mo¿liwe
dopiero po zmianie obowi¹zuj¹cych
w Polsce przepisów.

*/ zob. tak¿e art. 1 ustawy z 2.04. 04 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony
rodowiska (Dz.U. Nr 91, poz. 875), której przepisy
wdra¿aj¹ postanowienia dyrektywy 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 27.09.01 r. w sprawie
wspierania produkcji na rynku wewnêtrznym energii
elektrycznej wytwarzanej ze róde³ odnawialnych (Dz.
Urz. WEL 283 z 27.10.01 r.)  ustawa wesz³a w ¿ycie
1.01.05 r.

1.
12.

13.

2.
Zaspokajanie przez
Skarb Pañstwa roszczeñ
osób z tytu³u
pozostawionego mienia
zabu¿añskiego
(dzia³: rolnictwo)

3.

4.

5.

6.

NIK wyst¹pi³a do Ministra Skarbu
Pañstwa o rozwa¿enie wyjcia nie
z inicjatyw¹ wprowadzenia, w obo- zrealizowi¹zuj¹cej od 30.01.04 r. ustawie wany
z 12.12.03 r. o zaliczeniu na poczet
ceny sprzeda¿y albo op³at z tytu³u
u¿ytkowania wieczystego nieruchomoci pozostawionych poza
obecnymi granicami pañstwa polskiego, zmian dla umo¿liwienia
zaewidencjonowania wszystkich
dotychczas zrealizowanych wiadczeñ na rzecz zabu¿an, w tym równie¿ na drodze przekszta³cenia prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoci.

Z uwagi na skalê i wagê wystêpuj¹cych nieprawid³owoci, za obszary
zagro¿one mo¿liwoci¹ wyst¹pienia
zjawisk korupcyjnych uznaæ nale¿y
nielegalne potwierdzanie uprawnieñ
zabu¿añskich w formie decyzji (zawiadczeñ) oraz wydawanie decyzji
w sprawie nieodp³atnego przekszta³cania prawa wieczystego u¿ytkowania w prawo w³asnoci, osobom bezpodstawnie powo³uj¹cym siê na
uprawnienia zabu¿añskie. Mo¿liwociom takim sprzyja³ up³yw czasu od
przesiedlenia, brak oryginalnych dokumentów zwi¹zanych z repatriacj¹,
brak ewidencji zrealizowanych dotychczas uprawnieñ, nierzetelna ewidencja uprawnieñ. W dniu 3.03.05 r.
rz¹d z³o¿y³ w Sejmie projekt ustawy
o realizacji prawa do rekompensaty
z tytu³u pozostawienia nieruchomoci poza obecnymi granicami pañstwa polskiego (druk nr 3793). Zaproponowane w projekcie rozwi¹zania maj¹ na celu m.in. wyeliminowanie negatywnych zjawisk, na które
wskaza³a NIK. W dn. 15.04.05 r. odby³o siê I czytanie projektu ustawy.
Sejm skierowa³ projekt do Komisji
Skarbu Pañstwa, celem dalszych
prac.

Organizacja i finansowa- A/ ustawa z 26.06.97 r. o wy¿szych
szko³ach zawodowych (Dz.U. Nr
nie dzia³alnoci
96, poz. 590 ze zm.)
dydaktycznej
w pañstwowych
wy¿szych szko³ach
zawodowych
dzia³: szkolnictwo wy¿sze)

A/ W celu usprawnienia procedur
zwi¹zanych z tworzeniem tych
szkó³ i wyeliminowania nieprawid³owoci, niezbêdne jest wyst¹pienie z inicjatyw¹ ustawodawcz¹ w
zakresie bardziej szczegó³owego
okrelenia zasad i trybu tworzenia
pwsz, w tym opracowania instrumentów umo¿liwiaj¹cych egzekwowanie warunków kszta³cenia
wskazanych we wnioskach o utworzenie szkó³;

A/
nie
zrealizowany

A/, B/ Decyzje o utworzeniu skontrolowanych pwsz podejmowane by³y
na podstawie wniosków skierowanych do MENiS, zawieraj¹cych m.in.
deklaracje o posiadaniu odpowiednich warunków lokalowych i kadrowych. Zgodnie z procedur¹ przyjêt¹
w MENiS wnioski poddawane by³y
ocenie funkcjonuj¹cej do koñca
2001 r. Komisji Akredytacyjnej Wy¿szego Szkolnictwa Zawodowego (po
2001 r. zadania te realizuje Pañstwowa Komisja Akredytacyjna). Oceny
dotyczy³y wy³¹cznie zgodnoci deklaracji z wymogami, jakie winna spe³niaæ pwsz, by prowadziæ okrelone
specjalnoci i kierunki studiów.

B/ nowelizacja rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 12.02.2003 r. w sprawie warunków, jakie powinna spe³niaæ
uczelnia zawodowa, aby utworzyæ
i prowadziæ kierunek lub specjalnoæ zawodow¹ (Dz.U. Nr 34, poz.
285 ze zm.)

B/ Niezbêdne jest dokonanie nowelizacji rozporz¹dzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu
z 12.02.2003 r. w sprawie warunków, jakie powinna spe³niaæ uczelnia zawodowa, aby utworzyæ i prowadziæ kierunek lub specjalnoæ
zawodow¹, w zakresie warunków
obowi¹zuj¹cych pwsz w okresie
przejciowym;

B/
nie
zrealizowany

C/ nowelizacja rozporz¹dzenia
Rady Ministrów z 17.08.91 r.
w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni (Dz.U. Nr 84, poz.
380)

C/ Niezbêdna jest nowelizacja przepisów rozporz¹dzenia Rady Ministrów z 17.08.1991 r. w sprawie
zasad gospodarki finansowej
uczelni, polegaj¹ca na okreleniu
kryteriów i trybu ustalania wysokoci op³at za studia w pañstwowych
szko³ach wy¿szych.

C/
nie
zrealizowany

Ustawa z 12.12.03 r. o zaliczeniu
na poczet ceny sprzeda¿y albo
op³at z tytu³u u¿ytkowania wieczystego nieruchomoci pozostawionych poza obecnymi granicami
pañstwa polskiego (Dz.U. z 04 r. Nr
6, poz.39)

'
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14.

2
Funkcjonowanie
zak³adów pracy
chronionej zajmuj¹cych
siê ochron¹ mienia
i dozorem
(dzia³: zabezpieczenie
spo³eczne)

3

A/ ustawa z 27.08.97 r. o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz
zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 ze
zm.)

B/ ustawa z 27.08.97 r. o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz
zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 ze
zm.)  np. art. 33 ust. 4

C/ ustawa z 26.07.91 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych
(j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz.176
ze zm.)  np. art. 23, 38.

15.



4

5

6

NIK wyst¹pi³a do Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej o:

Wykonanie bud¿etu
Art. 83 ustawy z 20.05.90 r. o ubezpañstwa w 2003 r., cz.
pieczeniu spo³ecznym rolników (j.t.
72 Kasa Rolniczego
Dz.U. z 98 r. Nr 7, poz.25 ze zm.)
Ubezpieczenia
Spo³ecznego, wykonanie
planów finansowych
Funduszu Emerytalno
-Rentowego, Funduszu
Administracyjnego
i Funduszu Prewencji
i Rehabilitacji w 2003 r.
(dzia³: zabezpieczenie
spo³eczne)

Z ustaleñ kontroli wynika, ¿e pracodawcy prowadz¹cy dzia³alnoæ gospodarcz¹ w zakresie ochrony mienia i dozoru uzyskuj¹, na podstawie
A/ Rozwa¿enie celowoci podjêcia A/, B/ i C/ obowi¹zuj¹cego stanu prawnego,
inicjatywy ustawodawczej w celu nie
status zak³adu pracy chronionej, poznowelizowania ustawy o rehabili- zrealizomimo ¿e w ograniczonym zakresie
tacji, w kierunku wyeliminowania wane
zapewniaj¹ niepe³nosprawnym praz ubiegania siê o status zak³adu
cownikom warunki do rehabilitacji
pracy chronionej pracodawców -zob. projekt zawodowej, spo³ecznej i leczniczej.
prowadz¹cych dzia³alnoæ gospo- ustawy
W odpowiedzi na skierowane wyst¹darcz¹ w zakresie ochrony mienia o wspieraniu pienie pokontrolne Minister Gospoi dozoru;
zatrudnienia darki, Pracy i Polityki Spo³ecznej poinformowa³ NIK, ¿e w ramach przyoraz
B/ Uregulowanie zasad finansowa- rehabilitacji jêtego przez Radê Ministrów Progrania przez zpch w³asnych przychod- zawodowej mu racjonalizacji wydatków spo³eczni rehabilitacyjnych, które poza i spo³ecznej nych trwaj¹ prace nad za³o¿eniami
us³ugami medycznymi dla osób osób
do ustawy o zatrudnieniu oraz aktyniepe³nosprawnych, finansuj¹ do- niepe³nowizacji zawodowej i spo³ecznej osób
datkowo us³ugi na rzecz pe³no- sprawnych
niepe³nosprawnych. Izba uwa¿a za
sprawnych w³asnych pracowników, (nr druku
niezbêdne kontynuowanie dzia³añ
a tak¿e prowadz¹ komercyjn¹ dzia- 3339),
w kierunku stworzenia przejrzystego
³alnoæ medyczn¹;
systemu wspierania zatrudnienia
wniesiony
osób niepe³nosprawnych, uniemo¿10.05.04 r.
C/ Rozwa¿enie celowoci podjêcia
liwiaj¹cego pracodawcom wykorzyinicjatywy ustawodawczej w celu
stywanie rodków publicznych nieznowelizowania ustawy o podatku
zgodnie z ich przeznaczeniem. NIK
dochodowym od osób fizycznych
podziela pogl¹d Ministra Gospodaroraz ustawy o rehabilitacji, w kieki, Pracy i Polityki Spo³ecznej, ¿e na
runku ograniczenia zwolnieñ p³atwysokoæ pomocy publicznej powinników bêd¹cych zpch z obowi¹zku
na mieæ wp³yw liczba pracowników
odprowadzania do urzêdów skarniepe³nosprawnych, stopieñ ich niebowych podatku dochodowego
pe³nosprawnoci oraz dodatkowe
wy³¹cznie do osób niepe³nosprawkoszty niezbêdne do poniesienia przy
nych zatrudnionych w tych zak³aich zatrudnianiu.
dach.
NIK wyst¹pi³a o wydanie rozporz¹dzenia okrelaj¹cego szcze- nie
gó³owe zasady prowadzenia go- zrealizospodarki finansowej KRUS. Za- wany
rz¹dzenie Ministrów: Finansów,
Rolnictwa i Gospodarki ¯ywnociowej oraz Pracy i Polityki
Socjalnej z 23.12.91 r. w sprawie szczegó³owych zasad prowadzenia gospodarki finansowej KRUS oraz sposobu przekazania rodków pieniê¿nych
Funduszu Ubezpieczenia Spo³ecznego Rolników (M.P. z 92 r.
Nr 1, poz. 2) utraci³o moc obowi¹zuj¹c¹ (na podstawie art. 75
ust. 4 ustawy z 22.12.2000 r.
o zmianie niektórych upowa¿nieñ ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz
o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 120, poz. 1268), wydane zosta³o obwieszczenie
Rady Ministrów z 18.12.2001 r.
w sprawie wykazu uchwa³ Rady
Ministrów, zarz¹dzeñ i innych
aktów normatywnych Prezesa
Rady Ministrów, ministrów i innych organów administracji
rz¹dowej, które utraci³y moc
z dniem 30.03.2001 r. (j.t. M.P.
Nr 47, poz. 782). Przed³u¿aj¹ce siê (od 1998 r.) prace nad
nowelizacj¹ ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników
(zawieraj¹cej m.in. upowa¿nie-

Zgodnie z informacj¹ z Ministerstwa Polityki Spo³ecznej z 6.04.05 r.
rozporz¹dzenie zosta³o podpisane
w marcu b.r. przez Ministra Polityki Spo³ecznej i w najbli¿szych
dniach zostanie opublikowane.
O wydanie rozporz¹dzenia okrelaj¹cego szczegó³owe zasady gospodarki finansowej Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spo³ecznego NIK
wnioskowa³a w informacjach o wynikach kontroli realizacji zadañ
w zakresie prewencji i rehabilitacji
leczniczej przez Kasê Rolniczego
Ubezpieczenia Spo³ecznego oraz
wykonania bud¿etu pañstwa cz. 72
oraz planów finansowych Funduszu Emerytalno-Rentowego, Funduszu Prewencji i Rehabilitacji oraz
Funduszu Administracyjnego przez
Kasê Rolniczego Ubezpieczenia
Spo³ecznego w 2001 r. i 2002 r.
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nie do wydania rozporz¹dzenia
reguluj¹cego szczegó³owe zasady gospodarki finansowej
KRUS) powodowa³y, ¿e od 30
marca 2001 r. wydatki funduszy
celowych dokonywane s¹ bez
uregulowanych tych szczegó³owych zasad.
16.

Restrukturyzacja
i przekszta³cenia
systemowe w ochronie
zdrowia
(dzia³: zdrowie)

NIK przedstawi³a Ministrowi Zdrowia wnioski systemowe:
A/ ustawa z 27.08.04 r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych
(Dz.U. Nr 210, poz. 2135)

A/ Podjêcie inicjatywy ustawodawczej w celu ustalenia zakresu
i standardów wiadczeñ zdrowotnych, które s¹ finansowane w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego;

A/
nie
zrealizowany

A/ W chwili obecnej brak jest przepisów prawnych reguluj¹cych w sposób precyzyjny zakres wiadczeñ
udzielanych osobom ubezpieczonym, w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz wymogi
dotycz¹ce ich udzielania. Okrelenie
zakresu i standardów tych wiadczeñ
stanowi³oby podstawê do okrelania
przez zoz w³asnej oferty finansowanej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz otworzy³oby drogê do
mo¿liwoci poszukiwania przez publiczne zak³ady opieki zdrowotnej,
w ramach restrukturyzacji prowadzonej dzia³alnoci, dodatkowych przychodów ze wiadczenia us³ug wykraczaj¹cych poza okrelony ustawowo
zakres.

B/ art. 37 ustawy z 30.08.91 r. o zak³adach opieki zdrowotnej (Dz.U.
Nr 91, poz. 408 ze zm.)

B/ Wdro¿enie regulacji prawnych B/
tworz¹cych krajow¹ sieæ szpitali; nie
zrealizowany

B/ Minister Zdrowia nie wykona³
obowi¹zku ustawowego i nie wprowadzi³ regulacji zmierzaj¹cych do
okrelenia docelowego systemu publicznych zoz, co w ocenie NIK by³o
istotnym warunkiem dla prowadzenia skutecznej restrukturyzacji
w skali kraju. Niepewnoæ, co do
ostatecznego kszta³tu i kryteriów tworzenia sieci szpitali hamowa³a dzia³ania restrukturyzacyjne podejmowane zarówno przez j.s.t., bêd¹ce organami za³o¿ycielskimi spzoz, jak i kierownictwo samych zak³adów. W ocenie NIK przynale¿noæ do sieci powinna byæ okrelona na podstawie
przejrzystych, jednoznacznie okrelonych zasad, wykluczaj¹cych mo¿liwoæ arbitralnych decyzji, co do
umieszczenia zak³adu w sieci lub
jego wykluczenia.

C/ dzia³ II rozdzia³ 2 ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej

C/ Podjêcie, w ramach inicjatywy
ustawodawczej, prac legislacyjnych zmierzaj¹cych do wprowadzenia do ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej przepisów prawnych
reguluj¹cych proces ³¹czenia
spzoz.

C/ W ramach dzia³añ restrukturyzacyjnych, aby unikn¹æ likwidacji zak³adu, organy za³o¿ycielskie podejmowa³y uchwa³y o ich ³¹czeniu. Jednoczenie brak regulacji prawnych
odnosz¹cych siê do procesu ³¹czenia zak³adów powodowa³, i¿ proces
ten by³ w niektórych przypadkach
kwestionowany przez organy nadzoru. W ustawie o zak³adach opieki
zdrowotnej brak jest przepisów prawnych reguluj¹cych proces ³¹czenia
spzoz. W ocenie NIK istotne jest jednoznaczne okrelenie, kto przejmuje
zobowi¹zania likwidowanych jednostek, które wchodz¹ w sk³ad nowo
utworzonego podmiotu powsta³ego
z po³¹czenia spzoz.

C/
nie
zrealizowany
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2
Funkcjonowanie
systemu tworzenia
wykazu leków
refundowanych
(dzia³: zdrowie)

Sprawowanie
zapobiegawczego
i bie¿¹cego nadzoru
przez Pañstwow¹
Inspekcjê Sanitarn¹
(dzia³: zdrowie)

3

4

5

NIK wyst¹pi³a o podjêcie przez
Ministra Zdrowia inicjatywy ustawodawczej:

6
Obecne uregulowania nie nak³adaj¹
na ministra w³aciwego ds. zdrowia
obowi¹zku ustawowego wydania obu
aktów wykonawczych w tym samym
terminie. Minister Zdrowia podj¹³
dzia³ania w celu realizacji niniejszego wniosku, przez wydanie w tym
samym dniu, tj. 17.12.04 r. przedmiotowych rozporz¹dzeñ  zob. rozporz¹dzenie z 17.12.04 r. w sprawie
wykazu leków, które mog¹ byæ traktowane jako surowce farmaceutyczne, wysokoci op³aty rycza³towej za
leki podstawowe i recepturowe, iloci leku recepturowego, którego dotyczy op³ata rycza³towa, oraz sposobu obliczania kosztu sporz¹dzania
leku (Dz.U. Nr 274, poz. 2726), rozporz¹dzenie z 17.12.04 r. w sprawie
wykazu leków podstawowych i uzupe³niaj¹cych oraz wysokoæ odp³atnoci za leki uzupe³niaj¹ce (Dz.U. Nr
274, poz. 2725).

A/ art. 36 ust. 6 i art. 37 ust. 3
ustawy z 27.08.04 r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych
(Dz.U. Nr 210, poz. 2135)

A/ w zakresie wprowadzenia przepisów zobowi¹zuj¹cych do równoczesnego dokonywania aktualizacji wykazów leków podstawowych
i uzupe³niaj¹cych oraz aktualizacji
rozporz¹dzenia w sprawie wykazu
niektórych chorób oraz leków, które
ze wzglêdu na te choroby umieszczane s¹ na listach leków refundowanych;

A/
nie
zrealizowany

B/ art. 36 ustawy z 27.08.04 r. o
wiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze rodków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz.2135)
oraz art. 5 ust. 4 ustawy z dn.
05.07. 01 r. o cenach (Dz.U. Nr 97,
poz.1050 ze zm.)

B/ w zakresie objêcia jednym aktem normatywnym przepisów
wprowadzaj¹cych wykazy leków
refundowanych, ceny urzêdowe
i limity odp³atnoci.

B/
nie
zrealizowany

B/ Poniewa¿ w polskim porz¹dku
prawnym regulacje w tym zakresie
unormowane s¹ w odrêbnych rozporz¹dzeniach nale¿y rozwa¿yæ mo¿liwoæ objêcia ich w jednej, ³¹cznej
regulacji w rozporz¹dzeniu w sprawie
wykazu leków refundowanych, ich
cen urzêdowych oraz limitów odp³atnoci. Zdaniem NIK objêcie ww. materii jednolit¹ regulacj¹ prawn¹
zwiêkszy transparentnoæ prawa (w
odpowiedzi na wyst¹pienie Minister
Zdrowia poinformowa³, i¿ w zwi¹zku
z planowan¹ nowelizacj¹ ustawy
o cenach wniosek zostanie rozpatrzony przy tej okazji).

Art. 34 ustawy z 14.03.85 r. o Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.
z 98 r. Nr 90, poz.575 ze zm.)

Rozwa¿enie celowoci znowelizowania ustawy o PIS w zakresie nie
wprowadzenia zakazu podejmowa- zrealizonia przez pracowników stacji sani- wany
tarno-epidemiologicznych dzia³alnoci gospodarczej zbie¿nej z zadaniami stacji, w tym tak¿e wykonywania uprawnieñ rzeczoznawcy
do spraw sanitarnohigienicznych,
o którym mowa w art. 34 ww. ustawy. Dotychczasowe rozwi¹zania
prawne nie wymuszaj¹ zachowañ
prawid³owych, zatem dodatkowe
ograniczenia powinny wi¹zaæ siê
z okrelonymi sankcjami w przypadku ich naruszenia.

Aktualnie regulacje prawne dopuszczaj¹ mo¿liwoæ wykonywana przez
pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych, posiadaj¹cych
uprawnienia rzeczoznawców, dzia³alnoci gospodarczej na w³asny rachunek, zbie¿nej z zadaniami PIS.
Stwierdzone przypadki uczestnictwa
rzeczoznawców w odbiorze obiektów,
których dokumentacjê projektow¹
uprzednio opiniowali, stanowi³y nie
tylko naruszenie obowi¹zuj¹cych
norm prawnych, ale tak¿e zasad
etycznych, jakimi powinny kierowaæ
siê organy administracji publicznej.
Takie postêpowanie podwa¿a zaufanie obywateli do organów pañstwa
i tworzy sytuacjê korupcjogenn¹.
Zdaniem NIK, celowe jest wprowadzenie regulacji umo¿liwiaj¹cych
wyeliminowanie sytuacji wykonywania przez pracowników PIS zajêæ pozostaj¹cych w sprzecznoci z ich
obowi¹zkami albo mog¹cych wywo³ywaæ podejrzenia o stronniczoæ lub
interesownoæ. W dn. 22.04.05 r.
uchwalona zosta³a ustawa o zmianie
ustawy o PIS, w której uwzglêdniono wniosek NIK (zob. art. 13a). Ustawa przekazana zosta³a do podpisu
Prezydentowi RP.

