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Przedstawiam Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2007 roku, wypełniając tym 
samym konstytucyjny obowiązek przedłożenia go Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej.

Niebawem minie rok, odkąd zgodnie z wolą Sejmu objąłem urząd prezesa Najwyższej Izby Kon-
troli. Wiedza o kontroli państwowej, jaką zdobyłem w ciągu 15 lat pracy na różnych stanowiskach 
w NIK oraz wyniki zewnętrznych przeglądów partnerskich, przeprowadzonych w ostatnich latach przez 
przedstawicieli SIGMA – organizacji powołanej przez Komisję Europejską i OECD, a następnie eksper-
tów z Urzędu Kontroli Państwowej Danii, uprawniają mnie do stwierdzenia, że Izba jest jedną z lepiej 
funkcjonujących w naszym państwie instytucji publicznych. Na tę opinię Izba zapracowała swym pro-
fesjonalnym działaniem, wyrażającym się obiektywizmem i bezstronnością w prezentowaniu ustaleń 
kontroli oraz wynikających z nich ocen, uwag i wniosków. 

Było to możliwe dzięki głębokim przeobrażeniom, jakie NIK przeszła w ostatnich latach dostoso-
wując swoją praktykę kontrolną do uznanych, światowych standardów. Dążenie do systematycznego 
polepszania jakości kontroli i przydatności ich wyników jest jednym z celów strategii NIK. Przepro-
wadzana corocznie kontrola wykonania budżetu państwa uwzględnia międzynarodowe rozwiązania 
w zakresie audytu finansowego. Badamy funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej w administra-
cji publicznej, identyfikujemy obszary zagrożone korupcją i mechanizmy korupcjogenne oraz sygnali-
zujemy konieczność podejmowania działań zaradczych przez organy władzy publicznej.

Postępowanie kontrolne w coraz większym stopniu wspomagane jest technikami informatycznymi. Dba-
my też o podnoszenie jakości działania, szczególnie zwracając uwagę na obiektywizm naszych ocen oraz 
bezstronne prezentowanie faktów, ustalonych na podstawie możliwych do zweryfikowania dowodów. Nasze 
opinie o stanie poszczególnych obszarów aktywności państwa, formułowane na podstawie wyników prze-
prowadzonych kontroli, w szczególności zaś o ujawnionych nieprawidłowościach i zagrożeniach, mogą być 
podstawą do działań naprawczych. Pod warunkiem, że zostaną wzięte pod uwagę.

Prezes 
Jacek Jezierski

Szanowni Pañstwo



Postęp, jaki się dokonał na drodze unowocześniania kontroli państwowej w Polsce, był możliwy 
dzięki aktywnemu udziałowi w tym procesie fachowej kadry kontrolerskiej. Najwyższa Izba Kontroli 
jest przykładem instytucji, w której fundamentalną wartością jest służba państwu i obywatelom, a re-
prezentujący ją kontrolerzy kierują się zasadami etyki zawodowej. Czynnikami, które wzmacniają tę 
wyspecjalizowaną kadrę są stabilność zatrudnienia i ustawowo zagwarantowana niezależność. Jed-
nocześnie konstytucyjnie określona zasada kolegialności w działaniu Najwyższej Izby Kontroli zapew-
nia wieloetapową weryfikację dokonywanych przez kontrolerów ustaleń kontroli oraz ocen i wniosków 
pokontrolnych. Do odbiorców trafiają one, jako materiały spełniające wysokie wymagania jakościowe, 
obiektywnie oceniające kontrolowaną rzeczywistość.

Najwyższa Izba Kontroli jest strażnikiem grosza publicznego, dbającym o to, aby pieniądze podatni-
ków były wydawane jedynie na ustalone cele, oszczędnie i efektywnie. Przywiązuje też wielką wagę do 
jakości stanowienia prawa. Badając konkretne zagadnienia, często wskazuje, iż do powstania nieprawid-
łowości przyczyniły się luki w przepisach, brak rozporządzeń wykonawczych, niejasne uregulowania, do-
puszczające odmienne interpretacje, niespójne, a nawet sprzeczne z innymi aktami prawnymi. Efektem 
tych konstatacji są liczne wnioski de lege ferenda, w których Izba sugeruje potrzebę szybkiego napra-
wienia błędów, wpływających negatywnie na kontrolowaną działalność, a jednocześnie podważających 
zaufanie obywateli do państwa. W 2007 r. NIK przedstawiła 47 takich wniosków.

W kontekście publikowanych przez Izbę wyników kontroli często pojawia się pytanie o naszą skutecz-
ność. Nowe wyzwania stojące przed Izbą wymagają zwiększenia skuteczności, rozumianej jako lepsze 
wykorzystanie wniosków pokontrolnych. Widzimy też potrzebę dostosowania niektórych przepisów doty-
czących kontroli państwowej do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Do poprawy skuteczności działa-
nia Izby nie jest natomiast potrzebne, mimo pojawiających się sugestii, nadanie jej uprawnień władczych. 
Takie posunięcie burzyłoby porządek konstytucyjny. W związku z tym nie zabiegam o wyposażenie NIK 
w kompetencje przynależne władzy wykonawczej. Naszym zadaniem, jako najwyższego organu kontroli, 
jest informowanie o zagrożeniach i wskazywanie ewentualnych rozwiązań. 

Wielkim wyzwaniem dla Najwyższej Izby Kontroli jest spożytkowanie dorobku VII Kongresu Euro-
pejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (EUROSAI), który się odbył w pierwszych dniach 
czerwca br. w Krakowie. Wybór Izby na gospodarza Kongresu nie jest przypadkiem – łączy się z obję-
ciem przez nią przewodnictwa w EUROSAI na lata 2008-2011. Powierzenie Najwyższej Izbie Kontroli 
organizacji Kongresu jest dowodem uznania, jakim cieszy się ona w społeczności europejskich naj-
wyższych organów kontroli. Stwarza również możliwość promowania w krajach europejskich naszych 
rozwiązań, zarówno legislacyjnych, jak i z zakresu metodyki kontroli.

Pozycja NIK na arenie międzynarodowej jest wynikiem konsekwentnie i efektywnie realizowanej 
współpracy nie tylko z EUROSAI, ale także z Międzynarodową Organizacją Najwyższych Organów 
Kontroli (INTOSAI) oraz działalności w ramach Komitetu Kontaktowego prezesów najwyższych orga-
nów kontroli państw Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, a także z innymi 
organizacjami. Izba angażuje się w międzynarodowe kontrole równoległe, zwłaszcza w sferze ochrony 
środowiska.

Naszym sprzymierzeńcem w zachęcaniu organów władzy wykonawczej do uwzględniania wniosków 
pokontrolnych NIK jest Sejm RP, jego organy, a zwłaszcza Komisja do Spraw Kontroli Państwowej. Dzięki 
prezentowaniu informacji o wynikach kontroli na posiedzeniach komisji, formułowane przez NIK wnioski 
uzyskują dodatkowe wsparcie w formie dezyderatów kierowanych do organów władzy publicznej.

Ufam, że przedłożone Wysokiemu Sejmowi Sprawozdanie z działalności NIK w 2007 r. spełnia wy-
mogi udokumentowanej, rzetelnej i obiektywnej informacji. Z satysfakcją dobrze wykonanego zadania 
poddaję je pod osąd opinii publicznej. 



� 166 tematów kontroli planowych

� 2.864 skontrolowane jednostki

� 128 tematów kontroli doraźnych

� 2.957 przekazanych wystąpień pokontrolnych

� 160 informacji o wynikach kontroli przedłożonych Sejmowi

� 8.373 mln zł – wymiar finansowy nieprawidłowości 
ujawnionych w wyniku kontroli

� 708 mln zł – wymiar korzyści finansowych uzyskanych 
w wyniku kontroli 

� udział przedstawicieli NIK w 720 posiedzeniach komisji 
i podkomisji sejmowych

� 47 wniosków de lege ferenda zgłoszonych w 26 informacjach

� 12 kontroli prowadzonych równolegle z najwyższymi organami 
kontroli innych krajów

Nasze dzia³ania, osi¹gniêcia i sukcesy Nasze dzia³ania, osi¹gniêcia i sukcesy 
w 2007 r.w 2007 r.

Misj¹Misj¹
Najwy¿szej Izby Kontroli

jest dba³oœæ o gospodarnoœæ 

i skutecznoœæ w s³u¿bie

publicznej 

dla Rzeczypospolitej Polskiej

Wizj¹Wizj¹
Najwy¿szej Izby Kontroli 

jest ciesz¹cy siê 

powszechnym autorytetem 

najwy¿szy organ 

kontroli pañstwowej, 

którego raporty 

bêd¹ oczekiwanym 

i poszukiwanym Ÿród³em 

informacji

dla organów w³adzy 

i spo³eczeñstwa

 Obejmując stanowisko Prezesa Najwyższej Izby Kon-

troli, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności 

postanowieniom Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 

a powierzone mi obowiązki będę wypełniał bezstronnie 

i z najwyższą starannością. Tak mi dopomóż Bóg.

22 sierpnia 2007 r.22 sierpnia 2007 r.

Panie Marszałku, Wysoki Sejmie!Panie Marszałku, Wysoki Sejmie!



Nadzór nad jednostkami organizacyjnymi NIK 
wed³ug stanu na 31 grudnia 2007 r.
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Departament 
Rachunkowoœci
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Marek Zająkała

Dyrektor Generalny 
Marek Chodkiewicz



              

W 2007 r. odbyło się 12 posiedzeń Kolegium NIK, 
w tym jedno seminaryjne. 

JACEK JEZIERSKI – Prezes NIK 1/; 

MIROSŁAW SEKUŁA 2/ – Prezes NIK;

JÓZEF GÓRNY – wiceprezes NIK;

STANISŁAW JAROSZ  – wiceprezes NIK 3/;

JACEK KOŚCIELNIAK 4/ – wiceprezes NIK;

MAREK ZAJĄKAŁA 5/ – wiceprezes NIK;

MAREK CHODKIEWICZ 6/ – dyrektor  generalny NIK;

ELŻBIETA CHOJNA-DUCH 7/ 

– prof. nauk prawnych w Uniwersytecie Warszawskim;

ZBIGNIEW DWORZECKI 
– prof. nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej;

ADAM JAROSZYŃSKI 8/ 
– prof. nauk prawnych w Uniwersytecie Warszawskim;

FLORIAN KUŹNIK 9/ 
– prof. nauk ekonomicznych w Akademii Ekonomicznej   
 w Katowicach; 

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

CZESŁAW MARTYSZ  
– prof. nauk prawnych w Uniwersytecie Śląskim; 

ARTUR NOWAK-FAR 10/ 
–  prof. nauk prawnych i ekonomicznych w Szkole Głównej   
 Handlowej;

MAREK WIERZBOWSKI 11/ 
– prof. nauk prawnych w Uniwersytecie Warszawskim.

WALDEMAR DŁUGOŁĘCKI
– dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów; 

MIECZYSŁAW KOSMALSKI 
– dyrektor Delegatury NIK w Warszawie
 sekretarz Kolegium NIK; 

BOGUSŁAW MOZGA  – doradca Prezesa NIK 12/;

JÓZEF PŁOSKONKA – doradca Prezesa NIK;

CZESŁAWA RUDZKA-LORENZ
– dyrektor Departamentu Administracji Publicznej;

BOGDAN SKWARKA
– dyrektor Departamentu Prawnego i Orzecznictwa   
 Kontrolnego13/. 

Skład Kolegium Najwyższej Izby Kontroli:

 1/ Od 22 sierpnia 2007 r. 
(do 21 sierpnia 2007 r. – wiceprezes NIK).

 2/ Do 22 sierpnia 2007 r.
 3/ Od 31 października 2007 r. 

(do 30 października 2007 r. dyr. Dep. Gospodarki, 
Skarbu Państwa i Prywatyzacji).

 4/ Od 5 listopada 2007 r.
 5/ Od 10 września 2007 r.
 6/ Od 2 grudnia 2007 r.
 7/ Do 19 grudnia 2007 r.
 8/ Do 15 stycznia 2008 r.
 9/ Od 16 stycznia 2007 r.
 10/ Od 15 października 2007 r.
 11/ Do 3 marca 2007 r.
 12/ Do 16 maja 2007 r. dyr. Dep. Strategii Kontrolnej 

(do 21 maja 2007 r. sekretarz Kolegium NIK).
 13/   Do 1 grudnia 2007 r. – dyrektor generalny NIK.

Konstytucja RP i ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli stanowią, że Izba działa na zasadach kolegialności. Kadencja 
członków Kolegium NIK, powoływanych przez Marszałka Sejmu trwa 3 lata. Do zadań Kolegium Najwyższej Izby 
Kontroli należą m.in. zatwierdzanie analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej oraz sprawozdania 
z działalności Izby, a także uchwalanie opinii w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów, planu pracy NIK 
i projektu budżetu Izby. Kolegium opiniuje programy i informacje o wynikach szczególnie ważnych kontroli oraz 
rozpatruje zastrzeżenia do wystąpień pokontrolnych. 

Kolegium Najwyższej Izby Kontroli:



Wyrazem uznania dla aktywnej i wszechstronnej działalności na arenie międzynarodowej było powierzenie Najwyższej 
Izbie Kontroli odpowiedzialnej roli organizatora VII Kongresu Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli 
– zrzeszającej instytucje kontrolne z 47 krajów europejskich oraz Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

Obradujący w dniach 2-5 czerwca 2008 r. w Krakowie VII Kongres EUROSAI skupił 
swoją uwagę na wymianie doświadczeń w sferze jakości kontroli oraz kontroli 
programów polityki społecznej. Przygotowane przez grupy robocze referaty stały 
się kanwą dyskusji, która umożliwiła sformułowanie i przyjęcie końcowych doku-
mentów Kongresu. Przyjęto również sprawozdania z działalności organizacji oraz 
komisji i grup roboczych. Kongres zatwierdził sprawozdanie finansowe, raport 
audytorów za lata 2005-2007 oraz projekt budżetu organizacji na lata 2009-2011. 
Dokonano również wyboru Portugalii, jako kraju, w którym odbędzie się następny 
Kongres. 

Krakowski Kongres rozpoczyna trzyletni okres przewodnictwa NIK w EUROSAI.

VII Kongres EUROSAI



Działalność wydawnicza 
i popularyzatorska

Wydawnictwa Najwyższej Izby Kontroli adresowane są 
zarówno do pracowników, jak i do odbiorców zewnętrznych, 
zainteresowanych problematyką kontrolną. Najstarszym periody-
kiem, ukazującym się od 1956 r., jest dwumiesięcznik Kontrola 
Państwowa. Dla pracowników NIK przeznaczony jest Przegląd 
Metodyczny, popularyzujący osiągnięcia z zakresu metodyki 
kontroli. W nr 3 Przeglądu z 2007 r. zamieszczono Podręcznik 
kontroli wykonania zadań opracowany w Europejskim Trybuna-
le Obrachunkowym. NIK publikuje też specjalistyczne pozycje 
o charakterze szkoleniowym i metodycznym. Propagując dobre 
praktyki i osiągnięcia także innych najwyższych organów kontroli, 
przetłumaczono zagraniczne opracowania z dziedziny kontroli: 
Rolfa Elm-Larsena pt. Kontrola wykonania zadań oraz Szwedz-
kiego Urzędu Kontroli Państwowej Podręcznik kontroli wykona-
nia zadań – teoria i praktyka. 

Grupa robocza EUROSAI 
ds. kontroli środowiska

Od 1999 r. NIK koordynuje działalność Grupy roboczej EUROSAI ds. kontroli środowiska. Gospodarzem dorocznego spotkania członków Grupy, 
w październiku 2007 r. w Bratysławie, był Najwyższy Urząd Kontroli Republiki Słowackiej. Spotkanie zorganizowano z inicjatywy i przy wsparciu NIK, 
jako koordynatora prac grupy. Wzięli w nim udział przedstawiciele 26 europejskich najwyższych organów kontroli oraz Komisji Europejskiej, Sekreta-
riatu Ramowej Konwencji ds. Zmian Klimatycznych ONZ, Europejskiej Agencji Środowiska, a także Grupy roboczej INTOSAI ds. kontroli środowiska. 
Istotną część spotkania stanowiło seminarium poświęcone kontrolom zagadnień związanych ze zmianami klimatycznymi.

Pracownicy
Pracownicy wykonujący lub nadzorujący czynności kontrolne, oprócz wyższe-

go wykształcenia muszą posiadać obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności 
prawnych, korzystać z pełni praw publicznych i nie mogą być karani. Zatrudnienie w NIK 
w 2007 r. wynosiło przeciętnie 1.690 etatów. Wśród pracowników przeważają osoby 
z wykształceniem prawniczym, administracyjnym oraz ekonomicznym, 78 z nich posiada 
stopień naukowy doktora. Ogłaszany publicznie nabór na stanowiska kontrolerskie jest 
prowadzony w drodze konkursu – otwartego postępowania kwalifikacyjnego. Kandydaci 
powinni wykazywać się ponadprzeciętną wiedzą, doświadczeniem zawodowym i znajo-
mością języków obcych. Mianowanie pracownika kontroli państwowej jest uzależnione od 
ukończenia aplikacji kontrolerskiej i złożenia egzaminu.

Informatyzacja NIK 
– wspomaganie postępowania kontrolnego
Działaniami na rzecz rozwoju systemu informatycznego NIK steruje Rada ds. Informatyzacji 
pod przewodnictwem dyrektora generalnego NIK. Rada określiła Strategię informatyzacji 
NIK. W minionym roku wdrożono nowy Zintegrowany System Zarządzania, dokonano moder-
nizacji sieci WAN, zinformatyzowano archiwum, usprawniono działanie strony internetowej 
i BIP, uruchomiono elektroniczną skrzynkę podawczą i kontynuowano prace zwiększające 
poziom bezpieczeństwa systemu. W Izbie działa portal intranetowy oraz wykorzystywane są 
aplikacje wspierające proces kontrolny. Funkcjonują także autorskie programy, służące m.in. 
doborowi próby do kontroli (Pomocnik kontrolera), wspierające proces planowania kontroli 
(SterNIK) oraz rejestrację skarg i wniosków (system SKARGI).
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o Najwyższej 
Izbie 

Kontroli
�� Podstawy prawne działalności i strategia NIK
��� Działalność Kolegium NIK
��� Organizacja wewnętrzna
��� � Pracownicy
�� �Współpraca międzynarodowa
�� � Działalność wydawnicza
�� � Informatyzacja
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Z dziejów kontroli państwowej

Dzieje kontroli państwowej nieodłącznie wiążą się z rozwojem parlamentaryzmu w Polsce. Korzenie kontroli nad 
finansami publicznymi Rzeczypospolitej Obojga Narodów sięgają XVI wieku, kiedy to Sejm walny zaczął zwracać 
baczniej uwagę na to, aby dochody i wydatki skarbu królewskiego były staranniej oddzielane od „skarbu pospolitego”. 
To właśnie chęć patrzenia władcom na ręce, kontrolowania wydatków dokonywanych przez panującego oraz prowa-
dzonej przezeń polityki podatkowej legła u podstaw parlamentaryzmu i zwiększyła znaczenie Sejmu. W początkach 
XVI wieku wydatki królewskie leżały w gestii podskarbiego nadwornego, zaś wydatki państwowe – podskarbiego 
koronnego (i litewskiego). Od czasów króla Zygmunta I Starego, Sejm powoływał poborców podatkowych i szafarzy, 
współdziałających z podskarbimi, których następnie rozliczały specjalne komisje skarbowe, wydając odpowiednie 
pokwitowania 1/. 

Oba skarby zostały rozdzielone w 1590 r., rok później powołany został Trybunał Skarbowy sprawujący jurys-
dykcję nad skarbowością „pospolitą”, co wzmocniło kontrolę Sejmu w tej sferze. W XVIII wieku funkcję Trybunału 
przejęły Komisje Skarbu Koronnego i Litewskiego, instytucje kolegialne i odpowiedzialne przed Sejmem, składające 
Wysokiej Izbie rachunki i sprawozdania oraz „dezyderia i projekty”. Powołana w 1775 r. Rada Nieustająca – czyli 
rząd obojga narodów – posiadała w swym składzie Departament Skarbowy, poprzez który zarządzała finansami 
państwa, pozostając wszakże pod kontrolą Sejmu. W 1791 r. ustanowiona została Komisja Skarbowa Rzeczypo-
spolitej Obojga Narodów. W ten sposób kształtował się model kontroli finansów publicznych, polegający na udziele-
niu administracji uprawnień do bezpośredniej pieczy nad finansami i skarbowością, przy zagwarantowaniu Sejmowi 
uprawnień ustawodawczych i kontrolnych. 

Jednakże rozbiory Polski, dokonane w XVIII wieku przez Rosję, Prusy i Austrię, położyły kres polskim instytucjom 
państwowym. Dopiero po powstaniu Księstwa Warszawskiego, 14 grudnia 1808 r. dekretem króla Fryderyka Augusta – 
dla prowadzenia i utrzymywania jak największego porządku w rachunkach – powołana została Główna Izba Obrachun-
kowa. Do jej zadań należała następcza kontrola rachunków państwowych i samorządowych oraz rewizja rachunków 
rocznych kas publicznych, jeśli ich dochody i rozchody przewyższały sumę pięciuset  złotych. Pierwszym prezesem Izby 
został Franciszek Ksawery Zboiński. Już wtedy zwracano uwagę na konieczność przejrzystości wydatków publicznych: 
– Ktokolwiek grosz publiczny do swego rozporządzenia odbiera, wydatek onegoż usprawiedliwić winien – mówił w 1808 
r. w dyskusji nad projektem dekretu o Głównej Izbie Obrachunkowej Tadeusz Dembowski, minister skarbu Księstwa 
Warszawskiego. Dekret upoważniał Izbę do kontroli gospodarności, a nawet celowości wydatków 2/.

Po kongresie wiedeńskim i utworzeniu Królestwa Polskiego, zmiany polityczne wpłynęły na organizację aparatu 
państwowego, a tym także kontroli. Car Rosji i jednocześnie król Polski Aleksander I, postanowieniem z 1816 r. (oraz 
dekretem z 1821 r.) powołał Izbę Obrachunkową do sprawowania generalnej rachunkowości w Królestwie Polskim. 
Głównym jej zadaniem była następcza kontrola wszystkich rachunków publicznych, jednak na wniosek króla lub 
namiestnika Izba składała również uwagi do projektu budżetu, a wszelkie zmiany w budżecie wymagały uprzedniego 
zasięgnięcia opinii Izby Obrachunkowej. Po Powstaniu Listopadowym rozwiązano polski sejm, senat i armię. Do 
kontroli budżetu Królestwa Polskiego powołana została Najwyższa Izba Obrachunkowa. W jej dorobku na uznanie 
zasługuje oryginalność rozwoju polskiej kontroli, mimo utraty własnej suwerenności. Na tle systemów funkcjonują-
cych w ówczesnej Europie, wyróżniała się ona szerokim zakresem uprawnień: mogła mieć wgląd w projekty budżetu, 
kontrolować jego wykonanie z zastosowaniem kilku kryteriów (w tym celowości wydatków) oraz sugerować reorga-
nizację badanych instytucji i postulować unowocześnianie rachunkowości krajowej. Jej działalność trwała do końca 
1866 r., kiedy to, w następstwie klęski Powstania Styczniowego, wraz z likwidacją resztek odrębności Królestwa 
Polskiego jego system kontroli finansów wcielono w struktury Centralnego Urzędu Kontroli Państwowej Rosji 3/.

Dopiero odzyskanie niepodległości w 1918 r. i podpisanie przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego De-
kretu o Najwyższej Izbie Kontroli Państwa z 7 lutego 1919 r., położyły fundament pod rozwój nowoczesnej instytucji 
kontroli finansów publicznych, jaką jest dziś NIK. Na mocy dekretu ówczesna NIKP stała się władzą podległą bezpo-

1/ Historia sejmu polskiego, t. 1. Do schyłku szlacheckiej Rzeczypospolitej, pod red. J. Michalskiego, PWN, Warszawa 1984 r., s. 107 i nast.

2/ Szerzej w: R. Szawłowski, Najwyższe państwowe organy kontroli w Polsce w XIX wieku, Bellona, Warszawa 1999 r.

3/ A. Sylwestrzak, Najwyższa Izba Kontroli. Studium prawnoustrojowe, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2006 r., s. 34 i nast.
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średnio Naczelnikowi Państwa, samodzielną i powołaną do stałej, a wszechstronnej kontroli dochodów i wydatków 
państwowych, prawidłowości administrowania majątkiem państwa oraz gospodarki instytucji, zakładów fundacji 
i funduszów, tudzież jednostek samorządowych i miast. Prezesem NIKP został Józef Higersberger. 

Pierwsza od czasów rozbiorów ustawa zasadnicza suwerennego Państwa Polskiego, czyli Konstytucja RP z 17 
marca 1921 r., zmieniła koncepcję ustrojową NIKP, podnosiła rangę kontroli i podkreślała jej powiązanie z parlamen-
tem, a w szczególności z Sejmem. W myśl jej postanowień Najwyższa Izba Kontroli (bo tak od tej pory brzmiała jej 
nazwa) działała na zasadzie kolegialności, a gwarancją jej niezawisłości była sędziowska niezależność członków 
Kolegium. Izba powołana była do kontroli całej administracji państwowej pod względem finansowym, badania za-
mknięć rachunków państwa oraz przedstawiania corocznie Sejmowi wniosku o udzieleniu lub odmówieniu rządowi 
absolutorium. Ustawa o kontroli państwowej z 3 czerwca 1921 r., obowiązująca do końca Drugiej Rzeczypospolitej, 
potwierdzała usytuowanie NIK jako niezawisłego organu państwowego, współdziałającego z parlamentem.

Podczas II wojny światowej NIK funkcjonowała na emigracji, w oparciu o dekret Prezydenta RP z 17 lutego 
1940 r., zaś w kraju, pod okupacją niemiecką, działała w podziemiu Sekcja Kontroli Delegatury Rządu na Kraj. Kon-
trolowała ona w cyklu dwumiesięcznym wydatki budżetowe Delegatury, która dysponowała znacznymi środkami 
przekazywanymi z Zachodu, pod kątem legalności, celowości i gospodarności.

W 1944 r., w ramach ustanawiania na ziemiach polskich nowego aparatu państwowego, uprawnienia przedwo-
jennej NIK, na podstawie ustawy o radach narodowych, przejęło Prezydium Krajowej Rady Narodowej, powołując 
Biuro Kontroli. Dopiero ustawa z 9 marca 1949 r. o kontroli państwowej reaktywowała NIK i podporządkowała ją Sej-
mowi i Radzie Państwa, jako organ służący do badania w razie potrzeby i dorywczo działalności administracji pub-
licznej i gospodarki narodowej. Względna samodzielność Izby trwała do 1952 r. – uchwalona w listopadzie ustawa 
o kontroli państwowej, ustanawiając Ministerstwo Kontroli Państwowej, zepchnęła Izbę do rangi resortu rządowego.

Polski październik 1956 r. spowodował odwilż także w dziedzinie kontroli państwowej: w następnym roku powró-
cono do zasady podległości NIK jedynie Sejmowi. Izba została ukształtowana w osobny pion organów państwowych. 
Prezesa NIK powoływał i odwoływał Sejm. NIK przedstawiała wnioski w sprawie absolutorium dla rządu, prezentowała 
też coroczne sprawozdania ze swej działalności. Stan taki przetrwał do 1976 r., kiedy to, mimo zachowania swej nazwy, 
przekształcona została ponownie w organ administracji. Nadzór nad NIK powierzono Prezesowi Rady Ministrów. 

Sierpień 1980 r., fala społecznych protestów i powstanie Solidarności, przyniosły długo oczekiwaną zmianę 
w funkcjonowaniu Izby. Na mocy ustawy z 8 października 1980 r. powrócono do istniejącego wcześniej modelu, 
zakładającego usytuowanie kontroli państwowej przy Sejmie i uniezależnienie Izby od administracji rządowej. W ten 
sposób uległa także wzmocnieniu kontrolna funkcja Sejmu. W PRL struktura organizacyjna Izba zmieniała się w za-
leżności od kolejnych zmian w przepisach prawnych. Zawsze jednak Izbie zależało na podkreśleniu niezależności 
kontroli państwowej i obiektywizmie postępowań kontrolnych. 

Stan wojenny spowodował rozrost funkcji kontrolnych państwa. Nawet u schyłku PRL rządzący nie zaprzesta-
li eksperymentowania z kontrola państwową. Mimo istnienia wyspecjalizowanego organu, jakim była NIK, Rada 
Państwa i Rada Ministrów uchwałą z 27 maja 1985 r. powołały Inspekcję Robotniczo-Chłopską (funkcjonującą do 
1989 r.). Izbie narzucono niechcianą współpracę z IRCH-ą, wprowadzając zmiany w statucie NIK. Prawie pół wieku 
istnienia PRL nie zdołało jednak zaprzepaścić wielowiekowej tradycji powiązania kontroli państwowej z parlamentem 
oraz dorobku legislacyjnego okresu XX-lecia międzywojennego.

Wolne wybory 4 czerwca 1989 r. a następnie ustawa o zmianie Konstytucji PRL z 29 grudnia 1989 r. zmieniły ustrój 
państwa; przywrócono jego przedwojenną nazwę. Następujące fundamentalne zmiany polityczne, społeczne i ekonomiczne 
w odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej, spowodowały konieczność zreformowania także kontroli państwowej. Dwuletnie pra-
ce nad określeniem nowej roli i sposobu funkcjonowania NIK zakończyło uchwalenie 23 grudnia 1994 r. przez Sejm RP obo-
wiązującej aktualnie ustawy o NIK, której rozwiązania zostały następnie potwierdzone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 
z 1997 r. Przemiany w Polsce w kolejnych latach, wynikające z transformacji ustrojowej, członkostwo w Międzynarodowej 
Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI) i Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (EUROSAI) 
oraz przygotowania do członkostwa w Unii Europejskiej, miały znaczący wpływ na podjęty przez Izbę proces unowocześniania 
kontroli państwowej. NIK posiadając wieloletnią tradycję, łączy własne osiągnięcia z najlepszymi rozwiązaniami stosowanymi 
na świecie. Stałe doskonalenie funkcjonowania Izby wyraża się w dążeniu do spełniania najwyższych standardów jakości, 
a przez to wzmacniania autorytetu i wiarygodności NIK, w jak najlepszej służbie Państwu i obywatelom.



18

0g
ól

ne
 in

fo
rm

ac
je

 o
 N

aj
w

y¿
sz

ej
 Iz

bi
e 

Ko
nt

ro
li

Podstawy prawne działalności i strategia NIK

Podstawy prawne działalności

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

NIK jest naczelnym organem kontroli państwowej, podlega Sejmowi RP i działa na zasadach kolegialności 4/. Oznacza to, 
że jest wyodrębnionym funkcjonalnie organem państwowym, mającym wiodącą rolę w realizacji zadań kontrolnych w państwie, 
a jej ustalenia, oceny, uwagi i wnioski mogą być weryfikowane tylko w postępowaniu prowadzonym przez NIK. Uprawnień do 
dokonywania zmian w tym zakresie nie ma nawet Sejm RP, któremu Izba podlega.

Ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli

Organizację i tryb działania Izby określa ustawa 5/. Reguluje proces postępowania kontrolnego, ustala obowiązki pracow-
ników wykonujących lub nadzorujących czynności kontrolne oraz przysługujące im prawa, wskazuje organy, które mogą zlecić 
Izbie przeprowadzenie kontroli lub wystąpić z tego rodzaju wnioskiem. Jej przepisy stanowią, że NIK podejmuje kontrole na 
zlecenie Sejmu RP lub jego organów, a także na wniosek Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów. Izba podejmuje także 
kontrole z własnej inicjatywy.

Izba bada wykonanie budżetu państwa, realizację ustaw oraz innych aktów prawnych, w zakresie działalności finansowej, 
gospodarczej i organizacyjno-administracyjnej organów i jednostek, o których mowa niżej. Zakres uprawnień kontrolnych ma 
charakter obligatoryjny lub fakultatywny. Zróżnicowane są też kryteria oceny, jakimi posługuje się Izba w stosunku do kontro-
lowanych organów i podmiotów – publicznych i niepublicznych.

Kryteria kontroli NIK ilustruje schemat nr 1.

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

Podmioty, których działalność podlega kontroli NIK

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

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

Inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze (przedsiębiorcy) 1/

Legalność, gospodarność, celowość 
i rzetelność

Legalność, gospodarność i rzetelność

Legalność i gospodarność

Kryteria kontroli

 

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

W odniesieniu do części podmiotów, zakres przedmiotowy kontroli obejmuje jedynie wykonanie budżetu, gospodarkę 
finansową i majątkową. Ograniczenie to dotyczy: Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Sejmu RP i Kancelarii Senatu RP, 
Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Generalnego Inspektora 
Ochrony Danych Osobowych, Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Krajo-
wego Biura Wyborczego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Państwowej Inspekcji Pracy.

Wspomnianemu ograniczeniu nie podlegają kontrole przeprowadzane w niektórych z wymienionych jednostek, o ile podej-
mowane są na zlecenie Sejmu RP. W wypadku takiego zlecenia, NIK bada działalność Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii 
Sejmu RP i Kancelarii Senatu RP, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, 

4/ Por. art. 202-207 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78, poz. 483). Przepisy konstytucyjne regulują również obowiązki NIK wobec 

Sejmu i określają pozycję Prezesa NIK.

5/ Por. ustawę z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (j. t. Dz. U. z 2007 r. nr 231, poz. 1701).
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Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i Państwowej Inspekcji Pracy. Na 
identycznych zasadach NIK bada całokształt działalności Kancelarii Prezydenta RP – na wniosek Prezydenta oraz Kancelarii 
Senatu – na wniosek Senatu.

Do obowiązków Izby należy przedkładanie Sejmowi następujących dokumentów wskazanych w ustawie o NIK, co ilustruje 
schemat nr 2.

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

Najwyższa Izba 
Kontroli

Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej

Opinia w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów

Informacje o wynikach kontroli zleconych przez Sejm lub jego organy

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

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

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

Sprawozdanie z działalności w poprzednim roku

Sejm 
Rzeczypospolitej 

Polskiej

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

Oprócz norm prawnych regulujących działania podejmowane przez kontrolera w toku prowadzonej kontroli, ustawowo 
zostały także określone czynności związane z realizacją wyników kontroli, czyli m.in. kierowaniem wystąpień pokontrolnych 
i opracowywaniem informacji o wynikach kontroli. Podkreślić należy, że kierownicy kontrolowanych jednostek mają zagwaran-
towane prawo zgłaszania zastrzeżeń do ustaleń opisanych w protokole kontroli, a także do ocen, uwag i wniosków zawartych 
w wystąpieniu pokontrolnym 6/.

Strategia NIK i standardy kontroli

Strategia NIK – misja i wizja 

Przyjęty przez Kolegium NIK w 2002 r. dokument pn. Strategia NIK – misja i wizja jest wieloletnim programem rozwoju, 
określającym nadrzędny cel i kierunki działania Izby, docelowe efekty, a także narzędzia służące realizacji postawionych ce-
lów. Głównym przesłaniem Strategii w realizacji celów i zadań kierunkowych jest doprowadzenie do unowocześnienia kontroli 
państwowej, z wykorzystaniem standardów i doświadczeń własnych, jak i innych państw, w tym doświadczeń najwyższych 
organów kontroli państw Unii Europejskiej 7/.

W Strategii NIK, za swój nadrzędny cel – swoją misję – Izba przyjęła wyzwanie: dbałość o gospodarność i skuteczność 
w służbie publicznej dla Rzeczypospolitej Polskiej. 
1)   NIK powinna spełniać najwyższe standardy jakości. Kontrolerzy – w służbie społeczeństwu i państwu – powinni kierować 

się zasadami etyki i wartościami, takimi jak: obiektywizm i bezstronność, otwartość i stałość ocen, perfekcja zawodowa. 
NIK powinna więc stale dążyć do osiągania większej skuteczności ocen i wniosków. Wskazując na nieprawidłowości 
i zagrożenia, w tym na zjawiska korupcji, Izba przyczynia się do udzielania organom władzy obiektywnych informacji. 

6/ Zarządzeniem Prezesa NIK z 1 marca 1995 r. w sprawie postępowania kontrolnego (M. P. nr 17, poz. 211), wydanym na podstawie art. 65 ustawy o NIK, uregulo-

wane zostały zadania kontrolerów, zasady przygotowywania kontroli, dokumentowania poszczególnych czynności kontrolnych, sporządzania protokołu, wystąpienia 

i informacji o wynikach kontroli, a także tryb rozpatrywania zastrzeżeń.

7/ Dodatkowym bodźcem przyspieszającym prace nad Strategią NIK była Uchwała Sejmu RP z 20 stycznia 2000 r. w sprawie wzmocnienia kontroli państwowej prowa-

dzonej przez NIK (M. P. nr 2, poz. 10).
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Przez rzetelne informowanie o tym, jak wykonywane są ustawy oraz wykorzystywany jest majątek publiczny i pieniądze 
podatników, Izba wspiera organy państwa w stanowieniu prawa i wyborze dróg umożliwiających zrównoważony rozwój, 
a także mobilizująco wpływa na władze publiczne, w usuwaniu zagrożeń i likwidacji nieprawidłowości w ich działaniach. 
NIK tym samym pozytywnie oddziałuje na działalność organów państwa, wskazując nieprawidłowości, piętnując nierze-
telność, ale też propagując dbałość o porządek prawny, odpowiedzialność i najlepsze praktyki zarządzania majątkiem 
państwowym i środkami z danin publicznych. 

2)   Wizją NIK jest cieszący się autorytetem organ kontroli państwowej, którego raporty są oczekiwanym i poszukiwanym źród-
łem informacji dla organów władzy i obywateli. Stąd też jednym z celów Strategii jest dążenie do systematycznego polep-
szania jakości i przydatności informacji o wynikach kontroli – jakość kontroli nie powinna budzić jakichkolwiek wątpliwości, 
zaś ich skuteczność powinna być oceniana m.in. przez pryzmat wykorzystania postulowanych ocen, uwag i wniosków. 
Realizacja tego celu wymaga promowania profesjonalizmu osiąganego przez doskonalenie wiedzy i perfekcjonizmu za-
wodowego, dbałości o obiektywizm, czyli bezstronne ustalanie i uczciwe prezentowanie faktów, oceniania przy użyciu 
zdefiniowanych kryteriów, prezentowania stanowiska i wniosków jedynie na podstawie weryfikowalnych dowodów, zgod-
nie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem, a także z uwzględnieniem w tych działaniach zasady kolegialności. Niezmiernie 
ważnym elementem kształtowania autorytetu NIK jest niezależność od organów władzy. Osiąganiu tych celów sprzyja 
stosowanie nowoczesnych metod planowania, programowania i przeprowadzania kontroli, opartych na jednolitych stan-
dardach i metodyce, z udziałem technik informatycznych, a także stałe doskonalenie metodycznych podstaw kontroli.

3)   Kolejnym celem Strategii jest kształtowanie etosu służby publicznej oraz zapewnianie pracownikom warunków indywidu-
alnego rozwoju i zadowolenia z pracy. Efektywnie i oszczędnie zorganizowana Izba powinna optymalnie korzystać z po-
tencjału intelektualnego pracowników i gospodarnie wykorzystywać środki finansowe – stosownie do założonych celów 
i realizowanych zadań. Powinna być także miejscem pracy umożliwiającym rozwój pracownikom wysoko wykwalifikowa-
nym, umotywowanym, wydajnym i mającym wymagane predyspozycje.

4)   Ważnym celem Strategii NIK jest także aktywne oddziaływanie Izby na instytucje publiczne, m.in. przez: propagowanie po-
szanowania prawa oraz piętnowanie jego naruszania i lekceważenia, w tym zjawisk korupcji, współdziałanie i udzielanie 
pomocy innym organom kontroli, wspieranie idei sprawnie funkcjonujących i wiarygodnych systemów audytu i kontroli 
wewnętrznej w urzędach administracji publicznej, otwartość w publicznym informowaniu o działalności organów władzy 
i podmiotów korzystających ze środków publicznych, a przede wszystkim – stałe rozwijanie współpracy z Sejmem RP 
i rządem.

Standardy kontroli NIK i Podręcznik kontrolera

Wraz z dokumentem wytyczającym Strategię, 7 lipca 2002 r. Prezes NIK zatwierdził Standardy kontroli NIK, które stały 
się zaczynem do przygotowania wytycznych metodycznych – instrukcji pomocnych przy przeprowadzaniu postępowania kon-
trolnego. Udoskonalone Standardy, wraz z wytycznymi metodycznymi, tworzą Podręcznik kontrolera. Zawarte w nim treści, 
przekładające idee, wartości i zasady opisane w Strategii na język praktyki kontrolerskiej, są wykorzystywane w procesie 
szkolenia kandydatów na kontrolerów oraz w czasie przygotowywania i realizacji kontroli. Ułatwiają dobór optymalnych metod 
i technik wykonywania zadań kontrolnych, jak również praktyczne rozwiązywanie problemów i wątpliwości natury procedural-
nej. Podręcznik jest również narzędziem pomocnym we wdrożeniu systemu odpowiedniej jakości pracy. Oprócz Strategii NIK 
i Standardów kontroli, zawiera także Kodeks etyki kontrolera NIK, wytyczne do stosowania poszczególnych grup standardów 
kontroli oraz pomocne przy określaniu tematyki i metodyki kontroli w ważniejszych obszarach będących przedmiotem badań 
kontrolnych.

Podręcznik kontrolera jest stale uzupełniany i doskonalony. Niezależnie od własnego dorobku w sferze metodyki kontro-
li, wykorzystano w nim doświadczenia innych organów kontroli, m.in. Europejskiego Trybunału Obrachunkowego oraz naj-
wyższych organów kontroli Wielkiej Brytanii, Szwecji, Kanady i USA. Korzystano także bezpośrednio z pomocy zewnętrznej: 
projekt Strategii NIK zaopiniowała SIGMA 8/, zaś projekt Standardów kontroli i część wytycznych metodycznych – Narodowy 
Urząd Kontroli Wielkiej Brytanii.

8/ SIGMA (ang. Support for Improvement in Governance and Management in Central and Eastern European Countries). Inicjatywa Or-

ganizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju i Wspólnot Europejskich, zawiązana w 1992 r. dla wspierania krajów Europy Środkowej 

i Wschodniej w reformie administracji publicznej.
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2.

Dzia³alnoœæ
Kolegium 

Najwy¿szej 
Izby

Kontroli 

Organizacja, 
kompetencje i zadania

Sk³ad Kolegium NIK

Ogólne dane 
o dzia³alnoœci w 2007 r.

Rozpatrywanie zastrze¿eñ 
do wyst¹pieñ 

pokontrolnych

Uchwały

Opinia w przedmiocie 
absolutorium 

dla Rady Ministrów 
za 2006 r.

Posiedzenie 
seminaryjne 
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Organizacja, kompetencje i zadania

Konstytucja RP i ustawa o NIK stanowią, że Izba działa na zasadach kolegialności.
W skład Kolegium NIK wchodzą: Prezes NIK, jako przewodniczący, wiceprezesi i dyrektor generalny NIK oraz 14 członków 

Kolegium. Na członków Kolegium Marszałek Sejmu RP powołuje, na wniosek Prezesa NIK, 7 przedstawicieli nauk prawnych 
lub ekonomicznych oraz 7 dyrektorów jednostek organizacyjnych Izby lub doradców Prezesa NIK, spośród których Prezes 
NIK wyznacza sekretarza Kolegium. Osoby wchodzące w skład Kolegium są w sprawowaniu swych funkcji niezawisłe i mogą 
w sprawie podejmowanych uchwał zgłaszać do protokołu zdanie odrębne. Kadencja członków Kolegium trwa 3 lata, licząc od 
dnia powołania.

Do kompetencji Kolegium NIK należy zatwierdzanie, uchwalanie i opiniowanie wyszczególnionych w schemacie nr 3 
dokumentów oraz spraw.

Schemat nr 3. 
Kompetencje Kolegium NIK

Projekt budżetu

Kolegium 
NIK

Analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej

Sprawozdanie z działalności Izby w poprzednim roku

Opinię w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów

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

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

Projekt statutu

Zatwierdza

Uchwala

Opiniuje

Okresowe plany pracy

Wniesione przez Prezesa NIK programy kontroli i informacje o wynikach szczególnie ważnych 
kontroli

Inne sprawy wniesione przez Prezesa NIK albo przedstawione przez co najmniej 1/3 członków 
Kolegium

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

Do zadań Kolegium NIK należy także rozpatrywanie zastrzeżeń do ocen, uwag i wniosków zawartych w wystąpieniach 
pokontrolnych przekazywanych przez Prezesa NIK lub wiceprezesów. Uchwały Kolegium w tych sprawach są ostateczne.

Posiedzeniom Kolegium NIK przewodniczy Prezes NIK lub wyznaczony przez niego wiceprezes. Uchwały zapadają 
w obecności co najmniej połowy składu Kolegium, w tajnym głosowaniu, większością głosów.

Skład Kolegium NIK

Kolegium NIK obradowało w składzie:
- Jacek Jezierski 9/  – Prezes NIK;
- Mirosław Sekuła 10/   – Prezes NIK;
- Józef Górny  – wiceprezes NIK;

9/ Od 22 sierpnia 2007 r. (do 21 sierpnia 2007 r. – wiceprezes NIK). 

10/ Do 22 sierpnia 2007 r.
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- Stanisław Jarosz 11/ – wiceprezes NIK;
- Jacek Kościelniak 12/ – wiceprezes NIK;
- Marek Zająkała 13/  – wiceprezes NIK;
- Marek Chodkiewicz 14/ – dyrektor generalny NIK;
- Elżbieta Chojna-Duch 15/  – prof. nauk prawnych w Uniwersytecie Warszawskim; 
- Zbigniew Dworzecki – prof. nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej;
- Adam Jaroszyński 16/ – prof. nauk prawnych w Uniwersytecie Warszawskim;
- Florian Kuźnik 17/  – prof. nauk ekonomicznych w Akademii Ekonomicznej  w Katowicach;  
- Irena Lipowicz  – prof. nauk prawnych w Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego;   
- Czesław Martysz  – prof. nauk prawnych w Uniwersytecie Śląskim; 
- Artur Nowak-Far 18/ – prof. nauk prawnych i ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej;
- Marek Wierzbowski 19/ – prof. nauk prawnych w Uniwersytecie Warszawskim;
- Waldemar Długołęcki – dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów; 
- Mieczysław Kosmalski – dyrektor Delegatury NIK w Warszawie  (sekretarz Kolegium NIK);
- Bogusław Mozga 20/ – dyrektor Departamentu Strategii Kontrolnej;
- Józef Płoskonka  – doradca Prezesa NIK;
- Czesława Rudzka-Lorentz – dyrektor Departamentu Administracji Publicznej;
- Bogdan Skwarka 21/ – dyrektor Departamentu Prawnego i Orzecznictwa Kontrolnego.

Ogólne dane o działalności w 2007 r.

W 2007 r. odbyło się 12 posiedzeń Kolegium NIK, w tym jedno seminaryjne. Kolegium uchwaliło m.in.: pozytywną opinię 
w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów w zakresie wykonania ustawy budżetowej za 2006 r., zmiany w Planie pracy 
NIK na 2007 r., projekt budżetu NIK na 2008 r. oraz Plan pracy NIK na 2008 r. Zatwierdziło też Analizę wykonania budżetu 
państwa i założeń polityki pieniężnej w 2006 r. i Sprawozdanie z działalności NIK w 2006 r. oraz rozpatrzyło zastrzeżenia do 
27 wystąpień pokontrolnych. Ponadto podjęło uchwały w sprawie propozycji Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP doty-
czącej zmniejszenia budżetu Izby na 2008 r. oraz konkursu im. prof. Waleriana Pańki na najlepszą rozprawę doktorską i pracę 
magisterską na temat kontroli państwowej.

Rozpatrywanie zastrzeżeń do wystąpień pokontrolnych

W 2007 r. Kolegium NIK rozpatrzyło zastrzeżenia do 27 wystąpień spośród 176 podpisanych przez Prezesa lub wicepre-
zesów NIK, podejmując uchwały oddalające zastrzeżenia w całości, uwzględniające je w części lub w całości. Dane o sposobie 
rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń, w porównaniu z analogicznymi danymi z 2006 r., zawiera tabela nr 1.

11/ Od 31 października 2007 r. (do 30 października 2007 r. dyrektor Dep. Gosp., Skarbu Państwa i Prywatyzacji).

12/ Od 5 listopada 2007 r.

13/ Od 10 września 2007 r.

14/ Od 2 grudnia 2007 r.

15/ Do 19 grudnia 2007 r.

16/ Do 15 stycznia 2008 r.

17/ Od 16 stycznia 2007 r.

18/ Od 15 października 2007 r.

19/ Do 3 marca 2007 r.

20/ Do 16 maja 2007 r. (do 21 maja 2007 r. sekretarz Kolegium NIK).

21/ Do 1 grudnia 2007 r. – dyrektor generalny NIK. 
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Tabela nr 1. 

Sposób rozpatrzenia przez Kolegium NIK zastrzeżeń do wystąpień pokontrolnych zgłoszonych w latach 2006-2007

Lp.
Sposób rozpatrzenia 
zastrzeżeń zgłoszonych do wystąpień

2006 r. 2007 r.
Liczba 

wystąpień
Struktura

(w %)
Liczba 

wystąpień
Struktura

(w %)

1 2 3 4 5 6
1 Oddalono w całości 18 39,1 11 40,7

2 Uwzględniono w części 23 50,0 14 51,9

3 Uwzględniono w całości 5 10,9 2 7,4

x Razem 46 100,0 27 100,0

Zastrzeżenia, o których jest mowa, zostały zgłoszone przez:
 1)  Ministra Gospodarki do wystąpienia z 16 listopada 2006 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Gospodarki w zakresie 

realizacji przez ministra właściwego ds. gospodarki wniosków pokontrolnych dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa 
dostaw gazu;

 2)  Ministra Finansów do wystąpienia z 5 stycznia 2007 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Finansów w zakresie egze-
kwowania zaległości podatkowych i celnych przez Służbę Celną w latach 2004-2006 (I półrocze);

 3)  Ministra Rozwoju Regionalnego do wystąpienia z 29 stycznia 2007 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego w zakresie prawidłowości wdrażania i koordynacji realizowanych w Polsce Programów Inicjatywy Wspólno-
towej INTERREG III A;

 4)  Ministra Zdrowia do wystąpienia z 25 stycznia 2007 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Zdrowia w zakresie funkcjo-
nowania systemu ratownictwa medycznego w Polsce w latach 2003-2006 (3 kwartały);

 5)  Głównego Lekarza Weterynarii do wystąpienia z 24 stycznia 2007 r., skierowanego po kontroli Głównego Inspektoratu 
Weterynarii w zakresie nadzoru nad funkcjonowaniem wielkoprzemysłowych ferm trzody chlewnej w latach 2004-2006 
(I półrocze);

 6)  Ministra Środowiska do wystąpienia z 28 lutego 2007 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Środowiska w zakre-
sie wykonywania zadań związanych z funkcjonowaniem wielkoprzemysłowych ferm trzody chlewnej w latach 2004-2006 
(I półrocze);

 7)  Ministra Gospodarki do wystąpienia z 5 lutego 2007 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Gospodarki w zakresie 
wykorzystania środków zagranicznych pochodzących z grantów rządu Japonii oraz grantu Globalnego Funduszu Ochrony 
Środowiska, przyznanych Polsce w latach 2004-2005;

 8)  Ministra Gospodarki do wystąpienia z 21 marca 2007 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Gospodarki w zakre-
sie wykonywania przez Ministra Skarbu Państwa i inne organy administracji rządowej zadań w zakresie reprywatyzacji 
– w części dotyczącej zadań Ministra Gospodarki w okresie 1990 r. – I półrocze 2006 r.;

 9)  Ministra Środowiska do wystąpienia z 18 kwietnia 2007 r., skierowanego po kontroli wykonania przez Ministerstwo Środo-
wiska budżetu państwa w 2006 r., cz. 22 – Gospodarka wodna i cz. 41 – Środowisko;

 10)  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do wystąpienia z 19 kwietnia 2007 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie wykonania przez Fundusz – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców 
planu finansowego w 2006 r.;

 11) Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do wystąpienia z 16 kwietnia 2007 r., skierowanego po kontroli wykonania 
przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów budżetu państwa w 2006 r., cz. 16 – Kancelaria Prezesa Rady Mini-
strów;

12) Ministra Edukacji Narodowej do wystąpienia z 18 kwietnia 2007 r., skierowanego po kontroli wykonania przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej budżetu państwa w 2006 r., cz. 30 – Oświata i wychowanie oraz planu finansowego Funduszu im. 
Komisji Edukacji Narodowej;

13) Ministra Zdrowia do wystąpienia z 23 kwietnia 2007 r., skierowanego po kontroli wykonania przez Ministerstwo Zdrowia 
budżetu państwa w 2006 r., cz. 46 – Zdrowie;

14) Ministra Pracy i Polityki Społecznej do wystąpienia z 18 kwietnia 2007 r., skierowanego po kontroli wykonania przez Mini-
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sterstwo Pracy i Polityki Społecznej budżetu państwa w 2006 r., cz. 31 – Praca i cz. 44 – Zabezpieczenie społeczne oraz 
planu finansowego Funduszu Pracy;

15) Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do wystąpienia z 26 kwietnia 2007 r., skierowanego po kontroli wykonania 
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego budżetu państwa w 2006 r., cz. 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego oraz planów finansowych Funduszu Promocji Kultury oraz Funduszu Promocji Twórczości;

16) Ministra Gospodarki do wystąpienia z 23 kwietnia 2007 r., skierowanego po kontroli wykonania przez Ministerstwo Gospo-
darki budżetu państwa w 2006 r., cz. 20 – Gospodarka i cz. 40 – Turystyka;

17) Ministra Skarbu Państwa do wystąpienia z 27 kwietnia 2007 r., skierowanego po kontroli wykonania przez Minister-
stwo Skarbu Państwa budżetu państwa w 2006 r., cz. 36 – Skarb Państwa, przychodów z prywatyzacji majątku Skarbu 
Państwa, a także planów finansowych Funduszu Reprywatyzacji, Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, Funduszu 
Skarbu Państwa i Funduszu Rekompensacyjnego;

18) Ministra Skarbu Państwa do wystąpienia z 30 marca 2007 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Skarbu Państwa 
w zakresie wykonywania przez Ministra Skarbu Państwa i inne organy administracji rządowej zadań w zakresie reprywa-
tyzacji;

19) Komendanta Głównego Policji do wystąpienia z 25 kwietnia 2007 r., skierowanego po kontroli wykonania przez Komendę 
Główną Policji budżetu państwa w 2006 r., cz.  42 – Sprawy wewnętrzne;

20) Ministra Zdrowia do wystąpienia z 30 maja 2007 r., skierowanego po kontroli Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach 
w zakresie inwestycji pn. Obiekt Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu;

21) Ministra Skarbu Państwa do wystąpienia z 18 czerwca 2007 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Skarbu Państwa 
w zakresie gospodarowania majątkiem przedsiębiorstw państwowych oraz spółek działających z udziałem Skarbu Pań-
stwa w toku postępowań upadłościowych w latach 2001-2006 (I półrocze);

22) Ministra Gospodarki do wystąpienia z 19 czerwca 2007 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Gospodarki w zakresie 
znoszenia barier dla rozwoju przedsiębiorczości – realizacji ustaw dotyczących działalności gospodarczej;

23) Ministra Edukacji Narodowej do wystąpienia z 7 sierpnia 2007 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Edukacji Narodo-
wej w zakresie realizacji obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat w latach 2004-2007 (do 30 kwietnia);

24) Ministra Spraw Zagranicznych do wystąpienia z 20 sierpnia 2007 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych w zakresie wykorzystania środków przekazanych przez stronę polską na budowę sarkofagu zabezpieczającego 
reaktor atomowy elektrowni w Czarnobylu;

25) Ministra Gospodarki do wystąpienia z 17 września 2007 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Gospodarki w zakresie 
wsparcia inwestycji ze środków Unii Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie realizacji Działania 
2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw w latach 2004-2006; 

26) Ministra Pracy i Polityki Społecznej do wystąpienia z 14 listopada 2007 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej w zakresie prawidłowości finansowania usług doradczych i eksperckich oraz innych zadań zlecanych 
w cz. 31 – Praca w latach 2006-2007 (I półrocze);

27) Szefa Kancelarii Senatu do wystąpienia pokontrolnego z 14 listopada 2007 r., skiero-wanego po kontroli Kancelarii Senatu 
w zakresie prawidłowości finansowania usług doradczych i eksperckich oraz innych zadań zlecanych w latach 2006-2007 
(I półrocze).

Kolegium NIK pozostawiło bez rozpatrzenia, z powodu zgłoszenia po terminie 22/, zastrzeżenia:
–   Ministra Obrony Narodowej do wystąpienia pokontrolnego z 29 marca 2007 r., skierowanego po kontroli nadzorowane-

go przedsiębiorstwa państwowego Wojskowe Zakłady Graficzne w Warszawie (w toku postępowania upadłościowego) 
w zakresie dotyczącym gospodarowania jego majątkiem;

–   Ministra Budownictwa do wystąpienia pokontrolnego z 18 września 2007 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Bu-
downictwa w zakresie prawidłowości postępowania ministerstwa w sprawach związanych z ustaleniem odszkodowań za 
nieruchomości wywłaszczone na rzecz Skarbu Państwa.

22/ Por. art. 61 ust. 1 i 2 ustawy o NIK.
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Uchwała w sprawie propozycji zmniejszenia budżetu NIK na 2008 r. 

W dniu 12 grudnia 2007 r., po rozpatrzeniu przedstawionej przez Prezesa NIK propozycji Komisji Finansów Publicz-
nych Sejmu RP dotyczącej zmniejszenia budżetu Izby na 2008 r., Kolegium NIK wyraziło głębokie zaniepokojenie zamiarem 
zmniejszenia budżetu o 33,5 mln zł, tj. do poziomu mniejszego o 10,4 mln zł od wydatków zrealizowanych w 2007 r. Zdaniem 
Kolegium, tak radykalne zmniejszenie budżetu jest bezprecedensowe i negatywnie wpłynie na działalność Izby, w tym na 
realizację jej konstytucyjnych zadań. Biorąc pod uwagę, że kontrole ujęte w Planie pracy NIK na 2008 r., są realizowane 
przede wszystkim z inicjatywy i na rzecz Sejmu, będzie to prowadziło do osłabienia podstawowego dla Parlamentu źródła 
informacji o funkcjonowaniu państwa, działalności administracji publicznej, a także wykorzystaniu środków unijnych. Kolegium 
NIK zwróciło także uwagę na fakt, że zmniejszenie to stawia także pod znakiem zapytania możliwość właściwej organizacji 
przez NIK Kongresu Najwyższych Europejskich Organów Kontroli (EUROSAI) w Krakowie w 2008 r., o co Polska zabiegała od 
9 lat. Powierzenie NIK tego zadania jest wyrazem uznania dorobku Izby na forum międzynarodowym. W konkluzji Kolegium 
zauważyło, że słuszna idea oszczędności wydatków publicznych nie powinna prowadzić do istotnego ograniczania zadań na-
czelnego organu kontroli państwowej, gdyż w perspektywie może to wpłynąć na obniżenie dyscypliny wydatkowania środków 
publicznych 23/.

Uchwała w sprawie konkursu im. prof. Waleriana Pańki

W dniu 21 marca 2007 r. Kolegium NIK podjęło uchwałę w sprawie konkursu im. prof. Waleriana Pańki na najlepszą 
rozprawę doktorską i pracę magisterską dotyczącą kontroli państwowej. Wyrażając opinię pozytywną w sprawie konkursu 
zaakcentowało, że 7 października 2006 r. minęło 15 lat od tragicznej śmierci prof. W. Pańki – pierwszego Prezesa Najwyższej 
Izby Kontroli po przemianach ustrojowych, jakie nastąpiły w Polsce na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku. Uznało, iż usta-
nowienie konkursu będzie hołdem złożonym pamięci prof. W. Pańki, a także wyrazem uznania dla Jego działalności i dorobku 
naukowego. Ustanowienie konkursu przyczyni się również do upowszechnienia problematyki związanej z kontrolą państwową 
oraz przybliży zasady organizacji i funkcjonowania NIK. Wykonując uchwałę Kolegium, Prezes NIK ogłosił konkurs, na który 
przyjmowane są prace z zakresu prawa, ekonomii, finansów, zarządzania i innych dziedzin nauki, tematycznie związane 
z kontrolą państwową. Nagrody za najlepszą rozprawę i pracę przyznaje Prezes NIK. Są one finansowane z budżetu NIK. 
Nagrodzone rozprawy i prace mogą być publikowane i umieszczane na stronie internetowej NIK.

Opinia w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów za 2006 r.

Kolegium NIK uchwaliło 6 czerwca 2007 r. pozytywną opinię w przedmiocie udzielenia absolutorium dla Rady Ministrów 
za 2006 r. Uznało, że kwoty dochodów, wydatków i deficytu, podane w Sprawozdaniu Rady Ministrów z wykonania budżetu 
państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. stanowią sumę kwot wykazanych w sprawozdaniach budżetowych dys-
ponentów poszczególnych części. Rzetelność tych danych potwierdziły wyniki badań przeprowadzonych przez NIK. Należy 
zatem uznać, że Sprawozdanie przekazuje prawdziwy i rzetelny obraz wykonania budżetu państwa. 

Wyrażając powyższą opinię, Kolegium wzięło pod uwagę osiągnięcie w 2006 r. dochodów w wysokości 197,6 mld zł, czyli 
wyższych o 2,4 mld zł od zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2006 r. Wydatki, które zrealizowano w wysokości 222,7 mld 
zł, były natomiast o 3,1 mld zł niższe od limitu ustawowego. Wyższe niż zaplanowano dochody i niższe wydatki spowodowały, 
że deficyt budżetu państwa, planowany na 30,5 mld zł, wyniósł 25,1 mld zł. W porównaniu z 2005 r. deficyt był niższy o 11,6%. 
Budżet był wykonywany w znacznie lepszych warunkach, niż zakładano w uzasadnieniu do ustawy. Wzrost PKB wyniósł 6,1%, 
podczas gdy planowano 4,3%. Wysokiemu wzrostowi gospodarczemu towarzyszyła niska inflacja, która wyniosła 1%. Wzrost 
gospodarczy okazał się wyższy od zakładanego o 1,8 pkt procentowego, a inflacja niższa od przyjętej przy konstrukcji budżetu 
o 0,5 pkt. Czynniki te sprzyjały prawidłowej realizacji budżetu. Nastąpiła też znaczna poprawa wykorzystania środków z budże-
tu Unii Europejskiej, co zmniejsza ryzyko, że przyznane Polsce środki na lata następne nie zostaną w całości wykorzystane. 
Było to możliwe m.in. dzięki uproszczeniu procedur gospodarowania środkami unijnymi. 

Zdaniem Kolegium NIK, pozytywną ocenę wykonania budżetu osłabia jednak przekroczenie o 5,9 mld zł planowanego 
ujemnego salda rozliczenia przychodów z prywatyzacji, które zostało sfinansowane zwiększoną emisją skarbowych papierów 
wartościowych, powodując wzrost zadłużenia Skarbu Państwa. Przychody z prywatyzacji wyniosły 0,6 mld zł, czyli na poziomie 

23/ W toku prac parlamentarnych, uchwalony przez Kolegium NIK budżet Izby (po stronie wydatków) zmniejszono faktycznie z 252,5 mln zł do 234 mln zł, czyli 

o 18,5 mln zł (o 7,3%).
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11,3% planu ustalonego w ustawie na 5,5 mld zł. Rozchody, ewidencjonowane jako finansowanie przychodów z prywatyzacji, 
były natomiast o 14,5 mld zł większe od faktycznych wpływów z tego tytułu.

Posiedzenie seminaryjne

Od kilku lat kontynuowana jest formuła seminaryjnych posiedzeń Kolegium NIK. Stały się one miejscem debaty nad 
istotnymi zagadnieniami funkcjonowania państwa. 25 kwietnia 2007 r. odbyło się posiedzenie, poświęcone pozyskiwaniu 
i wykorzystaniu środków europejskich. Oprócz członków Kolegium NIK uczestniczyli w nim m.in.: przedstawiciele Sejmu 
RP, posłowie do Parlamentu Europejskiego, Minister Rozwoju Regionalnego, przedstawiciele administracji rządowej i samo-
rządowej, organizacji pozarządowych oraz reprezentanci świata nauki. Podstawą dyskusji były następujące referaty: Uwarun-
kowania prawno-finansowe polityki rozwoju regionalnego, Problemy pozyskiwania środków unijnych przez polskie jednostki 
samorządowe, Pozyskiwanie i wykorzystywanie środków unijnych w świetle wyników kontroli NIK24.

Uczestnicy seminarium byli zgodni, że jednym z głównych celów UE jest wzmacnianie spójności społeczno-gospodarczej 
Wspólnoty, w szczególności przez zmniejszanie dysproporcji w poziomach rozwoju różnych regionów. Realizacji tego celu 
służą środki gromadzone w budżecie UE oraz środki krajów członkowskich wspierające jego realizację. Polityka spójności 
obejmuje więc działania finansowe skierowane zarówno do państw członkowskich, jak też do regionów tych państw. Elemen-
tem polityki spójności jest polityka regionalna – definiowana jako długofalowe działania władz publicznych ukierunkowane na 
pobudzenie rozwoju gospodarczego i społecznego w regionach, tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz 
przeciwdziałanie marginalizacji części obszarów UE. Podstawowym przesłaniem tej polityki jest potrzeba zrównoważonego 
wzrostu gospodarczego w skali Unii. Podkreślali, że polityka regionalna – obok wspólnej polityki rolnej jest – najważniejszą 
dziedziną działalności organów UE o charakterze redystrybucyjnym, mającą zapewnić spójność zewnętrzną i wewnętrzną 
w ujęciu ekonomicznym, społecznym i przestrzennym. Polityka ta opiera się na solidarności finansowej, umożliwiającej zrów-
noważony wzrost gospodarczy krajów oraz harmonijny rozwój regionów słabiej rozwiniętych, przez łagodzenie skutków ich 
zacofania.

Zdaniem uczestników seminarium, do 2006 r. – w wyniku słabej absorpcji środków i niezadowalających efektów makroe-
konomicznych – nie udało się w pełni zrealizować wzrostu nakładów na działania rozwojowe, lepszą konkurencyjność gospo-
darki, poprawę sytuacji na rynku pracy i zmniejszenie bezrobocia. Brakowało odpowiednich podstaw prawnych do prowadze-
nia polityki rozwoju regionalnego, a większość programów rządowych miała charakter sektorowy, a nie regionalny. Ponadto 
nie dokonano podziału zadań i odpowiedzialności poszczególnych organów i podmiotów publicznych za ich realizację. Także 
Narodowy Plan Rozwoju Gospodarczego na lata 2004-2006 nie stworzył stabilnych podstaw programowania rozwoju kraju.

Uczestniczący w spotkaniu stwierdzili, że wobec koncentracji polityki rządowej i regionalnej na szczeblu centralnym, bra-
ku decentralizacji uprawnień, nie było możliwe zwiększenie mobilności jednostek samorządu terytorialnego. Aby zapobiec 
ewentualnej utracie środków strukturalnych konieczne jest wzmocnienie nadzoru nad efektywnością ich wykorzystania. Nadal 
istnieje więc potrzeba eliminowania nieprawidłowości, jakie wystąpiły w latach 2004-2006. Mimo to rokowania dotyczące rea-
lizacji programów i projektów na lata 2007-2013 wydają się pomyślne.

Wykorzystanie funduszy UE w Polsce zdecydowano poddać odrębnej, szczególnej regulacji prawnej, mimo iż w większo-
ści państw Unii nie tworzy się tego rodzaju krajowej legislacji, a podstawą działania są zasady obowiązujące w prawodawstwie 
unijnym.

 W opinii zebranych, regulacje dotyczące finansowania i współfinansowania programów i projektów ze środków przed-
akcesyjnych oraz funduszy strukturalnych i spójności zawarte w ustawie o finansach publicznych są niewystarczające. Mimo 
to nie powstała jedna ustawa, kompleksowo normująca kolejne etapy zarządzania funduszami. Podstawy prawne tworzone 
są równolegle przez co najmniej dwa ośrodki: ministra finansów i ministra rozwoju regionalnego. Stąd też w każdym z nich 
powołuje się odrębne centra legislacji, tworzące specyficzne regulacje prawne zarządzania środkami finansowymi w ramach 
polityki regionalnej.

Skuteczność realizacji polityki regionalnej na poziomie krajowym zależy w dużej mierze od wykorzystania środków unij-
nych. Równie ważne jest także prawidłowe formułowanie celów i instrumentów krajowych realizacji polityki regionalnej. Do 

24/ Referaty przedstawili kolejno: prof. dr hab. E. Chojna-Duch (Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, członek Kolegium NIK); prof. dr hab. 

E. Kornberger-Sokołowska (Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji); dr Cz. Rudzka-Lorentz (dyrektor Departamentu Administracji Publicznej NIK, 

członek Kolegium NIK). Pełna treść referatów oraz teksty wystąpień podczas dyskusji opublikowane zostały w Kontroli Państwowej (numer specjalny 2/2007).
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barier, utrudniających pozyskiwanie i wykorzystanie środków, uczestnicy posiedzenia zaliczyli m.in.: niestabilność prawa, 
sformalizowane procedury aplikowania, wadliwość wyboru projektów i ich wdrażania oraz nieskuteczny nadzór i kontrolę ze 
strony instytucji zarządzających.

Wskazywano, że niewystarczające powiązanie absorpcji środków UE z reformami strukturalnymi i makroekonomicznymi 
może stanowić przeszkodę w dalszym rozwoju. Potwierdzają to doświadczenia państw członkowskich UE, które przed jej 
rozszerzeniem w 2004 r. otrzymywały największą pomoc strukturalną (Irlandia, Grecja, Portugalia i Hiszpania). Przykładem 
może być rozwój gospodarczy Irlandii, dla której duże wsparcie nie przyniosło w latach 70. znaczących efektów, a dopiero 
przeprowadzenie w latach 1985-1988 istotnych reform gospodarczych doprowadziło do gwałtownego przyspieszenia tempa 
rozwoju. Nikłe efekty wzrostu w Grecji oraz w południowych regionach Włoch – w stosunku do skali wsparcia środkami fundu-
szy strukturalnych UE – uzasadniano niewłaściwymi i mało skutecznymi instrumentami polityki krajowej.

W dyskusji wyrażono pogląd, że Polska nie wpisuje się należycie w europejski proces pogłębianej regionalizacji, polegają-
cy m.in. na zwiększeniu autonomii regionów w zakresie edukacji, badań, ochrony środowiska jak w Niemczech, czy tworzeniu 
nowych regionów, czego przykładem jest Dania. W Polsce nie następuje przesunięcie zarządzania i środków rozwojowych 
z centrum do samorządów województw. Tymczasem samorząd jest i będzie jednym z głównych podmiotów kreujących i re-
alizujących politykę rozwoju oraz jednym z najważniejszych beneficjentów środków unijnych. Pozyskiwanie przez jednostki 
samorządu środków z unijnego budżetu oraz innych zagranicznych źródeł bezzwrotnej pomocy łączy się ze spełnieniem zasad 
i kryteriów określonych w przepisach prawa europejskiego oraz krajowego. Projekty, które mogą uzyskać współfinansowanie 
muszą także realizować cele polityk wspólnotowych oraz zadania określone w krajowych dokumentach programowych za-
twierdzonych przez Komisję Europejską.

Przesłanki sprawnej absorpcji środków UE przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce można, zdaniem zebra-
nych, podzielić na: wynikające z ogólnej kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego, dotyczące stworzenia od-
powiedniego, skoordynowanego systemu strategii i planów wieloletnich oraz związane z funkcjonowaniem instytucjonalnego 
systemu absorpcji środków unijnych.

Przygotowanie i sfinansowanie projektów inwestycyjnych wiąże się z koniecznością zapewnienia odpowiednich środków 
publicznych w ramach tzw. wkładu własnego. Środki pomocowe wypłacane są na zasadzie refundacji wcześniej poniesionych 
wydatków. Jednostki samorządu terytorialnego stają więc przed koniecznością zebrania całości środków niezbędnych do 
zrealizowania projektu. Zdolność finansową jednostek samorządu określają relacja dochodów własnych do dochodów gmin, 
wynik operacyjny i zdolność kredytowa.

Wynik operacyjny stanowiący różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wskazuje na to, czy jednostka 
samorządu terytorialnego jest w stanie pokryć bieżące wydatki z bieżących dochodów. Wielkość nadwyżki – podkreślali dysku-
tanci – pozwala na ocenę zdolności spłaty zobowiązań oraz możliwości finansowania wydatków inwestycyjnych. Pozwala ona 
na zaciąganie zobowiązań, bez szkody dla realizacji bieżących zadań. Deficyt świadczy natomiast o tym, że dana jednostka 
nie jest w stanie pokryć bieżąco wydatków z uzyskiwanych dochodów, może też świadczyć o nadmiernym wzroście zadłuże-
nia, zwłaszcza kosztów jego obsługi przy relatywnie niskim wzroście dochodów bieżących. Wynik operacyjny stanowi zatem 
jeden z najważniejszych wskaźników oceny sytuacji finansowej samorządu.

Problematyka planowania wieloletniego znajduje w ostatnich latach odzwierciedlenie w regulacjach prawnych. Początko-
wo system tworzenia strategii i planów porządkowany był w kolejnych ustawach – o zasadach rozwoju regionalnego, o NPR 
i w ustawie o polityce rozwoju. Nadal jednak krytycznie należy ocenić powiązania planowania rzeczowego i finansowego oraz 
niedostateczną koordynację strategii i planów na poszczególnych szczeblach administracji publicznej. Razi też brak obowiąz-
ku prawnego uchwalania przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego strategii rozwoju lokalnego, a także 
brak powiązania planów o charakterze rzeczowym z długofalowym planowaniem finansowym. Zamierzenia nie są właściwie 
osadzone w realiach finansowych, przez co efektywność takiego planowania jest osłabiona.

Jednostki samorządu terytorialnego – w ocenie uczestników seminarium – mogą nie sprostać wymogom finansowania in-
westycji i rozwoju ze środków unijnych, mimo poprawiającej się ich ogólnej sytuacji finansowej. Aktualne regulacje prawne, choć 
wprowadzają istotne i potrzebne modyfikacje w systemie absorpcji, nie wyeliminowały wielu mankamentów. Jedną z przyczyn 
tego stanu jest ogólnikowość przepisów ustawowych i przerzucanie ciężaru odpowiedzialności za stworzenie właściwego systemu 
na organy wykonawcze różnych szczebli, a także utrzymywanie dużego zakresu uznaniowości podejmowanych rozstrzygnięć.

Jednym z warunków przekazywania środków na finansowanie inwestycji jest szczegółowa kontrola prawidłowości ich 
wykorzystania i rozliczania. NIK prowadzi kontrole wykorzystania środków UE od początku lat 90. i od wielu lat należą one do 
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priorytetowych zadań. W ich wyniku ujawniono nie w pełni zadowalające przygotowanie administracji publicznej do wykonywa-
nia zadań wynikających z członkostwa w UE oraz do sprawnego zarządzania środkami z budżetu UE, w tym przedakcesyjnymi 
oraz środkami funduszy strukturalnych i z Funduszu Spójności.

Kontrole NIK wykazały, że realizacja projektów Phare często obarczona była ryzykiem utraty środków z uwagi na opóź-
nienia, począwszy od etapu programowania i wyboru projektów, przez podpisywanie umów z beneficjentami, prowadzenie 
postępowań przetargowych i zawieranie umów z wykonawcami. Problem ten występuje także przy wykorzystywaniu funduszy 
strukturalnych. Administracja podejmuje często działania w ostatniej chwili, pod presją czasu, co zwiększa ryzyko niedotrzy-
mania terminu lub popełnienia błędu. Nastąpiła natomiast zauważalna poprawa w programowaniu angażowania środków 
Phare oraz w monitorowaniu ich wykorzystania, nadzorze i kontroli finansowej. Nie przebiegało to jednak bezproblemowo. 
Stosunkowo często występowały problemy z utrzymaniem płynności finansowania projektów.

Korzystanie z przedakcesyjnych środków UE przyczyniło się – w opinii dyskutantów – do zdobycia doświadczeń we wdra-
żaniu nowoczesnych metod przygotowania projektu, wniosku o dofinansowanie oraz do zarządzania i kontroli projektu. Jed-
nostki, które zdobyły takie doświadczenia są bardziej skuteczne w ubieganiu się i wykorzystaniu środków z tych funduszy.

Kontrole NIK wykazały, że beneficjenci na ogół realizowali projekty zgodnie z umowami o dofinansowanie. Poniesione 
wydatki, poza nielicznymi, kwalifikowały się do refundacji z funduszy strukturalnych. Zakładane cele projektów i ich efekty 
rzeczowe z reguły zostały osiągnięte. Jednak liczba wykwalifikowanych urzędników w części jednostek zaangażowanych 
w proces wdrażania funduszy strukturalnych jest nadal zbyt niska. Przygotowanie administracji jest szczególnie istotne 
w kontekście spiętrzenia w latach 2007-2008 rozliczeń wykorzystania środków z alokacji na lata 2004-2006 oraz równo-
czesnej realizacji dodatkowych zadań wynikających z przyznania Polsce środków na okres 2007-2013. Niewystarcza-
jąca obsada kadrowa przyczynia się do powstawania błędów i opóźnień oraz spiętrzenia zadań, zwłaszcza w zakresie 
weryfikacji wniosków o refundację. W konsekwencji powstaje ryzyko niewykorzystania części środków z alokacji na lata 
2004-2006. Także niezadowalająca koordynacja działań administracji publicznej jest istotną przyczyną opóźnień w wy-
korzystaniu funduszy.

Dyskutanci podkreślali, że zdolność administracji publicznej do wdrażania i rozliczania środków UE wymaga poprawy. 
Polska może bowiem utracić część przyznanych środków, gdyż nie będzie w stanie ich wykorzystać i prawidłowo rozliczyć, 
a zamiast spodziewanych korzyści z integracji obywatele poniosą koszty tych zaniedbań.

W kwestii programowania wykorzystania funduszy unijnych nie ma – zdaniem niektórych uczestników spotkania – żad-
nych przejawów centralizacji. Relacje między ministrem rozwoju regionalnego a samorządami województw w tych sprawach 
w dużej mierze są regulowane przepisami unijnymi. Zgodnie z nimi instytucja zarządzająca ponosi odpowiedzialność za 
realizację programu i wybór projektów. Brak możliwości wpływu rządu lub ministra na realokację środków może doprowadzić 
do takiego stanu, że będą województwa, które wykorzystają wszystkie przyznane środki oraz takie, które własnych środków 
nie wydadzą, ale nie będą chciały dobrowolnie przekazać swoich nadwyżek tam, gdzie mogłyby one zostać dobrze i szybko 
spożytkowane.

Wiele uwagi w dyskusji zajęła kwestia definicji nieprawidłowości o charakterze finansowym w rozumieniu unijnym i NIK 
oraz innych instytucji kontrolnych w Polsce. Uczestnicy posiedzenia wskazywali, że z tego powodu w Komisji Europejskiej 
odnosi się wrażenie, że w Polsce jest zły system wdrażania funduszy unijnych, a nieprawidłowości są na porządku dziennym. 
Jednoznaczna definicja tego spornego pojęcia, jego tożsame rozumienie przez wszystkie strony zapobiegłoby wielu nieporo-
zumieniom.

Akcentowano konieczność znajomości prawodawstwa wspólnotowego. Przepisy prawa unijnego obowiązują w Polsce, są 
na bieżąco egzekwowane, trzeba je znać i stosować. Lepsza znajomość tej problematyki dotyczy nie tylko osób zajmujących 
się funduszami europejskimi, ale także zatrudnionych w gospodarce. Zebranych zaniepokoiła pojawiająca się tendencja trak-
towania prawa europejskiego, instytucji europejskich, funduszy unijnych i projektów jako czegoś zewnętrznego, funkcjonują-
cego niezależnie od całej polskiej sfery wewnętrznej.

Odnosząc się do proponowanych zmian w systemie finansów publicznych, a także do zasad przepływów finansowych 
i systemów rozliczeń w odniesieniu do programów regionalnych, można odnieść wrażenie, że próbuje się teraz połączyć dwa 
systemy – europejski i krajowy, nie zmieniając zasadniczo krajowego. Polska intensywnie przygotowuje się do wdrożenia 
polityki spójności. To co zwraca uwagę we wszystkich „starych” państwach członkowskich Unii, to nie tylko analiza kosztów re-
alizacji projektów, ale przewidywane koszty utrzymania po ich zakończeniu. Należy też pamiętać, że środki europejskie służą 
dynamizowaniu procesów rozwojowych, tworzeniu nowych, trwałych miejsc pracy – podkreślano w trakcie spotkania.
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Dyskutanci wskazywali też na potrzebę spójności systemu prawa. Regulacje zamówień publicznych muszą być spój-
ne z innymi gałęziami prawa, przede wszystkim z finansami publicznymi. W nawiązaniu do uchwalonej w 2005 r. ustawy 
o partnerstwie publiczno-prywatnym postulowali szybkie wydanie właściwych regulacji, przyjaznych zwłaszcza dla partnerów 
prywatnych.

Podsumowując debatę Prezes NIK zwrócił uwagę, iż procedurę kontrolną określają rozwiązania z pierwszej połowy lat 
dziewięćdziesiątych. Wyraził przekonanie, że niezgodność metod oceniania zostanie usunięta na drodze legislacyjnej, gdyż 
nie zawsze da się wytłumaczyć, że nieprawidłowość rozumiana w Izbie znaczy coś innego niż angielski termin irregularity, czyli 
nieprawidłowość według standardów, zwyczajów i prawa europejskiego. Jeżeli tego nie zrobimy, mówił, będziemy narażeni na 
kłopoty, gdyż nasze oceny są ostrzejsze od dokonywanych przez instytucje kontrolne UE. Wyraził też nadzieję, że posiedzenie 
przyczyni się do wypracowania nowych sposobów kontrolowania, wykorzystania i rozliczania środków unijnych, a także pod-
niesienia świadomości prawnej rodzimej administracji oraz wszystkich, którzy zajmują się pozyskiwaniem i wykorzystaniem 
funduszy Unii Europejskiej.
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Organizacja
wewnêtrzna 

3.

Struktura 
organizacyjna

W³aœciwoœæ 
kontrolna 

(rzeczowa) 
departamentów 

i delegatur

Etatyzacja

Bieżące 
zarządzanie Izbą
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Departamenty przeprowadzające postępowanie kontrolne i wspomagające je, stosownie 
do rozwiązań przyjętych w statucie NIK, przeprowadzają lub wspomagają to postępowanie 
w naczelnych i centralnych organach państwowych w zakresie swojej właściwości rzeczowej 
lub funkcjonalnej oraz mogą – w porozumieniu z właściwą terytorialnie delegaturą – prze-
prowadzać lub wspomagać postępowanie kontrolne w organach i jednostkach terenowych. 
Departamenty kontrolne koordynują kontrole lub uczestniczą w postępowaniu kontrolnym, 
w szczególności przy przygotowywaniu kontroli, rozpatrywaniu zastrzeżeń oraz przygo-
towaniu informacji o wynikach kontroli i innych opracowań. Delegatury przeprowadzają 
natomiast postępowanie kontrolne w organach i jednostkach terenowych zgodnie z właś-
ciwością terytorialną. Mogą też – w porozumieniu z właściwym departamentem – prze-
prowadzać postępowanie kontrolne w naczelnych i centralnych organach państwowych, 
a także koordynować kontrole.
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Delegatura 
w Bia³ymstoku

Delegatura 
w Bydgoszczy

Delegatura 
w Gdañsku

Delegatura 
w Katowicach

Delegatura 
w Kielcach

Delegatura 
w Lublinie

Delegatura 
w £odzi

Delegatura 
w Olsztynie

Delegatura 
w Opolu

Delegatura 
w Poznaniu

Delegatura 
w Rzeszowie

Delegatura 
w Szczecinie

Delegatura 
w Warszawie

Delegatura 
we Wroc³awiu

Delegatura 
w Zielonej Górze

Delegatura 
w Krakowie

Struktura organizacyjna Najwy¿szej Izby Kontroli

Departament 
Spraw Osobowych

Departament 
Rachunkowoœci

Departament 
Organizacyjny

Departament 
Gospodarczy

Departament 
Prawny i Orzecznictwa Kontrolnego

Departament 
Strategii Kontrolnej

Jednostki organizacyjne wspomagaj¹ce postêpowanie kontrolne

Jednostki organizacyjne wykonuj¹ce zadania w zakresie organizacji i obs³ugi 

Departament 
Bud¿etu i Finansów

Departament Gospodarki, 
Skarbu Pañstwa i Prywatyzacji

Departament  Komunikacji 
i Systemów Transportowych

Departament Nauki, Oœwiaty
i Dziedzictwa Narodowego

Departament Obrony Narodowej 
i Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego

Departament Pracy,
Spraw Socjalnych i Zdrowia

Departament Œrodowiska, Rolnictwa 
i Zagospodarowania Przestrzennego 

Departament 
Administracji Publicznej

Jednostki organizacyjne wykonuj¹ce zadania kontrolne

W strukturze organizacyjnej funkcjonuje 30 jednostek organizacyjnych – departamentów i delegatur. Strukturę tę ilustruje 
schemat nr 4.

Schemat 4. 

Struktura organizacyjna (według statutu NIK)
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Właściwość kontrolna (rzeczowa) departamentów i delegatur

W schemacie nr 5 przedstawiono ogólne zakresy właściwości departamentów kontrolnych ustalone zarządzeniem Preze-
sa NIK w sprawie szczegółowej organizacji wewnętrznej oraz właściwości jednostek organizacyjnych NIK.

Schemat nr 5. 

Ogólne zakresy właściwości departamentów kontrolnych

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

Ogólny zakres w³aœciwoœci kontrolnej

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

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

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

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

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

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

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

Departament Œrodowiska, Rolnictwa 
i Zagospodarowania Przestrzennego

Departament 
Administracji Publicznej

Departament 
Bud¿etu i Finansów

Departament Gospodarki, Skarbu 
Pañstwa i Prywatyzacji

Departament Komunikacji i Systemów 
Transportowych

Departament Nauki, Oœwiaty 
i Dziedzictwa Narodowego

Departament Obrony Narodowej 
i Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego

Departament Pracy, Spraw Socjalnych 
i Zdrowia

NIK kontrolując i oceniając funkcjonowanie organów państwa stosuje najwyższe standardy jakości na każdym etapie postępo-
wania kontrolnego. Aby końcowy produkt działalności kontrolnej – jakim jest informacja o wynikach kontroli – był najwyższej 
jakości, konieczna jest organizacja pracy uwzględniająca dbałość o tę jakość na wszystkich etapach procesu kontrolnego. 
Istotną rolę w tym procesie spełniają departamenty wspomagające postępowanie kontrolne, przez udzielanie niezbędnej po-
mocy departamentom i delegaturom prowadzącym bezpośrednio czynności kontrolne. Wsparcie to jest zwłaszcza niezbęd-
ne w sytuacjach, gdy pracownikom wykonującym lub nadzorującym czynności kontrolne potrzebna jest dodatkowa wiedza 
z zakresu prawa i metodyki kontroli. Ogólne zakresy właściwości departamentów wspomagających postępowanie kontrolne 
ilustruje schemat nr 6.

Schemat nr 6. 

Ogólne zakresy właściwości departamentów wspomagających postępowanie kontrolne 

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

Wspieranie procesu kontroli i funkcjonowania Izby przez opracowywanie strategii działalności 
kontrolnej, rozwój metodyki kontroli, planowanie i koordynowanie działalności kontrolnej, 
prowadzenie sprawozdawczości, przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków, opracowy-
wanie analiz i informacji dotyczących działalności Izby, prowadzenie działalności wydawniczej, 
Biblioteki i Archiwum

Ogólny zakres w³aœciwoœci rzeczowej

Departament  Prawny
i Orzecznictwa Kontrolnego

Departament 
Strategii Kontrolnej
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Izba, tak jak inne instytucje wykonujące zadania o charakterze publicznym, posiada w swej strukturze jednostki zapew-
niające obsługę działalności merytorycznej. Ogólne zakresy właściwości departamentów wykonujących te zadania ilustruje 
schemat nr 7.

Schemat nr 7. 

Ogólne zakresy właściwości departamentów wykonujących zadania z zakresu organizacji i obsługi 

Ogólny zakres w³aœciwoœci rzeczowej

Organizacja pracy, administrowanie zasobami teleinformatycznymi i ich rozwój, ochrona 
informacji niejawnych i funkcjonowanie pionu ochrony, ochrona danych osobowych 
i informacji chronionych na podstawie innych przepisów, współpraca z instytucjami Wspólnot 
Europejskich oraz partnerami zagranicznymi, koordynowanie działań dotyczących udostępnia-
nia informacji publicznej

Polityka kadrowa oraz kontrola jej realizacji

Organizacja i obsługa funkcjonowania Izby w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych, 
biurowych, socjalnych i transportowych

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

Departament 
Organizacyjny

Departament 
Spraw Osobowych

Departament 
Gospodarczy

Departament 
Rachunkowości

Etatyzacja

Dane ilustrujące podział etatów 25/ między departamenty kontrolne, delegatury, departamenty wspomagające postępowa-
nie kontrolne oraz wykonujące zadania z zakresu organizacji i obsługi, z uwzględnieniem stanowisk dyrektorów i wicedyrekto-
rów, pozostałych pracowników wykonujących lub nadzorujących czynności kontrolne oraz pracowników administracji i obsługi, 
przedstawiono w tabeli nr 2.

Tabela nr 2. 
Podział etatów między jednostki organizacyjne NIK (stan na dzień 31 grudnia 2007 r.) 

Lp. Wyszczególnienie Oznaczenie 1/
Departamenty 

kontrolne
Departamenty 

wspomagające 2/
Departamenty 

obsługowe Delegatury
Ogółem 4/

(4+5+6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Dyrektorzy 
i wicedyrektorzy

a 30 6 11 45 92

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

2 Kadra 
Kontrolerska 3/

a 371 77 37 727 1.212

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

3 Administracja 
i obsługa

a 24 22 265 78 389

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

x Razem
a 425 105 313 850 1.693
b 25,1 6,2 18,5 50,2 100,0

1/ a – w liczbach bezwzględnych, b – w liczbach względnych (w %). 2/ Departamenty wspomagające postępowanie kontrolne. 3/ Pracownicy wykonujący 
i nadzorujący czynności kontrolne. 4/ Stan liczony bez kierownictwa Izby i komórki audytu wewnętrznego.

Podstawą ustalenia stanu etatowego dla departamentów wykonujących zadania kontrolne były wyniki analizy przeprowa-
dzonej z zastosowaniem wskaźników uwzględniających specyfikę tych jednostek. Ogólną liczbę etatów wyliczono jako sumę 
etatów kierownictwa, doradców nadzorujących czynności kontrolne, kontrolerów oraz pracowników administracji i obsługi. 
Elementem kształtowania stanu etatowego w grupie doradców (ekonomicznych i technicznych) nadzorujących postępowanie 
kontrolne były współczynniki korygujące, m.in. liczba kontroli jednostkowych przypadających przeciętnie na jednego zatrudnio-
nego kontrolera, informacji o wynikach kontroli, zastrzeżeń do protokołów i wystąpień pokontrolnych itp. elementów. Do etatów 
osób nadzorujących wykonywanie czynności kontrolnych zaliczono także doradców prawnych, niezbędnych dla zapewnienia 
obsługi prawnej. Przy wyliczeniu stanu etatowego w delegaturach przyjęto natomiast zobiektywizowane kryteria (mierniki), 

25/ Etatyzacja wprowadzona została zarządzeniem Prezesa NIK z 12 stycznia 2005 r. w sprawie etatyzacji i struktury zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych NIK.
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dotyczące m.in. liczby mieszkańców, liczby i struktury organów administracji publicznej występujących w obrębie właściwości 
miejscowej danej delegatury itp. Działaniom racjonalizującym poddane zostało zwłaszcza zatrudnienie w grupie pracowników 
administracji i obsługi, m.in. przez ustalenie jego stanu w relacji do stanu zatrudnienia pracowników na stanowiskach kontro-
lerskich. 

Bieżące zarządzanie Izbą

W 2007 r. Prezes NIK wydał 29 zarządzeń i jedno pismo okólne, które dotyczyły m.in.: zasad postępowania w kontroli 
przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy strukturalnych, z Funduszu Spójności i innych funduszy Wspólnot Europej-
skich, w tym prezentowania ustaleń dotyczących nieprawidłowości oraz ich wymiaru finansowego; Biura ds. Kongresu EURO-
SAI; powołania Zespołu ds. Kontroli Międzynarodowych, Komisji ds. Ocen Kwalifikacyjnych oraz komisji egzaminacyjnych do 
przeprowadzenia egzaminu kontrolerskiego; podziału zadań w zakresie nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych; 
powołania zespołów doradców Prezesa NIK; zmiany w obowiązującym rozkładzie czasu pracy; powołania Komisji Inwentary-
zacyjnych do przeprowadzenia spisów z natury składników majątku obrotowego i środków trwałych, jak również zmiany zarzą-
dzeń w sprawie: aplikacji kontrolerskiej; powołania Rady ds. Informatyzacji, zasad kierowania oraz dofinansowania kształcenia, 
dokształcania i doskonalenia zawodowego w formach pozaszkolnych pracowników NIK; powołania Komisji bezpieczeństwa 
i higieny pracy; udzielania zamówień publicznych oraz nadania Regulaminu Komisji Przetargowych; wdrażania Zintegrowa-
nego Systemu Zarządzania; używania pieczęci i stempli; oddawania do odpłatnego używania lokali stanowiących własność 
Skarbu Państwa, będących w trwałym zarządzie NIK; określenia osób uprawnionych i zasad korzystania ze służbowych tele-
fonów komórkowych stanowiących własność NIK; organizacji wewnętrznej oraz właściwości jednostek organizacyjnych NIK; 
zasad kierowania oraz dofinansowania kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego w formach pozaszkolnych 
pracowników NIK; powołania Komisji bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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 Podstawowe regulacje prawne 

W ustawie o NIK wyróżniono trzy kategorie pracowników: członków kierownictwa Izby (Pre-
zes, wiceprezesi i dyrektor generalny), pracowników nadzorujących lub wykonujących czyn-
ności kontrolne oraz pracowników administracyjnych i obsługi. Przynależność do określonej 
kategorii rozstrzyga o prawnej formie zatrudnienia i przysługujących uprawnieniach, a także 
o obowiązkach i zasadach odpowiedzialności. 
Prezes NIK sprawuje swoją funkcję na podstawie powołania przez Sejm RP bezwzględną 
większością głosów za zgodą Senatu RP. Prezes NIK kieruje działalnością Izby przy pomocy 
wiceprezesów i dyrektora generalnego. Wiceprezesów NIK powołuje i odwołuje Marszałek 
Sejmu RP na wniosek Prezesa NIK. Dyrektora generalnego NIK powołuje i odwołuje Prezes 
NIK, za zgodą Marszałka Sejmu RP. Status Prezesa NIK określają przepisy ustawy zasadni-
czej. Zasady wynagradzania Prezesa i wiceprezesów NIK regulują przepisy ustawy o wyna-
grodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
Pracownik wykonujący lub nadzorujący czynności kontrolne musi spełniać warunki określone 
w ustawie o NIK: mieć obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych oraz ko-
rzystać z pełni praw publicznych, nie być karanym za przestępstwo popełnione z winy umyśl-
nej, a ponadto mieć wyższe wykształcenie i stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na 
określonym stanowisku. Stosunek pracy nawiązuje się na podstawie mianowania poprzedzo-
nego umową o pracę na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata. Mianowanie jest uzależnione 
od odbycia aplikacji kontrolerskiej zakończonej złożeniem egzaminu z wynikiem pozytywnym. 
Prezes NIK może, w wypadkach uzasadnionych kwalifikacjami lub praktyką zawodową, mia-
nować pracownika z tej grupy bez uprzedniego zawierania umowy o pracę, a także bez za-
chowania wymogu aplikacji kontrolerskiej (w minionym roku Prezes NIK nie korzystał z tego 
prawa).
Pracownicy administracyjni i obsługi zatrudniani są na podstawie umowy o pracę. Stosuje się 
do nich przepisy dotyczące pracowników NIK oraz przepisy prawa pracy. 
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Zatrudnienie

Etaty, stan i struktura zatrudnienia

Planowana na 2007 r. liczba etatów w NIK wynosiła 1.701. W dniu 1 stycznia 2007 r. Izba zatrudniała pracowników na 
1.705,8 etatach 26/. Średnie zatrudnienie w 2007 r. wyniosło 1.690,4 etatów. Według stanu na koniec grudnia 2007 r. w NIK 
zatrudniano pracowników na 1.677,3 etatach 27/.

Dane o stanie etatowym i strukturze zatrudnienia, według stanu na 31 grudnia 2007 r. (z osobami przebywającymi na 
urlopach bezpłatnych i wychowawczych oraz w porównaniu z analogicznymi danymi z 2006 r.), zawiera tabela nr 3. 

Tabela nr 3. 
Stan etatowy i struktura zatrudnienia w latach 2006-2007

Lp. Stan etatowy na 31 grudnia

2006 r. 2007 r.

Liczba etatów
Struktura

(w %) Liczba etatów
Struktura

(w %)

1 2 3 4 5 6
1 Kierownictwo NIK 4,0 0,2 6,0 0,4
2 Pracownicy wykonujący lub nadzorujący czynności kontrolne 1.303,9 76,4 1.265,2 75,4
3 Pracownicy administracji i obsługi 400,1 23,4 406,1 24,2
x Razem: 1.708,0 100,0 1.677,3 100,0

Na podstawie mianowania zatrudniano 1.171 osób wykonujących lub nadzorujących czynności kontrolne, czyli 92,3% pra-
cowników z tej grupy. W 2007 r. Prezes NIK mianował na stanowiska kontrolerskie 78 osób oraz awansował 174 pracowników, 
w tym 25 na stanowiskach administracyjnych i obsługi.

Struktura wieku kadry kontrolerskiej

Strukturę wieku pracowników nadzorujących lub wykonujących czynności kontrolne, według stanu na koniec grudnia 
2007 r., ilustruje diagram nr 1.

Diagram nr 1. 
Struktura wieku pracowników wykonujących lub nadzorujących czynności kontrolne – stan na 31 grudnia 2007 r.

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

Struktura wykształcenia pracowników 

Struktura wykształcenia wyższego pracowników nadzorujących lub wykonujących czynności kontrolne nie uległa – w rela-
cji do roku poprzedniego – większym zmianom. 

Strukturę tę, według stanu na koniec 2007 r., ilustruje diagram nr 2.

26/ W tym 72 osoby na urlopach bezpłatnych i wychowawczych.

27/ W tym 84 osoby na urlopach bezpłatnych i wychowawczych.
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Diagram nr 2. 

Struktura wykształcenia wyższego (wg kierunku) pracowników wykonujących lub nadzorujących czynności kontrolne 

– stan na 31 grudnia 2007 r.

30,8 %

18,4 % 25,3 %

25,5 %Prawnicze i administracyjne Ekonomiczne

W grupie pracowników legitymujących się wyższym wykształceniem, 78 osób posiadało tytuł doktora, zaś 53 ukończyły 
Krajową Szkołę Administracji Publicznej.

Pracownicy nowo przyjęci

Do pracy w NIK przyjęto w 2007 r. 80 osób (w wymiarze 76,7 etatów), w tym 54 na stanowiska kontrolerskie. Spośród przyję-
tych do pracy, 22 osoby zatrudniono w departamentach kontrolnych, 9 – w departamentach wspomagających postępowanie kon-
trolne, 18 – w departamentach wykonujących zadania z zakresu organizacji i obsługi, zaś pozostałe 30 – w delegaturach NIK. 

Strukturę wieku pracowników przyjętych w 2007 r. na stanowiska związane z wykonywaniem lub nadzorowaniem czynno-
ści kontrolnych ilustruje diagram nr 3. 

Diagram nr 3. 

Struktura wieku pracowników wykonujących lub nadzorujących czynności kontrolne, przyjętych do pracy w 2007 r. 

20,4 %

37,0 % 22,2 %

3,7 %

16,7 %
Do 30 lat 

Od 31 do 40 lat Od 41 do 50 lat 

Od 51 do 60 lat 

Powyżej 60 lat 

Spośród osób przyjętych w 2007 r. na stanowiska pracy związane z wykonywaniem lub nadzorowaniem czynności kon-
trolnych większość (57,4%) nie przekroczyła 40 roku życia.

Strukturę wykształcenia wyższego (według kierunku) nowo przyjętych pracowników nadzorujących lub wykonujących 
czynności kontrolne ilustruje diagram nr 4.

Diagram nr 4. 

Struktura wykształcenia wyższego (wg kierunku) osób przyjętych na stanowiska związane z wykonywaniem lub nadzorowa-

niem czynności kontrolnych w 2007 r.
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Spośród osób przyjętych w 2007 r. na stanowiska pracy związane z wykonywaniem lub nadzorowaniem czynności kontrol-
nych, 61,1% ogólnej ich liczby legitymuje się wykształceniem prawniczym, administracyjnym lub ekonomicznym.

Zasady naboru kandydatów do kadry kontrolerskiej

W 2007 r. stosowano, wprowadzone wcześniej, zasady otwartego, konkursowego naboru kandydatów do pracy na sta-
nowiska kontrolerskie stanowiące praktyczną realizację norm konstytucyjnych, według których obywatele polscy korzystający 
z pełni praw publicznych mają prawo dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach 28/. Zasady te zawarte są także 
w międzynarodowych standardach kontroli INTOSAI i Standardach kontroli NIK, według których najwyższy organ kontroli 
powinien stosować procedury zapewniające nabór kompetentnego personelu.

Zgodnie ze Standardami polityki kadrowej NIK, nabór pracowników na stanowiska związane z wykonywaniem lub nadzorowaniem 
czynności kontrolnych prowadzony jest w sposób umożliwiający pozyskanie kompetentnej i zaangażowanej kadry. Kandydaci na kontro-
lerów powinni wykazywać się ponadprzeciętną wiedzą i umiejętnościami oraz mieć odpowiednie doświadczenie zawodowe. Uwzględnia 
się też inne kwalifikacje, m.in.: doświadczenie z pracy w organach administracji publicznej i komórkach kontrolnych (audytu), posiadanie 
doktoratu, ukończenie studiów podyplomowych o przydatnym profilu, aplikację w zawodach prawniczych, znajomość języków obcych. 

Prezes NIK ustalił zasady i tryb naboru do pracy na stanowiskach kontrolerskich 29/. Nabór kandydatów spoza Izby do 
pracy na stanowiska związane z wykonywaniem lub nadzorowaniem czynności kontrolnych (tzw. nabór zewnętrzny) odbywa 
się w drodze otwartego postępowania kwalifikacyjnego ogłaszanego publicznie w dzienniku Rzeczpospolita, na stronie inter-
netowej NIK i Biuletynie Służby Cywilnej.

Ogłaszany publicznie nabór prowadzony jest w formie otwartego postępowania kwalifikacyjnego. Szczegółowe wymagania 
wobec kandydatów zawarte są w opisach wolnych stanowisk, sporządzonych przez dyrektorów jednostek organizacyjnych i za-
akceptowanych przez nadzorujących członków kierownictwa Izby. Postępowanie mające na celu sprawdzenie wiedzy, kwalifikacji 
i predyspozycji kandydatów do pracy oraz wskazanie kandydatów, którzy optymalnie spełniają ustanowione kryteria, prowadzi 
w trybie konkursu komisja ds. naboru pracowników. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Prezes NIK.

 W lutym 2007 r. zakończono procedurę naboru zewnętrznego, ogłoszonego przez Prezesa NIK 1 grudnia 2006 r. na 38 
wolnych stanowisk w 12 jednostkach organizacyjnych 30/. Postępowanie kwalifikacyjne składało się z trzech etapów i obej-
mowało: wstępną ocenę ofert, testowe sprawdzenie znajomości języków obcych, zdolności ogólnych, osobowości, wiedzy 
ogólnej z zakresu prawa, ekonomii, organizacji i funkcjonowania NIK oraz rozmowę kwalifikacyjną z wybranymi kandydatami, 
poprzedzoną sprawdzianem ze znajomości obsługi komputera. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego komisja ds. naboru 
zarekomendowała Prezesowi NIK do zatrudnienia w Izbie 39 osób.

W 2007 r. kontynuowano zasadę obsady stanowisk dyrektorów i wicedyrektorów jednostek organizacyjnych oraz doradców 
prawnych, ekonomicznych i technicznych w drodze konkursu 31/. W roku sprawozdawczym przeprowadzono 4 postępowania. 
Komisje oceniały kandydatów na podstawie ich wiedzy, dotychczasowych osiągnięć, doświadczenia zawodowego, okreso-
wych ocen kwalifikacyjnych, przebiegu dotychczasowej pracy w Izbie, jak również z uwzględnieniem wymogów w zakresie 
dodatkowych kwalifikacji wskazanych w opisach stanowisk, predyspozycji do pracy na określonym stanowisku oraz wyników 
przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.

Postępowania ogłoszono kolejno: 15 stycznia, 19 marca, 14 maja i 18 czerwca 2007 r. Objęły one łącznie 40 stanowisk, 
z tego 10 dyrektorów i wicedyrektorów departamentów i delegatur oraz 30 doradców (prawnych, ekonomicznych i technicz-
nych) w jednostkach organizacyjnych NIK. Do konkursów zgłosiło się 86 pracowników. W wyniku postępowania konkursowego 
i rozmowy kwalifikacyjnej Komisja wskazała osoby na stanowiska: dyrektora Delegatury w Katowicach, wicedyrektorów Depar-
tamentów: Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji; Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Wewnętrznego; Nauki, Oświaty 
i Dziedzictwa Narodowego; Prawnego i Orzecznictwa Kontrolnego; Strategii Kontrolnej oraz wicedyrektorów Delegatur w Opo-
lu, Poznaniu i Warszawie, jak również 26 osób na stanowiska doradców (ekonomicznych i prawnych). Konkurs nie przyniósł 
rozstrzygnięcia w wypadku stanowiska dyrektora Departamentu Strategii Kontrolnej oraz 4 stanowisk doradców.

28/ Por. art. 60 Konstytucji RP.

29/ Zarządzeniem z 1 lipca 2003 r. w sprawie zasad i trybu naboru kandydatów do pracy na niektórych stanowiskach w NIK. Zostało ono znowelizowane zarządzeniami 

Prezesa NIK z 24 marca 2004 r. i z 18 maja 2005 r. 

30/ W 2007 r. innych naborów zewnętrznych nie organizowano.

31/ Postępowania konkursowe przeprowadzono w oparciu o zarządzenie Prezesa NIK z 9 marca 2005 r. w sprawie konkursu na stanowiska dyrektorów, wicedyrektorów 

i doradców w jednostkach organizacyjnych NIK. Zostało ono znowelizowane zarządzeniem Prezesa NIK z 24 maja 2006 r. 
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Oceny kwalifikacyjne pracowników mianowanych

Począwszy od 2006 r. obowiązuje system okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników mianowanych 32/, uwzględ-
niający m.in. udział pracowników w zajęciach szkoleniowych w roku podlegającym ocenie. Stanowi on realizację Standardów 
polityki kadrowej NIK, uznających stałe podnoszenie przez pracowników Izby kwalifikacji zawodowych za ważny element 
zwiększania jakości i skuteczności kontroli.

Odejścia z pracy

W 2007 r. z pracy w NIK, w większości w związku z nabyciem prawa do emerytury, odeszło 111 osób zatrudnianych 
na 109 etatach (w tym 92 osoby ze stanowisk kontrolerskich). Odejścia z pracy – według przyczyn i w porównaniu z 2006 r. 
– ilustrują dane w tabeli nr 4.

Tabela nr 4. 
Odejścia z pracy w NIK w latach 2006-2007 – według przyczyn 

Lp. Przyczyny odejścia z pracy 

2006 r. 2007 r.

Liczba osób
Struktura

(w %) Liczba osób
Struktura

(w %)

1 2 3 4 5 6
1 Nabycie uprawnień do emerytury 58 69,9 69 62,2

2 Porozumienie stron 8 9,6 16 14,4

3 Wypowiedzenie stosunku pracy przez NIK 4 4,8 1 0,9

4 Wypowiedzenie stosunku pracy przez pracownika 2 2,4 7 6,3

5 Upływ terminu, na jaki zawarto umowę 6 7,3 14 12,6

6 Wygaśnięcie stosunku pracy – śmierć pracownika 3 3,6 2 1,8

7 Odwołanie ze stanowiska 1 1,2 1 0,9

9 Przeniesienie służbowe 1/ 1 1,2 – –

9 Bez wypowiedzenia 2/ – – 1 0,9

x Razem 83 100,0 111 100,0

1/ Art. 34 ustawy o służbie cywilnej. 2/ Wyczerpanie okresu zasiłkowego – przejście na rentę.

Rozwój zawodowy pracowników

Podstawowe cele 

Zapewnieniu właściwego wykonywania zadań kontrolnych i realizacji wyznaczonych celów służy – jak przyjęto w Strategii 
NIK – dbałość o rozwój zawodowy kontrolerów przez ich stałe dokształcanie i doskonalenie zawodowe. Standardy polityki 
kadrowej NIK uznają kwalifikacje i umiejętności pracowników uczestniczących w procesie kontrolnym za istotny czynnik, od 
którego zależy jakość kontroli. Gwarancją wysokiego standardu pracy jest więc stałe rozwijanie biegłości kontrolerów przez 
edukację i szkolenie, dzięki czemu NIK dysponuje kompetentną i zaangażowaną kadrą. Izba stwarza możliwości rozwoju 
pracownikom, gwarantuje wymianę doświadczeń, uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz ustawiczne doskonalenie metodyki 
kontroli 33/.

Organizacja, zakres i formy działalności szkoleniowej

Działalność szkoleniowa prowadzona jest w dwóch podstawowych formach: aplikacji kontrolerskiej i stałego doskonalenia 
zawodowego, w tym nauki języków obcych.

Celem aplikacji kontrolerskiej jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracowników do wykonywania lub nadzorowa-
nia czynności kontrolnych. 

32/ System ocen wprowadzony został zarządzeniem Prezesa NIK z 30 grudnia 2005 r., zmieniającym zarządzenie z 20 grudnia 2001 r. w sprawie okresowych ocen 

kwalifikacyjnych pracowników mianowanych NIK.

33/ Problematykę dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników regulują zarządzenia Prezesa NIK z 6 października 1995 r. w sprawie aplikacji kontrolerskiej 

(zmienione zarządzeniami Prezesa NIK z 4 lutego 2005 r. i 4 kwietnia 2006 r.) oraz z 30 czerwca 2003 r. w sprawie zasad kierowania oraz dofinansowania kształcenia, 

dokształcania i doskonalenia zawodowego w formach pozaszkolnych pracowników NIK (zmienione zarządzeniami Prezesa NIK z 10 maja 2004 r., 15 lipca 2005 r. i 

z 24 stycznia 2007 r.).
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Pracownicy mają ponadto możliwość uzupełniania lub systematyzowania zdobytej wiedzy i umiejętności – w ramach 
stałego doskonalenia zawodowego. Formami tego doskonalenia są m.in.: kierowanie na studia doktoranckie i podyplomowe 
oraz aplikacje radcowskie, sędziowskie i prokuratorskie, nauka języków obcych, staże zagraniczne w najwyższych organach 
kontroli innych państw, specjalistyczne szkolenia tematyczne, w tym związane z obowiązkami ustawowymi. Należą do nich 
także okresowe narady szkoleniowe, jak również narady przed- i śródkontrolne, organizowane w związku z podejmowaniem 
poszczególnych kontroli. Uczestnictwo w nich służy wyjaśnianiu wątpliwości związanych z realizacją programów kontroli, 
ujednoliceniu podejścia kontrolnego, wymianie doświadczeń.

W celu ułatwienia wyboru odpowiedniej formy szkolenia i określenia jego merytorycznego zakresu, każdy z pracowników 
na początku roku, w ankiecie diagnozującej potrzeby szkoleniowe, zakreślił (w uzgodnieniu z przełożonym) tematy szkoleń, 
w których chciałby uczestniczyć. Na podstawie wyników ankiety Wydział Szkoleń przygotował Ofertę szkoleń, w której za-
mieszczony został zakres tematyczny szkoleń, planowanych do realizacji w 2007 r. 

Dane charakteryzujące udział pracowników NIK w poszczególnych formach szkolenia zamieszczono w tabeli nr 5.

Tabela nr 5. 
Pracownicy objęci poszczególnymi formami szkolenia i dokształcania zawodowego w latach 2006-2007 

Lp. Formy szkolenia i dokształcania 

2006 r. 2007 r.

Liczba osób1/
Struktura

(w %) Liczba osób1/
Struktura

(w %)

1 2 3 4 5 6
1 Aplikacja kontrolerska 217 2,3 120 1,1

2 Nauka języków obcych 454 4,8 443 4,1

3 Szkolenia tematyczne 5.183 54,6 5.888 54,7

4 Narady szkoleniowe2/ 1.651 17,4 1.412 13,1

5 Narady przed- i śródkontrolne 1.274 13,4 1.830 17,0

6 Ochrona informacji niejawnych 227 2,4 602 5,6

7 Bezpieczeństwo i higiena pracy 326 3,4 336 3,1

8 Studia doktoranckie, podyplomowe i inne 153 1,6 125 1,2

9 Aplikacje w zawodach prawniczych 4 0,1 8 0,1

x Razem 9.489 100,0 10.764 100,0

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

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

Aplikacja kontrolerska

W ramach aplikacji są organizowane wykłady i ćwiczenia. W części praktycznej obejmuje ona m.in. wykonywanie przez 
aplikantów zadań pod nadzorem opiekunów i samokształcenie. Opiekunowie aplikantów są wyznaczani spośród pracowników 
macierzystej jednostki organizacyjnej mających niezbędne doświadczenie i pożądane predyspozycje. Każde szkolenie z za-
kresu aplikacji kończy się egzaminem przed komisją powołaną przez Prezesa NIK. 

Udział w aplikacji zapewnia kandydatom na kontrolerów niezbędne przygotowanie do prowadzenia postępowania kontrol-
nego. Zgodnie ze Standardami NIK, odbywają oni aplikację w początkowym (trzyletnim) okresie zatrudniania ich na podstawie 
umowy o pracę. Pozytywne zdanie egzaminu przed komisją powołaną w NIK jest podstawą do nawiązania stosunku pracy na 
podstawie  mianowania. 

W 2007 r., podobnie jak w latach poprzednich, w czasie dwunastomiesięcznego szkolenia, obejmującego 400 godzin 
wykładów, seminariów, ćwiczeń i zajęć warsztatowych, kandydaci na kontrolerów zdobywali umiejętności prawidłowego do-
kumentowania ustaleń kontroli i sporządzania dokumentów wymaganych w postępowaniu kontrolnym. Doskonalili też lub 
uzupełniali wiedzę o systemie kontroli państwowej w RP i innych krajach. Zaznajamiali się z zadaniami NIK jako naczelnego 
organu kontroli państwowej, organizacją Izby i statusem pracowników wykonujących i nadzorujących czynności kontrolne. 
Poznawali także podstawy rachunkowości, nabywali umiejętności z zakresu analizy i badania bilansu, sprawozdawczości, 
studiowali wybrane zagadnienia ekonomii, systemu gospodarczego, kontroli finansowej i audytu. Program szkolenia aplika-
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cyjnego obejmował także wybrane problemy z niektórych gałęzi prawa (w tym prawa Unii Europejskiej), elementy informatyki, 
w powiązaniu z ich zastosowaniem w postępowaniu kontrolnym, a także zajęcia doskonalące umiejętności interpersonalne 
kandydatów na kontrolerów (w kontaktach z pracownikami kontrolowanych podmiotów).

W teoretycznym szkoleniu aplikacyjnym uczestniczyli również, za zgodą Prezesa NIK, pracownicy komórek kontrolnych 
urzędów administracji rządowej i samorządowej oraz innych instytucji (4 osoby, m.in. z Komendy Głównej Straży Granicznej, 
Narodowego Funduszu Zdrowia i Urzędu m. st. Warszawy). 

Specjalistyczne szkolenia tematyczne

Organizowane w 2007 r. szkolenia specjalistyczne miały na celu pogłębienie wiedzy ich uczestników o obszarach podle-
gających kontroli NIK, a także nabycie nowych umiejętności. Tematyka szkoleń obejmowała: rachunkowość (ogólną i budże-
tową), budżetowanie zadaniowe, audyt w sektorze publicznym, wybrane zagadnienia ekonomiczne oraz prawne (udzielanie 
zamówień publicznych, pomoc publiczna, partnerstwo publiczno-prywatne, prawo Unii Europejskiej, z uwzględnieniem insty-
tucji i budżetu Unii oraz zarządzania funduszami strukturalnymi). 

Zorganizowano też cykl szkoleń poświęconych: kontroli wykonania zadań, metodyce badań obszarów zagrożonych ko-
rupcją, stosowaniu własnego narzędzia informatycznego pn. Pomocnik kontrolera i obsłudze Systemu Informacji Prawnej 
LEX, sposobowi prezentowania wyników kontroli w protokołach i wystąpieniach pokontrolnych, jak również kształtujących 
umiejętności interpersonalne.

Członkowie kierownictwa Izby oraz dyrektorzy i wicedyrektorzy departamentów i delegatur uczestniczyli w szkoleniach 
pn. Poprawność językowa pism urzędowych oraz Budżet zadaniowy: racjonalność, przejrzystość i skuteczność. Wzięli też 
udział w seminarium poświęconym Kontroli wykonania zadań, zapoznając się z metodyką tej kontroli, prezentowaną m.in. na 
przykładzie rozwiązań funkcjonujących w Narodowym Urzędzie Kontroli Wielkiej Brytanii 34/.

Kontynuowane były szkolenia e-learningowe, wykorzystujące portal intranetowy. Uczestnik szkolenia ma dostęp do inter-
aktywnie prezentowanej treści merytorycznej wraz z ćwiczeniami i elektronicznym testem końcowym, sprawdzającym stopień 
przyswojenia wiedzy.

Około 80 osób wzięło udział w szkoleniach specjalistycznych, zorganizowanych przez Krajową Szkołę Administracji Pub-
licznej. Obejmowały one problematykę europejską i krajową, m.in. wprowadzenie do zagadnień Unii Europejskiej, budżet 
Wspólnot Europejskich i ochronę konkurencji, postępowanie przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, system podej-
mowania decyzji w instytucjach unijnych, a także koordynację polskiej polityki europejskiej, audyt funduszy strukturalnych i 
zarządzanie nimi, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikowalności wydatków, prawo międzynarodowe w krajowym porząd-
ku prawnym, system finansów publicznych, Skarb Państwa – uprawnienia i obowiązki w odniesieniu do mienia państwowego 
i finansów publicznych, jak również rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, udzielanie zamówień publicznych.

W 2007 r. przeprowadzono cykl 15 szkoleń, tematycznie związanych z ochroną informacji niejawnych, danych osobowych 
i innych tajemnic prawnie chronionych, w których wzięły udział łącznie 602 osoby. Realizując zadania wynikające z ustaw 
o ochronie informacji niejawnych i ochronie danych osobowych zorganizowano 5 szkoleń z tego zakresu dla 53 pracowników. 
Problematyka pozostałych 10 szkoleń dotyczyła tajemnicy kontrolerskiej oraz dostępu do informacji publicznej i wybranych 
tajemnic ustawowo chronionych. Uczestniczyło w nich 549 pracowników, zatrudnionych zarówno w centrali, jak i w delegatu-
rach NIK.

Nauka języków obcych 

Nauka języków obcych jest jedną z form podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Odbywa się w ramach lektoratów orga-
nizowanych w siedzibie NIK lub w zewnętrznych instytutach i szkołach językowych. Pracownicy mogą również uczęszczać 
na specjalistyczne kursy języka angielskiego w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, profilowane pod kątem potrzeb 
zawodowych (zagadnienia audytu, finansów publicznych, podatków, kurs przygotowujący do egzaminu TELC 35/). Mogą też 
korzystać z portalu intranetowego Izby, na którym udostępniono linki do stron internetowych poświęconych nauce języków. 
Dane o udziale pracowników Izby w szkoleniach językowych w latach 2006-2007 zamieszczono w tabeli nr 6. 

34/  Najwyższy organ kontroli Wielkiej Brytanii – ang. National Audit Office (NAO).

35/ TELC – ang. The European Language Certificates.
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Tabela nr 6. 
 

Pracownicy objęci szkoleniem językowym w latach 2006-2007

Lp. Lektoraty 

Liczba osób 1/

Wskaźnik %
(4:3)2006 r. 2007 r.

1 2 3 4 5
1 Angielski 368 332 90,2

2 Niemiecki 39 39 100,0

3 Francuski 31 27 87,1

4 Rosyjski 12 14 –

5 Hiszpański 2 1 –

6 Włoski 2 2 100,0

x Razem 454 415 91,4

1/ Łącznie z lektoratami w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

Studia doktoranckie i podyplomowe, aplikacje w zawodach prawniczych

W 2007 r. 125 pracowników Izby podjęło lub kontynuowało studia doktoranckie i podyplomowe, głównie w celu posze-
rzenia i pogłębienia wiedzy z zakresu: rachunkowości budżetowej, bankowości i finansów, audytu wewnętrznego i audytu 
środków unijnych, zarządzania funduszami strukturalnymi oraz prawa Unii Europejskiej. Kolejnych 8 pracowników realizowało 
natomiast aplikację radcowską. 

Narady przedkontrolne i śródkontrolne

Standardy NIK stanowią, że kontrolę należy przygotować tak, aby zapewnić uzyskanie wysokiej jakości pracy, w sposób 
oszczędny, wydajny i skuteczny oraz zgodny z planami pracy NIK. Jeżeli jej przeprowadzenie wymaga specjalistycznego 
przygotowania, organizowane są zajęcia szkoleniowe dla kontrolerów. Głównymi formami szkoleniowymi przygotowującymi 
kontrolerów do efektywnej realizacji zadań kontrolnych są – według tradycyjnego nazewnictwa przyjętego w NIK – narady 
przed- i śródkontrolne. Przed podjęciem kontroli, w celu usprawnienia jej przebiegu, w gronie kontrolerów jest dyskutowana 
i kształtowana metodyka kontroli. Następnie w czasie trwania postępowania – w gronie tych samych kontrolerów zaangażo-
wanych we wspólne badania – wymieniane są doświadczenia dotyczące problemów najistotniejszych z punktu widzenia celu 
kontroli. W 2007 r. w 85 naradach przed- i śródkontrolnych udział wzięło 1.830 kontrolerów 36/. Każdy z nich przeznaczył na 
tego typu szkolenie przeciętnie około 23 godziny w ciągu roku.

Narady szkoleniowe

Inną formą podnoszenia jakości pracy kontrolerów, zwłaszcza w zakresie doskonalenia metodyki kontroli, są narady szko-
leniowe. W 55 takich naradach uczestniczyło w minionym roku 1.412 pracowników wykonujących lub nadzorujących czynności 
kontrolne 37/ (każdy z nich odbył przeciętnie około 26 godzin szkolenia).

Pozostałe szkolenia

Intensywnie szkoleni byli również pracownicy departamentów wykonujących zadania z zakresu organizacji i obsługi. Szko-
lenia obejmowały m.in.: audyt bezpieczeństwa teleinformatycznego; elektroniczny obieg informacji; prawo do emerytury oraz 
renty z tytułu niezdolności do pracy; obowiązki pracodawcy w systemie emerytalno-rentowym; prawo pracy i czas pracy; tech-
niki selekcji kandydatów; zamówienia publiczne w praktyce – warsztaty dla zamawiających. Szczególnie intensywnie szkoleni 
w zakresie nowych technologii informatycznych i oprogramowania 38/ byli informatycy z Wydziału Teleinformatyki. Ponadto, 

36/ Liczba pracowników uczestniczących w naradach jest większa od stanu etatowego NIK, gdyż poszczególni pra-cownicy biorą udział przeciętnie w roku w więcej, niż 

jednej naradzie. 
37/ Por. przypis 31.

38/ Szkolenia z zakresu: usługi katalogowej Novell e-Directory; narzędzi: HTML, CSS, Javascript i PHP; implementacji Tivoli Storage Manager; platformy systemowej 

Novell ZENWorks; budowy serwisów internetowych; tworzenia aplikacji dla platformy J2EE; bazy danych Oracle (10g. Administracja I i II); jak również uczestnictwo 

w ogólnopolskim forum administratorów bezpieczeństwa informacji.
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zorganizowano cykl warsztatów w zakresie rachunkowości podatkowej 39/, zaś w związku z wdrażaniem w NIK Zintegrowa-
nego Systemu Zarządzania przeszkolono 205 użytkowników (moduły: kadry, szkolenie, rachunkowość, płace i gospodarczy), 
w tym również w zakresie administrowania systemem.

W 2007 r. kontynuowano cykl zajęć szkoleniowych dla pracowników Izby z zakresu praktycznych umiejętności kompu-
terowych (kończących się otrzymaniem certyfikatu ECDL 40/). Zajęcia obejmowały: podstawy technik informatycznych, użyt-
kowanie komputerów, przetwarzanie tekstów, korzystanie z arkuszy kalkulacyjnych, baz danych, grafiki prezentacyjnej oraz 
usług w sieciach informatycznych. Certyfikat poświadcza, że jego posiadacz zdał egzamin dotyczący podstawowych pojęć 
technologii informatycznej i 6 egzaminów praktycznych sprawdzających umiejętność obsługi komputera. W zajęciach szkole-
niowych udział wzięło 165 pracowników. Przeprowadzono również egzaminy praktyczne z wszystkich modułów obejmujących 
certyfikat ECDL, do których przystąpiło 138 osób.

Stosownie do przepisów Kodeksu pracy organizowane były także szkolenia z zakresu bhp – wstępne i okresowe. W 2007 r. 
szkolenia były prowadzone zarówno przez pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, jak i przez zewnętrzny 
Ośrodek Szkolenia BHP (łącznie 336 osób). Udzielono instruktażu ogólnego i stanowiskowego dla 44 nowo zatrudnionych 
pracowników, szkoleniem okresowym dla kierujących pracownikami objęto 11 osób, zaś szkoleniem dla pracowników admini-
stracyjno-biurowych – 229 osób. Przeszkolono także 52 pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Ocena efektywności zajęć szkoleniowych

Efektywność zajęć szkoleniowych jest analizowana przy pomocy ankietowania uczestników oraz oceniana, zwłaszcza pod 
kątem osiągnięcia założonych celów. Analizie podlega zarówno aspekt merytoryczny (realizacja celu szkolenia, uporządko-
wanie przekazywanej wiedzy, precyzja prezentowania treści, przygotowanie wykładowcy do zajęć), jak i metodyczny (umie-
jętność nawiązania kontaktu z uczestnikami szkolenia, umożliwianie im aktywnego udziału w zajęciach, stosowanie symulacji 
i ćwiczeń, przekazywanie informacji i zwrotnych ocen). Powyższa metoda jest elementem kontroli i jednocześnie podstawą 
analizy służącej dokonywaniu ewentualnych zmian w programach szkoleń i doborze osób prowadzących zajęcia. Opisany 
sposób postępowania jest konsekwencją realizacji zasad określonych w Standardach kontroli NIK.

Biblioteka 
Biblioteka NIK działa od ponad sześćdziesięciu lat – pierwsze zapisy w księdze inwentarzowej pochodzą z 1945 r. Nie za-

chowały się niestety dokumenty potwierdzające istnienie biblioteki w Najwyższej Izbie Kontroli Państwa 41/. Jednak najstarsze 
egzemplarze Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego pochodzą z 1918 r., co może oznaczać, iż biblioteka istniała w Izbie już 
w okresie dwudziestolecia międzywojennego.

Biblioteka NIK pełni funkcję biblioteki fachowej 42/. Ze względu na specyfikę działalności Izby biblioteka gromadzi, opra-
cowuje i udostępnia książki przede wszystkim z dziedziny kontroli i audytu, z różnych gałęzi prawa, ekonomii, finansów, 
administracji i zarządzania. W minionym roku księgozbiór wzbogacił się zwłaszcza o publikacje dotyczące: UE, prawa mię-
dzynarodowego i harmonizacji prawa polskiego z prawem unijnym, rachunkowości, finansów publicznych, budżetu, statystyki 
i informatyki. Roczny przyrost zbiorów wynosi około półtora tysiąca egzemplarzy książek – pod koniec 2007 r. księgozbiór 
liczył ponad 22 tys. woluminów. Stale rozbudowywany jest dział księgozbioru poświęcony kontroli. Zawiera on zbiory ak-
tów prawnych dotyczących kontroli państwowej, pozycje książkowe poświęcone problematyce kontroli państwowej w Polsce 
i za granicą, metodyce kontroli i audytu, kontroli wewnętrznej oraz materiały zagranicznych najwyższych organów kontroli 
oraz organizacji zrzeszających te organy (głównie INTOSAI i EUROSAI). Biblioteka posiada też unikatowe zbiory informacji 
o wynikach kontroli (wydanych po 1988 r.) oraz sprawozdań rocznych z działalności Izby (od 1957 r.).

Biblioteka gromadzi wiele polskich i zagranicznych wydawnictw ciągłych parlamentarnych i urzędowych, m.in. Dzien-
nik Ustaw, Monitor Polski, sprawozdania stenograficzne z posiedzeń Sejmu RP oraz Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 
(w wersji elektronicznej). Bogaty jest także zbiór resortowych aktów prawnych wydawanych w Polsce po 1945 r.

Podobnie jak w latach poprzednich biblioteka zapewniała jednostkom organizacyjnym Izby prenumeratę czasopism (i do-

39/ Systemy Poltax, Egapoltax, Poltax 2B oraz Kontrola. 

40/ ECDL – ang. European Computer Driving Licence.

41/ Powołanej dekretem Naczelnika Państwa J. Piłsudskiego z 7 lutego 1919 r.

42/ W rozumieniu ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.
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stęp do archiwów internetowych wybranych tytułów), dzienników urzędowych, a także periodyków związanych z właściwoś-
cią rzeczową departamentów. Interesującą grupę wydawnictw ciągłych, prenumerowanych przez NIK, stanowią niezbędne 
w pracy Izby publikacje GUS (38 tytułów). Oprawiono, opracowano i skatalogowano 57 woluminów roczników dzienników 
urzędowych i czasopism podlegających archiwizacji. Prenumerowano także czasopisma fachowe (dostępne on-line).

W bibliotece działa komputerowy system informacyjno-wyszukiwawczy SOWA, umożliwiający czytelnikom dostęp do bazy 
danych księgozbioru. Ponadto na miejscu można skorzystać z archiwów dzienników: Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej i Ga-
zety Wyborczej.

Począwszy od 2007 r. biblioteka kataloguje nowo zakupione książki w systemie elektronicznym (tradycyjny katalog kart-
kowy został zamknięty na 2006 r. – wprowadza się do niego jedynie opisy książek, wydanych do tego roku). Równocześnie 
rozpoczęto prace nad retrokonwersją księgozbioru do katalogu elektronicznego. Według stanu na koniec 2007 r., w bazie 
katalogu elektronicznego znalazły się już wszystkie książki z działu Kontrola państwowa.

Działalność biblioteki w 2007 r., w porównaniu z rokiem poprzednim, ilustrują dane w tabeli nr 7.

Tabela nr 7. 
Podstawowe dane dotyczące biblioteki fachowej w NIK w latach 2006-2007

Lp. Wyszczególnienie 2006 r. 2007 r.
Wskaźnik %

(4:3)

1 2 3 4 5

1
Wydatki na zakup książek, prenumeratę dzienników urzędowych, czasopism i prasy 
(wartość – w tys. zł) 337,4 337,2 99,9

2
Liczba woluminów pozycji książkowych i periodyków specjalistycznych 
(w tys. – stan na 31 grudnia) 20,6 22,1 107,3

3 Prenumerata (liczba tytułów) ogółem, w tym: 238 223 93,7

3.1. – dzienniki urzędowe 20 20 100,0

3.2. – czasopisma fachowe 210 193 91,9

3.3. – prasa codzienna 8 10 125,0

4 Wydawnictwa GUS (liczba tytułów) 36 38 105,6

5
Zarejestrowani czytelnicy korzystający ze zbiorów 
(liczba – stan na 31 grudnia) 694 634 91,4

6 Księgozbiór fachowy (wartość w tys. zł – stan na 31 grudnia) 1/ 666,1 760,6 114,2

1/ Z dokumentami w formie elektronicznej.

Ze zbiorów bibliotecznych, oprócz pracowników Izby, korzystają także pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci 
i doktoranci przygotowujący prace o tematyce kontrolnej, pracownicy instytucji państwowych oraz dziennikarze. Podobnie 
jak w latach ubiegłych, Biblioteka NIK współpracowała z krajowymi wydawnictwami, księgarniami, redakcjami i biblioteka-
mi. W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych najczęściej realizowała zamówienia, korzystając z księgozbiorów Biblioteki 
Narodowej oraz Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy. Czasopismem najczęściej wykorzystywanym przez czytelników jest 
dwumiesięcznik Kontrola Państwowa.
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Współpraca
międzynarodowa 

5.

Komitet Kontaktowy 
prezesów najwy¿szych 

organów kontroli 
pañstw UE i ETO

Miêdzynarodowa 
Organizacja 

Najwy¿szych Organów 
Kontroli (INTOSAI)

Europejska
Organizacja 

Najwy¿szych Organów 
Kontroli (EUROSAI) 

OECD

 Miêdzynarodowa 
Komisja Rewidentów 

NATO

Współpraca z innymi 
organizacjami

Udział NIK w kontrolach 
międzynarodowych

Współpraca dwustronna 
i wielostronna
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W 2007 r. koncentrowano się przede wszystkim na przygotowaniach do organizowanego w 
czerwcu 2008 r. w Krakowie VII Kongresu Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów 
Kon troli EUROSAI 43/. Izba nie zaniedbywała także tradycyjnie dobrej i efektywnej współpracy 
z Międzynarodową Organizacją Najwyższych Organów Kontroli 44/, Komitetem Kontaktowym 
prezesów najwyższych organów kontroli państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybu-
nału Obrachunkowego 45/, a także z EUROSAI – w ramach współpracy grup roboczych – oraz 
ETO i innymi instytucjami i organizacjami europejskimi i pozaeuropejskimi. NIK utrzymywała 
także aktywne kontakty bilateralne i multilateralne. Do priorytetowych dziedzin współpracy 
międzynarodowej w 2007 r., podobnie jak i w latach p oprzednich, należały kontrola środowi-
ska i funduszy unijnych oraz współpraca transgraniczna i regionalna.
W 2007 r. łącznie 158 pracowników NIK uczestniczyło w seminariach, szkoleniach, konferen-
cjach i spotkaniach eksperckich odbywających się za granicą. W podobnych przedsięwzię-
ciach zorganizowanych przez Izbę dla kontrolerów z najwyższych organów kontroli innych 
krajów, wzięło udział 188 przedstawicieli urzędów kontroli innych krajów.

43/ EUROSAI (ang. European Organisation of Supreme Audit Institutions). Europejska Organizacja Najwyższych Organów Kontroli. Powstała w listopadzie 1990 r., jako 

grupa regionalna Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli – INTOSAI. W konferencji założycielskiej brała udział delegacja NIK.

44/ INTOSAI (ang. International Organization of Supreme Audit Institutions). Międzynarodowa Organizacja Najwyższych Organów Kontroli utworzona w 1953 r. i afi-

liowana przy ONZ; zrzesza organy kontroli z około 180 państw, które na mocy ustaw są zobowiązane do kontroli finansów publicznych. Jej celem jest wymiana 

doświadczeń w sferze kontroli państwowej.

45/ ETO (ang. European Court of Auditors). Trybunał kontroluje rozliczenia dochodów i wydatków Wspólnot i ich instytucji. Potwierdza wobec Parlamentu Europejskiego 

i Rady UE wiarygodność rozliczeń oraz zgodność z prawem i prawidłowość podstawowych transakcji. Przedkłada instytucjom Wspólnot roczne sprawozdanie.
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Komitet Kontaktowy prezesów najwyższych organów kontroli państw UE 
i ETO
Komitet Kontaktowy jest organem pomocniczym Unii Europejskiej, który działa w celu ułatwienia współpracy najwyższych 

organów kontroli państw członkowskich i ETO 46/. Formy współpracy obejmują przygotowywanie spraw przez grupy robocze, 
złożone z ekspertów reprezentujących zainteresowane organy kontroli, wstępne aprobowanie wyników pracy grup przez ze-
branie stałych przedstawicieli najwyższych organów kontroli (tzw. łączników), a następnie podjęcie decyzji przez prezesów. 
Prezesi spotykają się raz w roku. 

Izba jest aktywnym uczestnikiem prac Komitetu. Przedstawiciele NIK brali udział w pracach łączników i Grupy ds. współ-
pracy między najwyższymi organami kontroli i ETO, a także w pracach Grup roboczych ds.: wspólnych standardów kontroli, 
funduszy strukturalnych II, VAT, krajowych raportów o zarządzaniu środkami Unii Europejskiej oraz jakości kontroli.

Doroczne zebranie Komitetu odbyło się w grudniu 2007 r., w Helsinkach. Podczas pierwszej części obrad, zorganizowa-
nej w formie seminarium pn. Zarządzanie ryzykiem, dopuszczalny poziom ryzyka i zintegrowane ramy kontroli wewnętrznej 
w zarządzaniu środkami UE, referaty przedstawiły najwyższe organy kontroli Węgier, Polski, Szwecji oraz ETO, a także wi-
ceprzewodniczący Komisji Europejskiej i przewodniczący Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego. Odnosząc 
się do dyskutowanego problemu funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli stwierdzono, że nie jest celowe rozbudowy-
wanie ich ponad rzeczywiste potrzeby, ponieważ koszty dodatkowych mechanizmów kontrolnych mogą przewyższać korzyści 
ze zmniejszenia kwot traconych wskutek błędów i nieprawidłowości. Zdefiniowanie wartości dopuszczalnego ryzyka błędów 
(nieprawidłowości) pozwoli lepiej określić, czy systemy zarządzania i kontroli dla określonego obszaru budżetu UE działają 
wystarczająco dobrze, czy też należy je usprawnić. Ułatwi to dokonywanie ocen przez najwyższe organy kontroli oraz racjo-
nalne budowanie systemów zarządzania i kontroli. Poziomy ryzyka dopuszczalnego mogą być różne dla różnych obszarów 
budżetu unijnego, dlatego powinny zostać określone przez organy UE – Radę i Parlament Europejski, po przeprowadzeniu 
analizy przez Komisję Europejską. Ustalenie poziomu ryzyka dopuszczalnego może mieć również znaczenie przy kontroli 
środków krajowych.

W drugiej części obrad Komitet postanowił prowadzić ewaluację swojej działalności, zaczynając od grup roboczych. Łącz-
nicy otrzymali zadanie, aby przy udziale właściwych kierowników jednostek organizacyjnych najwyższych organów kontroli 
dokonali oceny, czy i w jakim zakresie organy te wykorzystują wyniki prac grup roboczych. Postanowiono, że syntetyczne 
informacje o bieżących pracach grup roboczych będą umieszczane na publicznej stronie internetowej Komitetu 47/. Zostanie 
tu również przeniesiona elektroniczna baza danych o jakości kontroli.

Komitet określił też zadania na 2008 r.: stworzenie platformy wymiany informacji o kontrolach środków unijnych; 
zorganizowanie seminarium nt. krajowych deklaracji zarządzania środkami UE (z własnej inicjatywy sporządzają lub za-
mierzają je sporządzać rządy Holandii, Wielkiej Brytanii i Szwecji) oraz krajowych podsumowań dostępnych audytów 
i deklaracji 48/. 

Prezes NIK przedstawił wnioski wynikające z warsztatów najwyższych organów kontroli Grupy Wyszehradzkiej oraz Au-
strii i Słowenii, poświęconych udziałowi w kontrolach ETO. Ustalono, że wymieniane będą nadal doświadczenia z zakresu or-
ganizowania współpracy z Trybunałem oraz doskonalone będą robocze kontakty z ETO (m.in. w zakresie wymiany informacji 
o kontrolach ETO oraz ułatwiania kontrolerom dostępu do dokumentów określających założenia i metodykę kontroli).

Komitet rozpatrzył i przyjął sprawozdania Grup roboczych ds.: wspólnych standardów kontroli, funduszy strukturalnych II, 
krajowych raportów o zarządzaniu środkami UE, VAT, zamówień publicznych, jakości kontroli, a także dotyczące sieci współ-
pracy ekspertów ds. rolnictwa i wspólnej grupy roboczej z najwyższych organów kontroli państw kandydujących do UE.

Grupa robocza ds. wspólnych standardów kontroli i porównywalnych kryteriów kontroli środków UE opracowała wstępny 
projekt dokumentu dotyczącego wspólnych zasad kontroli finansowej środków unijnych. W 2008 r. grupa będzie kontynuować 
te prace oraz opracuje projekt dokumentu określającego wspólne zasady kontroli wykonania zadań.

46/ Por. Deklarację nr 18 w sprawie Trybunału Obrachunkowego (załączoną do Traktatu z Nicei) – Konferencja wzywa Europejski Trybunał Obrachunkowy oraz krajowe 

organy kontroli do poprawy ram i warunków ich współpracy przy jednoczesnym zachowaniu własnej autonomii. W tym celu prezes Trybunału może powołać komitet 

zajmujący się kontaktami z prezesami krajowych organów kontroli.

47/ Http://www.contactcommittee.eu.

48/ O których mowa w art. 53b ust. 3 Rozporządzenia Finansowego Komisji Europejskiej.
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Grupa robocza ds. funduszy strukturalnych II prowadzi kontrolę równoległą wykorzystania funduszy UE na programy 
z zakresu zatrudnienia i ochrony środowiska (NIK uczestniczy w tej kontroli). Po zakończeniu postępowania kontrolnego po-
wstanie zbiorczy raport, który zostanie przedstawiony na następnym zebraniu Komitetu.

Grupa robocza ds. krajowych raportów o zarządzaniu środkami UE wspomaga działania organów kontroli w tym zakresie. 
Obecnie 10 najwyższych organów kontroli (Austrii, Belgii, Danii, Estonii, Holandii, Litwy, Słowenii, Węgier, Wielkiej Brytanii 
i Włoch) sporządza tego rodzaju ogólne raporty. Grupa dokonała ich wstępnej analizy, która wskazuje na różne podejście 
do założeń, metod opracowania, zakresu oraz sposobu wykorzystania raportów. Przygotowała też opis krajowych systemów 
zarządzania i kontroli wykorzystania środków przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej UE. 

Grupa robocza ds. VAT stanowi forum wymiany doświadczeń w zakresie zwalczania defraudacji VAT w transakcjach 
wewnątrzunijnych oraz problemów związanych z kontrolą tego podatku. Na zebraniu, we wrześniu 2007 r. w Warszawie, 
w którym udział wzięli przedstawicieli 21 najwyższych organów kontroli i ETO, rozpatrzono sprawozdanie dotyczące mierze-
nia ubytku w VAT z tytułu defraudacji, analizę odpowiedzi na ankietę dotyczącą podatku VAT, informacje dotyczące kontroli 
w zakresie tego podatku oraz odnoszące się do najnowszych rozwiązań w walce z oszustwami podatkowymi w UE. W 2008 r. 
grupa będzie nadal monitorować trendy w obszarze podatku VAT, przy uwzględnieniu postępów poczynionych przez państwa 
członkowskie w szacowaniu strat powstałych na skutek oszustw podatkowych oraz przeanalizuje możliwości dalszego rozwoju 
strategii walki z oszustwami podatkowymi.

Grupa robocza ds. zamówień publicznych opracowała: projekt przewodnika o zasadach zamówień publicznych w UE, 
obejmujący także przegląd orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, listę pytań do kontroli finansowej oraz wykaz 
zagadnień, które mogą być przydatne dla kontroli wykonania zadań w tym obszarze. W 2008 r. grupa wprowadzi końcowe 
poprawki do przewodnika oraz rozpatrzy sposób jego wykorzystania przez najwyższe organy kontroli.

Międzynarodowa Organizacja Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI)
Izba jest członkiem Komitetu Sterującego Grupy roboczej INTOSAI ds. kontroli środowiska, pełniącego rolę zarządu gru-

py. Jest również członkiem Grup roboczych ds. informatyki i ds. prywatyzacji.
W lutym 2007 r., w Kapsztadzie (RPA), delegacja NIK wzięła udział w VI Spotkaniu Komitetu Sterującego Grupy roboczej 

INTOSAI ds. kontroli środowiska. Komitet przygotował projekt planu pracy Grupy na lata 2008-2010 oraz ocenił 4 opracowania 
przygotowywane w ramach projektów realizowanych przez Grupę (w tym m.in. opracowany pod kierownictwem najwyższych 
organów kontroli Holandii i Polski podręcznik pn. Współpraca między najwyższymi organami kontroli – rady i przykłady doty-
czące kontroli międzynarodowych). Podczas spotkania przyjęto projekt programu działania grupy na lata 2008-2010, a także 
określono zadania do 2015 r. Przedstawiono również sprawozdania z działalności regionalnych grup roboczych w latach 2004-
2005 (m.in. Grupy roboczej EUROSAI ds. kontroli środowiska, której przewodzi NIK).

 Członkowie grupy spotkali się też w czerwcu 2007 r. w Arushy (Tanzania). 57 przedstawicieli najwyższych orga-
nów kontroli z całego świata, w tym 10 europejskich, dyskutowało o funkcjonowaniu grupy w ostatnich dwóch latach oraz 
o planach na kolejne dwa lata. Część seminaryjno-warsztatową spotkania poświęcono kontrolom środowiska i wymianie 
doświadczeń w tym zakresie. Przyjęto m.in. plan pracy grupy na lata 2008-2010 oraz zaakceptowano 4 opracowania (w 
tym wysoko oceniony podręcznik o współpracy przy realizacji kontroli międzynarodowych). Przedstawiono także spra-
wozdania z działalności regionalnych grup roboczych ds. kontroli środowiska w latach 2004-2005, w tym grupy koordy-
nowanej przez NIK. Po raz kolejny grupa europejska uznana została za najaktywniejszą, stanowiącą wzór dla innych 
grup regionalnych. Strona polska przyjęła zobowiązania, że będzie uczestniczyć w koordynowanej przez najwyższy organ 
kontroli Kanady globalnej kontroli dotyczącej zmian klimatycznych, a także będzie członkiem podkomitetu ds. opracowania 
w 2008 r. strategii współdziałania grupy z organizacjami zewnętrznymi na lata 2008-2015. Ponadto NIK zobowiązała się do 
członkostwa w podkomitecie ds. opracowania podręcznika o kontroli zrównoważonej gospodarki energią, a także do przy-
gotowania (wspólnie z najwyższym organem kontroli Holandii) projektu strony internetowej, na której będzie zamieszczony 
i aktualizowany podręcznik pn. Współpraca między najwyższymi organami kontroli – rady i przykłady dotyczące kontroli 
międzynarodowych.

W marcu 2007 r., w Omanie, przedstawiciele NIK wzięli udział w 16 spotkaniu Stałego Komitetu INTOSAI ds. kontroli sy-
stemów informatycznych. Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń, zarówno w obszarze kontroli projektów informatycz-
nych realizowanych przez administrację publiczną, jak też kontroli funkcjonowania systemów informatycznych w administracji 
oraz skuteczności świadczenia usług publicznych przy wykorzystaniu internetu.
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W Marrakeszu (Maroko), w październiku 2007 r., odbyło się 14 spotkanie Grupy roboczej INTOSAI ds. prywatyzacji. 
Uczestniczyło w nim 33 przedstawicieli najwyższych organów kontroli, przedstawiciele OECD 49/ i reprezentanci instytucji pub-
licznych Maroka. Postanowiono, ze grupa będzie kontynuowała prace nad uaktualnianiem wytycznych dotyczących kontroli: 
prywatyzacji, przedsięwzięć wspólnych finansowanych ze środków publicznych i prywatnych, organów regulacyjnych, ryzyka 
w partnerstwie publiczno-prawnym w świetle nowych doświadczeń najwyższych organów kontroli. Zdecydowano również, że 
grupa uruchomi forum internetowe. Zaproponowano także zmianę dotychczasowej nazwy na Grupę roboczą ds. kontroli pry-
watyzacji, regulatorów ekonomicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego, uznając że obecna nazwa grupy nie jest adekwat-
na do obszaru jej zainteresowań. Przedstawiciel NIK zaprezentował wyniki kontroli prywatyzacji Polskich Hut Stali SA.

W listopadzie 2007 r., Prezes NIK wziął udział w XIX Kongresie INTOSAI, który odbył się w Meksyku. Uczestniczyli w nim 
przedstawiciele prawie 150 najwyższych organów kontroli oraz instytucji międzynarodowych, takich jak: ONZ, Europejski 
Trybunał Obrachunkowy, Bank Światowy, OECD, Międzynarodowa Federacja Księgowych. Omówione zostały zagadnienia 
związane z kontrolą długu publicznego i kluczowe wskaźniki wykorzystywane do oceny wykonania zadań w tym obszarze. 
Przedstawiono i przyjęto sprawozdania grup roboczych INTOSAI, wybrano nowych audytorów i członków Zarządu oraz ko-
lejnego gospodarza Kongresu INTOSAI w 2010 r. – Republikę Południowej Afryki. Odbyło się również spotkanie ze sprawo-
zdawcami przygotowującymi sesje tematyczne VII Kongresu EUROSAI w Krakowie. Kongres przyjął Deklarację z Meksyku 
o niezależności najwyższych organów kontroli, określającą zasady należytej kontroli sektora publicznego oraz Porozumienie 
z Meksyku, zawierające zalecenia i zadania związane z tematami dyskutowanymi podczas kongresu.

Europejska Organizacja Najwyższych Organów Kontroli (EUROSAI)
EUROSAI jest jedną z siedmiu regionalnych grup Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli INTOSAI. 

Powstała w 1990 r. Początkowo liczyła 30 członków (wśród nich – NIK). Obecnie liczy ich 48 – w tej liczbie zawiera się 47 
krajowych najwyższych organów kontroli oraz ETO. Celami EUROSAI, zgodnie z jej statutem, są m.in.: promowanie współ-
pracy pomiędzy członkowskimi organami kontroli oraz z innymi grupami regionalnymi INTOSAI; utrzymywanie kontaktów 
z narodowymi i międzynarodowymi instytucjami, które zajmują się sprawami mającymi wpływ na audyt finansów publicznych; 
zachęcanie do wymiany informacji i dokumentów między członkami EUROSAI; przyczynianie się do rozwoju badań nauko-
wych w dziedzinie audytu finansów publicznych i w dziedzinach pokrewnych; zachęcanie do wdrażania wniosków i zaleceń 
przyjętych przez Kongres EUROSAI; dążenie do ujednolicenia terminologii branżowej oraz przyczynianie się do lepszego 
rozumienia problematyki audytu finansów publicznych.

W 2007 r., podobnie jak w ubiegłych latach, Izba bardzo aktywnie działała na forum EUROSAI. Od 1999 r. Izba koordynuje 
pracę Grupy roboczej EUROSAI ds. kontroli środowiska, bierze udział w pracach Komitetu EUROSAI ds. szkoleń; jest także 
członkiem Grupy roboczej ds. informatyki.

W ramach przygotowań do VII Kongresu EUROSAI, przedstawiciele NIK uczestniczyli w zebraniach zespołów przygo-
towujących poszczególne tematy kongresowe. M.in. we wrześniu 2007 r. uczestniczyli w Kopenhadze w zebraniu zespołu 
przygotowującego temat Kongresu pn. Budowa systemu zarządzania jakością kontroli w najwyższym organie kontroli. W paź-
dzierniku 2007 r., w siedzibie NIK odbyło się spotkanie zespołu przygotowującego temat pn. Kontrola programów społecznych 
w zakresie edukacji, w którym wzięli udział kontrolerzy z najwyższych organów kontroli: Estonii, Francji, Portugalii, Szwecji 
i Ukrainy.

W kwietniu 2007 r., w siedzibie ETO w Luksemburgu, eksperci NIK uczestniczyli w szkoleniu dla członków Grupy 
roboczej EUROSAI ds. informatyki. Seminarium obejmowało m.in. problematykę zarządzania projektami, definiowania 
planów strategicznych, standaryzacji systemów, procesów i danych, a także efektywnego korzystania ze wsparcia infor-
matycznego.

W Moskwie, w czerwcu 2007 r., odbyło się VI Spotkanie podgrupy Grupy roboczej EUROSAI ds. informatyki, w rezultacie 
którego Izba podjęła się dalszego administrowania stroną internetową grupy oraz zarządzania podstroną z algorytmem kon-
troli usług i systemów informatycznych.

Grupa robocza EUROSAI ds. ulg podatkowych 50/ spotkała się w 2007 r. dwukrotnie: w lutym w Warszawie i we wrześniu 

49/ OECD (ang. Organization for Economic Co-operation and Development). Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Organizacja międzynarodowa skupiająca 

30 wysoko rozwiniętych i demokratycznych państw, powstała w 1961 r. Celem OECD jest wspieranie państw członkowskich w osiągnięciu jak najwyższego poziomu 

wzrostu gospodarczego i stopy życiowej obywateli. OECD zajmuje się też pomocą dla najbiedniejszych państw.

50/ Ang. Tax subsidies.
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– na Słowacji. Spotkania miały związek z realizowaną kontrolą równoległą Wykorzystania ulg i zwolnień podatkowych, jako 
instrumentu polityki fiskalnej państwa. Przedstawiono informacje o postępie prac, prezentowano główne ustalenia i oceny 
wynikające z badań. Przyjęto projekt końcowego raportu, który będzie zawierał podsumowanie ocen, uwag i wniosków z prac 
grupy.

Komitet sterujący Grupy roboczej EUROSAI ds. badania i porównywania efektywności działania administracji podat-
kowej 51/, spotykał się trzykrotnie. Delegacja NIK wzięła udział w spotkaniach w 2007 r. – w styczniu w Szwecji, w kwietniu 
w Wielkiej Brytanii oraz we wrześniu w Finlandii. Ich rezultatem było opracowanie raportu końcowego z prac grupy.

W lutym 2007 r. odbyło się seminarium dla członków Grupy roboczej EUROSAI ds. kontroli środowiska, poświęcone 
Ochronie przyrody w kontekście europejskiego prawa środowiskowego. Zostało ono zorganizowane przez najwyższy organ 
kontroli Niemiec w Akademii Prawa Europejskiego w Trewirze. NIK, jako koordynator grupy, była jego współorganizatorem. 
Tematyka seminarium miała ścisły związek z priorytetami kontrolnymi grupy i dotyczyła zagadnień prawnych ochrony bioróż-
norodności, w tym w szczególności sieci Natura 2000.

Gospodarzem dorocznego spotkania członków grupy, w październiku 2007 r. w Bratysławie, był Najwyższy Urząd Kon-
troli Republiki Słowackiej. Spotkanie zorganizowano z inicjatywy i przy wsparciu NIK, jako koordynatora prac grupy. Wzięli 
w nim udział przedstawiciele 26 europejskich najwyższych organów kontroli oraz Parlamentu Republiki Słowackiej, Komisji 
Europejskiej, Sekretariatu Ramowej Konwencji ds. Zmian Klimatycznych ONZ, Europejskiej Agencji Środowiska, a także 
przewodniczący Grupy roboczej INTOSAI ds. kontroli środowiska (najwyższy organ kontroli Kanady), koordynator Grupy 
roboczej ASOSAI 52/ ds. kontroli środowiska (najwyższy organ kontroli Chin) i koordynator Grupy roboczej OLACEFS 53/ 
ds. kontroli środowiska (najwyższy organ kontroli Brazylii). Istotną część spotkania stanowiło seminarium poświęcone kon-
trolom zagadnień związanych ze zmianami klimatycznymi. Najwyższe organy kontroli krajów europejskich, które wyraziły 
zainteresowanie udziałem w zaproponowanej przez NIK regionalnej kontroli realizacji zobowiązań wynikających z Proto-
kołu z Kioto, dyskutowały potencjalny zakres tej kontroli i jej relacje do globalnej kontroli zagadnień zmian klimatycznych 
planowanej przez Grupę roboczą INTOSAI. Przyjęto również plan pracy na 2008 r., a także zaprezentowano kandydaturę 
najwyższego organu kontroli Norwegii na stanowisko nowego koordynatora grupy (po przekazaniu tej funkcji przez NIK na 
VII Kongresie EUROSAI w Krakowie).

Prezes NIK uczestniczył w XXXII posiedzeniu Zarządu EUROSAI, które odbyło się w Bernie, we wrześniu 2007 r. 54/. 
Najważniejszymi decyzjami zarządu było: przyjęcie sprawozdania Komitetu EUROSAI ds. szkoleń za lata 2006-2007, zinte-
growanie witryny internetowej EUROSAI i strony komitetu, pozytywne rozpatrzenie wniosków izraelskiego Urzędu Kontrolera 
Państwowego i Rzecznika Praw Obywatelskich o członkostwo w EUROSAI oraz Federalnej Izby Obrachunkowej Federacji 
Rosyjskiej – o członkostwo w Komitecie ds. szkoleń. Prezes NIK przedstawił stan przygotowań do VII Kongresu EUROSAI 
w Krakowie oraz raport z działalności Grupy roboczej EUROSAI ds. kontroli ochrony środowiska w latach 2006-2007.

OECD
Począwszy od 2007 r., Prezes NIK jest członkiem Rady Audytorów OECD 55/. Rada, zgodnie z regulaminem finansowym 

OECD, jest audytorem zewnętrznym tej organizacji i przedstawia państwom członkowskim, za pośrednictwem Rady Ambasa-
dorów OECD, opinię o prawidłowości zarządzania finansami OECD oraz skuteczności i oszczędności w wypełnianiu zadań. 

Rada Audytorów przedkłada Radzie OECD opinie z badania sprawozdania finansowego oraz wykonania budżetu i planu 
pracy, wraz z opinią o prawidłowości zarządzania finansami organizacji. Opinie z badania sprawozdania finansowego i wyko-
nania budżetu zamieszczane są w raporcie, zawierającym też poświadczenie wyniku finansowego i zalecenia pokontrolne. 
Pozytywna opinia Rady Audytorów jest podstawą do udzielenia absolutorium Sekretarzowi Generalnemu OECD.

51/ Ang. Benchmarking of Tax Administration.

52/ ASOSAI (ang. Asian Organization of Supreme Audit Institutions). Azjatycka Organizacja Najwyższych Organów Kontroli.

53/ OLACEFS (ang. Organization of Latin American and Caribean Supreme Audit Institutions). Organizacja Najwyższych Organów Kontroli Państw Ameryki Łacińskiej.

54/ Od 2005 r. Prezes NIK pełnił funkcję pierwszego wiceprzewodniczącego Zarządu EUROSAI; w czerwcu 2008 r. przejmie na 3 lata jego przewodnictwo.

55/ W skład Rady Audytorów OECD wchodzi czterech urzędników nominowanych przez rządy państw członkowskich. Kandydaci do Rady Audytorów muszą posiadać 

doświadczenie w kontroli w sektorze publicznym. Jeden członek Rady Audytorów OECD jest zawsze przedstawicielem Francji, z uwagi na konieczność zapewnienia 

ciągłości pracy oraz siedzibę OECD w Paryżu. Przedstawiciel Francji jest mianowany na czas nieokreślony i przewodniczy Radzie. Kadencje pozostałych trzech 

członków Rady trwają 4 lata. Stanowiska w Radzie są obsadzane rotacyjnie przez państwa członkowskie OECD. Obecnie przedstawicieli w Radzie Audytorów OECD 

mają Kanada, USA i Polska.
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Zgodnie z zaleceniem Rady z grudnia 2002 r. regulamin finansowy OECD powinien być poddawany przeglądowi co 5 lat. 
Przegląd regulaminu, obowiązującego od 1 stycznia 2003 r., rozpoczęto pod koniec 2007 r. W celu udoskonalenia struktury 
kontroli wewnętrznej i zewnętrznej OECD i zapewnienia pełnej zgodności ze standardami INTOSAI, rozważane jest połącze-
nie Rady Audytorów OECD i Komitetu Audytu OECD.

Prezes NIK trzykrotnie uczestniczył w 2007 r. w posiedzeniach Rady Audytorów OECD w Paryżu.

Międzynarodowa Komisja Rewidentów NATO (IBAN)
W maju 2007 r., w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli, odbyło się coroczne spotkanie Międzynarodowej Komisji Rewi-

dentów NATO 56/, w związku z raportem Komisji z działalności w 2007 r. Delegacja NIK spotkała się również z pracownikami 
Stałego Przedstawicielstwa RP przy NATO i UZE 57/ w Brukseli.

Współpraca z innymi organizacjami europejskimi i pozaeuropejskimi
We wrześniu 2007 r., w Budapeszcie, delegacja NIK wzięła udział w międzynarodowej konferencji pn. Rola systemów 

wewnętrznej kontroli finansowej w europejskim sektorze publicznym, zorganizowanej pod patronatem Prezesa najwyższego 
organu kontroli Węgier.

W październiku, w Luksemburgu, kontrolerzy NIK uczestniczyli w seminarium poświęconym kontroli wykonania zadań 
w sektorze publicznym, z uwzględnieniem kontroli wykonania zadań finansowanych ze środków budżetu UE. Przedstawiono 
m.in. programy kontroli projektów finansowanych z budżetu unijnego oraz stanu przygotowań do Zimowej Olimpiady i Olim-
piady Specjalnej w Kanadzie w 2010 r.

Również w październiku, w Brukseli, eksperci z NIK wzięli udział w seminarium nt. audytu wewnętrznego, zorganizowa-
nym przez dyrektora generalnego – audytora wewnętrznego Komisji Europejskiej.

W tym samym miesiącu przedstawiciele NIK uczestniczyli w VI Kongresie EURORAI 58/ w Szwajcarii. Jego prze-
wodnim tematem było wypracowanie podejścia do kontroli nowych form finansowania i kontraktowania usług publicz-
nych.

Audytor Wewnętrzny NIK wziął udział w spotkaniu Komitetu Sterującego, opracowującego program szkolenia audytorów 
wewnętrznych sektora publicznego w Europie, które odbyło się w marcu w Orlando. W lipcu uczestniczył w Amsterdamie 
w europejskiej konferencji ECII 59/, jak również w światowej konferencji zorganizowanej przez Instytut Audytorów Wewnętrz-
nych 60/ i Forum Audytorów Rządowych.

Udział NIK w kontrolach międzynarodowych
Przez kontrole międzynarodowe należy rozumieć kontrole koordynowane i równoległe 61/, realizowane przez NIK we 

współpracy z innymi najwyższymi organami kontroli, jak również kontrole prowadzone w Polsce przez organy kontroli UE 
(przede wszystkim ETO), z udziałem przedstawicieli Izby. W NIK koordynacja działań związanych z udziałem w kontrolach 
międzynarodowych powierzona została Zespołowi ds. Kontroli Międzynarodowych 62/.

Współpraca z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym

Obowiązek współpracy z ETO w związku z kontrolami, które Trybunał prowadzi na terytorium RP, wynika z prawa wspól-
notowego 63/. Jest on realizowany przez asystowanie kontrolerom ETO podczas czynności kontrolnych, udzielanie pomocy 
w kontaktach z krajowymi podmiotami przewidzianymi do kontroli oraz analizę wstępnych ustaleń kontroli.

56/ IBAN (ang. International Board of Auditors for NATO). Międzynarodowa Komisja Rewidentów NATO przeprowadza kontrole finansów organów NATO oraz jednostek, 

które korzystają ze środków współfinansowanego przez NATO Programu Rozwoju Infrastruktury.

57/ UZE (ang. WEU: Western European Union). Unia Zachodnioeuropejska. Powstała w 1954 r. w celu udzielania swym członkom gwarancji wzajemnego bezpieczeń-

stwa.

58/ EURORAI (ang. European Organisation of Regional External Public Finance Audit Institutions). Europejska Organizacja Regionalnych Organów Kontroli.

59/ ECII (ang. Engineered Controls International Inc.). 

60/ IIA (ang. The Institute of Internal Auditors).

61/ Ang. coordinated audits oraz paralel audits (concurrent audits).

62/ Przewodniczący Zespołu pełni jednocześnie funkcję Pełnomocnika Prezesa NIK ds. Kontroli Międzynarodowych.

63/ Z Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, a w szczególności z jego artykułu 248 ust. 3.
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Podobnie jak w poprzednich latach, Izba przekazała Trybunałowi roczny plan pracy, zaś Trybunał udostępnił opis plano-
wanych zadań, a następnie co miesiąc informował o kontrolach przewidzianych do realizacji na terytorium RP.

W minionym roku ETO przeprowadził w Polsce 4 kontrole. We wszystkich uczestniczyli, w charakterze obserwatorów, 
kontrolerzy NIK, aby zapobiec sytuacjom, w których kontrolerzy ETO mogliby błędnie zinterpretować otrzymane informacje, 
pominąć ważne dla kontroli fakty i uwarunkowania (np. przepisy krajowe), co mogłoby prowadzić do błędnych ustaleń. Po 
zakończeniu kontroli na terytorium RP, Trybunał przesyłał do NIK zawiadomienia o wstępnych ich ustaleniach. W 2007 r. 
NIK otrzymała 7 zawiadomień (5 dotyczyło kontroli z 2006 r.). Postępując zgodnie z przyjętymi zasadami, NIK przekazała 
zawiadomienia o wstępnych ustaleniach kontroli do właściwych ministerstw (tj. jednostek zarządzających środkami UE) oraz 
do jednostek bezpośrednio objętych kontrolą, a następnie przesłała do ETO zgłoszone przez te jednostki uwagi do ustaleń. 
W 3 przypadkach Izba przekazała ETO także własne stanowisko w sprawie wstępnych ustaleń kontroli (w jednym przypadku 
Trybunał uwzględnił wszystkie uwagi zgłoszone przez Izbę).

Informacje uzyskane dzięki udziałowi w kontrolach Trybunału zwiększały wiedzę kontrolerów NIK o nieprawidłowościach 
w obszarze gospodarowania środkami unijnymi. Były one wykorzystywane przez Izbę w programowaniu własnych kontroli 
dotyczących wykorzystania środków UE. W tabeli nr 8 zamieszczono dane o zakresie tematycznym kontroli oraz podmiotach 
kontrolowanych. 

Tabela nr 8. 
Kontrole prowadzone przez ETO na terytorium RP w 2007 r.

Lp. Temat kontroli przeprowadzonej przez ETO Kontrolowane podmioty

1 2 3

1
Kontrola dla celów poświadczenia wiarygodności (DAS) za 2006 r. 
w zakresie Phare (kontynuacja kontroli przeprowadzonej w lipcu 
2006 r.)

Ministerstwo Finansów

2
Kontrola Przejściowego Instrumentu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(Program Operacyjny 2004PL06GDO001) dla celów poświadczenia 
wiarygodności za 2007 r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (centrala, oddziały 
i beneficjenci)

3
Kontrola w zakresie zasady współzależności Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa

4
Kontrola dla celów poświadczenia wiarygodności za 2007 r. w zakresie 
rachunków Sekcji Gwarancji EFOGR – ocena kontroli przeprowadzo-
nych zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 4045/89

Ministerstwo Finansów (Szef Służby Celnej, Departamenty Kontroli Celno-
Akcyzowej i Kontroli Gier) oraz podległe służby kontrolne

Ważnym nurtem w działalności Zespołu ds. Kontroli Międzynarodowych były inicjatywy szkoleniowe, mające na celu pod-
niesienie wiedzy kontrolerów o kontrolach realizowanych przez ETO w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

W czerwcu 2007 r., w Ośrodku Szkoleniowym NIK w Goławicach, zorganizowano zajęcia warsztatowe dla kontrolerów, 
aby zapoznać ich z funkcjonowaniem Trybunału, postępowaniem kontrolnym i metodyką kontroli. Omówiono też możliwości 
doskonalenia form współpracy między NIK i Trybunałem 64/. W warsztatach wzięli także udział przedstawiciele ministerstw 
– instytucji zarządzających środkami unijnymi oraz agencji płatniczych.

We wrześniu 2007 r., w Warszawie, podczas warsztatów najwyższych organów kontroli państw Grupy Wyszehradzkiej 
oraz Austrii i Słowenii rozpatrywano sposoby usprawnienia udziału kontrolerów najwyższych organów kontroli państw człon-
kowskich UE w kontrolach prowadzonych przez ETO w tych państwach.

Kontrole równoległe i koordynowane

W 2007 r. NIK uczestniczyła w 12 kontrolach realizowanych we współpracy z najwyższymi organami kontroli innych 
krajów. W 7 zakończono czynności kontrolne (jedną sfinalizowano podpisaniem wspólnego komunikatu, w wypadku 5 
kolejnych podjęto prace nad wspólnymi raportami). Pozostałych 5 kontroli znajdowało się w stadium przygotowania lub 
realizacji. Szczegółowe dane o kontrolach międzynarodowych przygotowywanych i realizowanych w 2007 r. z udziałem 
NIK zawiera tabela nr 9.

64/ Wykładowcami byli członek Trybunału J. Uczkiewicz oraz 4 pracowników ETO.
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Tabela nr 9. 
Międzynarodowe kontrole równoległe i koordynowane w 2007 r.

Lp. Tytuł kontroli Udział najwyższych 
organów kontroli

Zadania realizowane
w 2007 r.

1 2 3 4

1

Kontrola transgranicznego przemieszcza-
nia odpadów między Polską a Rosją – Ob-
wodem Kaliningradzkim

Federacja Rosyjska, Polska Kontrolę przeprowadziła Delegatura NIK w Olsztynie oraz najwyż-
szy organ kontroli Federacji Rosyjskiej (realizowana była w oparciu 
o uzgodnione cele i dotyczyła tych samych przejść granicznych). 
W kwietniu 2007 r. podpisano wspólny komunikat.

2

Kontrola wpływu działalności gospodarczej 
na stan środowiska Puszczy Białowie-
skiej (kontrola sprawdzająca po kontroli 
z 1995 r.) 

Białoruś, Polska W lutym 2007 r. została zatwierdzona informacja o wynikach 
kontroli NIK. Do końca ub.r. trwały prace nad przygotowaniem 
wspólnego raportu. 

3 Kontrola równoległa ochrony wód zlewni 
rzeki Bug w latach 2003-2006 (I kw.)

Białoruś, Polska i Ukraina Trwały prace nad uzgodnieniem treści wspólnego raportu.

4

Kontrola równoległa wykorzystania środ-
ków międzynarodowych na eliminację 
skutków katastrofy w Czarnobylu 1/

Federacja Rosyjska, Niemcy, Polska, 
Słowacja, Stany Zjednoczone, Szwaj-
caria, Ukraina (koordynator), ETO

W 2007 r. NIK przeprowadziła kontrolę doraźną wykorzystania 
środków przekazanych przez rząd RP na likwidację skutków ka-
tastrofy. We wrześniu najwyższy organ kontroli Ukrainy otrzymał 
wyniki kontroli krajowych i rozpoczął prace nad raportem.

5

Kontrola wykorzystania ulg i zwolnień po-
datkowych, jako instrumentu polityki fiskal-
nej państwa 2/

Dania, Federacja Rosyjska, Finlandia, 
Francja, Irlandia, Litwa, Łotwa, 
Niemcy, Polska, Rumunia, Słowacja, 
Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka 
Brytania

NIK przeprowadziła kontrolę w 2006 r. Na 2007 r. zaplanowano 
opracowanie raportów krajowych przez poszczególne organy 
kontroli. Wyniki kontroli NIK zawarte są w Informacji o wynikach 
kontroli tworzenia prawa podatkowego w zakresie ulg i zwolnień 
podatkowych (z kwietnia 2007 r.).

6

Kontrola postanowień Konwencji Bazylej-
skiej o kontroli transgranicznego przemie-
szczania odpadów i usuwania odpadów 
niebezpiecznych na granicach między 
Polską, Słowacją i Ukrainą w latach 2004-
2006

Polska, Słowacja, Ukraina Kontrolę po stronie polskiej koordynowała Delegatura NIK 
w Rzeszowie. Czynności kontrolne trwały od maja do październi-
ka 2007 r. Po ich zakończeniu rozpoczęto prace nad informacją 
o wynikach kontroli NIK oraz wspólnym raportem.

7
Kontrola wdrażania ochrony na obszarach 
NATURA 2000 3/

Austria, Czechy, Finlandia, Węgry, 
Wielka Brytania oraz Francja jako 
koordynator, we współpracy z ETO

Prowadzono ją w latach 2006-2007 r. (NIK przeprowadziła krajo-
wą kontrolę od kwietnia do września 2007 r.). 

8

Kontrola funkcjonowania systemu kontroli 
wewnętrznej wykorzystania Funduszy 
Strukturalnych Unii Europejskiej 4/

Austria, Czechy, Polska, Słowacja, 
Węgry (koordynator)

W 2007 r. trwały uzgodnienia zakresu kontroli i harmonogramu 
prac. Kontrola pn. Przestrzeganie wymogów prawa wspólno-
towego i krajowego przy wdrażaniu wybranych regionalnych 
programów operacyjnych, będąca częścią ww. kontroli, została 
umieszczona w Planie pracy NIK na 2008 r. (koordynator – De-
legatura w Gdańsku).

9

Wdrażanie postanowień Ramowej Kon-
wencji Narodów Zjednoczonych w sprawie 
zmian klimatu i Protokołu z Kioto

Polska (koordynator) oraz 14 innych 
najwyższych organów Kontroli 
– członków EUROSAI

W październiku 2007 r., w Bratysławie, przedstawiciele najwyż-
szych organów kontroli podjęli rozmowy o zakresie europejskiej 
kontroli, dotyczącej zmian klimatycznych. Po seminarium Izba 
wystosowała zaproszenie do członków EUROSAI, proponując 
objęcie kontrolą następujący zagadnień: wdrażania krajowych 
programów ograniczenia zmian klimatu, prognozowania i raporto-
wania wielkości emisji gazów cieplarnianych oraz funkcjonowania 
krajowego systemu handlu emisjami (uzgodnienia zakresu kontro-
li w toku).

10

Kontrola rybołówstwa i monitoringu wpły-
wu środowiska na zasoby rybne w Morzu 
Bałtyckim

Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, 
Łotwa, Niemcy, Polska, Federacja 
Rosyjska i Szwecja

W 2007 r. trwały uzgodnienia dotyczące tematyki kontroli oraz 
udziału w niej poszczególnych najwyższych organów kontroli. 
Kontrola obejmie lata 2005-2007. Umowę o współpracy strony 
podpisały w listopadzie, zaś załączniki zawierające założenia do 
programu kontroli – w grudniu 2007 r.

11
Wykorzystanie publicznych środków finan-
sowych na edukację osób poszukujących 
pracy

Polska i Słowacja W 2007 r. zorganizowano dwa spotkania. Ich celem było omówie-
nie stanu realizacji prowadzonej kontroli. Odbyło się także szkole-
nie, poświęcone zagadnieniom metodycz-nym.

12

Rezultaty wdrażania Sektorowego Pro-
gramu Operacyjnego Rozwój Zasobów 
Ludzkich

Finlandia, Holandia, Litwa, Łotwa, 
Niemcy, Polska, Portugalia, Słowenia, 
Węgry, Wielka Brytania, Włochy

Kontrola prowadzona w ramach Grupy roboczej ds. funduszy 
strukturalnych III Komitetu Kontaktowego prezesów najwyższych 
organów kontroli państw UE i ETO. Jej przedmiotem były rezultaty 
realizacji programów operacyjnych współfinansowanych z fundu-
szy strukturalnych w obszarze zatrudnienia.

1/ Realizowana przez Podgrupę ds. kontroli eliminacji skutków katastrof naturalnych, spowodowanych przez człowieka oraz ds. odpadów 
radioaktywnych, powołaną w ramach Grupy roboczej EUROSAI ds. kontroli środowiska. 2/ Realizowana w ramach współdziałania w Grupie 
roboczej EUROSAI ds. ulg podatkowych. 3/ Zainicjowana przez najwyższy organ kontroli Francji. 4/ Podjęta z inicjatywy najwyższego organu 
kontroli Węgier, we współpracy z organami kontroli państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Austrii i Słowenii.
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Współpraca dwustronna i wielostronna

Współpraca dwustronna

W jej ramach odbywały się zarówno spotkania oficjalne, podczas których uzgadniano plany współpracy, jak i robocze, 
dzięki którym realizowano wcześniejsze zobowiązania.

W styczniu 2007 r. Prezes NIK złożył wizytę w Narodowym Urzędzie Kontroli Irlandii. Była to pierwsza wizyta w historii 
kontaktów między NIK a najwyższym organem kontroli tego państwa.

W marcu 2007 r., w NIK przebywał z wizytą Prezes Narodowego Urzędu Kontroli Wielkiej Brytanii. W jej wyniku została 
m.in. podjęta decyzja o delegowaniu eksperta NAO do NIK, który będzie wspierał rozwój metodyki kontroli wykonania 
zadań.

Również w marcu, Prezes NIK złożył wizytę w Urzędzie Kontrolera Państwowego i Rzecznika Praw Obywatelskich Izrae-
la. Przedmiotem rozmów były m.in. współpraca w zakresie zwalczania korupcji i kontroli środowiska.

W kwietniu Prezes NIK złożył wizytę w Lublanie. Jej celem było: zapoznanie się z działalnością najwyższego organu 
kontroli Słowenii, omówienie współpracy między NIK a Trybunałem Obrachunkowym Słowenii oraz z najwyższymi organami 
kontroli państw Grupy Wyszehradzkiej. Prezes NIK spotkał się również z wiceprzewodniczącą Komisji Parlamentarnej ds. 
Kontroli Budżetu Państwa i Finansów Publicznych. Ustalono, że we współpracy z najwyższym organem kontroli Słowenii, 
Izba zorganizuje dla pracowników nowo powstałego najwyższego organu kontroli Republiki Czarnogóry kilkudniowe warsztaty 
w Polsce.

Pod koniec kwietnia Prezes NIK złożył wizytę w Komitecie Obrachunkowym ds. kontroli wykonania budżetu Republiki Kazach-
stanu. Głównym celem wizyty było podpisanie umowy o współpracy między NIK i Komitetem Obrachunkowym tego państwa.

Na przełomie maja i czerwca ub.r., delegacja pod przewodnictwem Prezesa NIK uczestniczyła w obchodach 145-lecia 
Trybunału Obrachunkowego Turcji oraz w międzynarodowym sympozjum poświęconym problematyce ochrony środowiska. 
Prezes NIK przewodniczył sesji, podczas której przedstawiono problemy ochrony środowiska w Turcji oraz rezultaty ankiety 
o zmianach zachodzących w kontrolach środowiska, przygotowanej przez Audytora Generalnego Kanady. Przedstawiciel NIK 
zaprezentował działalność Grupy roboczej INTOSAI ds. kontroli środowiska, jako inicjatora kontroli międzynarodowych w tym 
obszarze. Prezes NIK spotkał się również z prezesami Izb Obrachunkowych: Kazachstanu, Azerbejdżanu, Turkmenistanu 
i Kirgistanu, deklarując pomoc ekspertów Izby w rozwoju metodyki kontroli.

W lipcu Prezes NIK złożył wizytę w Państwowym Urzędzie Kontroli Litwy. Omówiono współpracę w realizacji wspól-
nych planów w latach 2002-2005. Wysoko oceniono przeprowadzone równoległe kontrole pn.: Realizacja zadań wyni-
kających z umów międzynarodowych na wodach granicznych; Ochrona zlewni rzeki Niemen, Realizacja zadań wynika-
jących z Konwencji Helsińskiej (Helsinki I i II) oraz Kontrolę administracji podatkowej w zakresie podatku od towarów 
i usług (VAT).

W sierpniu, w ramach umowy o współpracy, eksperci z NIK przebywali w Narodowym Urzędzie Kontroli Mongolii, gdzie 
poprowadzili seminarium poświęcone kontroli wykonania budżetu państwa.

We wrześniu, w NIK, z inicjatywy Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej, odbyło się spotkanie z delegacją Chiń-
skiej Szkoły Administracji Publicznej. W jej skład wchodzili przedstawiciele Biura Państwowej Komisji Reform Sektora Pub-
licznego oraz Ministerstwa Nadzoru ChRL. Wizytę zorganizowano w ramach programu CEPA I 65/. Pomoc UE obejmuje m.in. 
udzielenie Szkole wsparcia technicznego w szkoleniu urzędników wyższego szczebla. Delegacji z Chin zaprezentowano: 
strukturę organizacyjną i podstawy prawne działalności NIK, działalność kontrolną, współdziałanie z Sejmem RP i wymiarem 
sprawiedliwości, a także scharakteryzowano procedury stosowane w wykrywaniu nieprawidłowości.

Również we wrześniu, w Warszawie, NIK zorganizowała szkolenie dla pracowników najwyższych organów kontroli Albanii 
i Czarnogóry. Wygłoszono wykłady o statusie prawnym Izby, prywatyzacji polskich przedsiębiorstw oraz wykrywaniu zagroże-
nia korupcją i zapobiegania temu zjawisku. Uczestnicy zapoznali się też z działalnością delegatur.

W październiku z wizytą w NIK przebywała delegacja Narodowego Urzędu Kontroli Wietnamu. Gościom zaprezentowano 
strukturę organizacyjną i podstawy prawne działalności NIK, omówiono też metodykę planowania kontroli wykonania budżetu 
państwa, w tym kontroli inwestycji wieloletnich.

65/ CEPA  (ang. China-European Public Administration). Program Administracji Publicznej Chiny-Europa, finansowany przez Komisję Europejską.
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W listopadzie, w ramach podpisanego memorandum o współpracy, w NIK odbyło się VIII Seminarium Polsko-Indyjskie 
poświęcone kontroli ochrony środowiska.

W grudniu z wizytą roboczą w NIK przebywała delegacja z najwyższego organu kontroli Republiki Indonezji. Strona indo-
nezyjska zapoznała się z prawnymi aspektami działalności NIK oraz rodzajami przeprowadzanych przez Izbę kontroli.

Współpraca wielostronna

W czerwcu 2007 r., Prezes NIK uczestniczył w spotkaniu prezesów najwyższych organów kontroli państw kandydujących 
do Unii Europejskiej, podczas którego przedstawił informację o relacjach między Izbą i polskim parlamentem.

We wrześniu, Prezes NIK wziął udział w corocznym spotkaniu prezesów najwyższych organów kontroli krajów bałtyckich, 
połączonym z seminarium z udziałem ekspertów z krajów nordyckich. Omawiano tematy dotyczące wpływu kontroli na dzia-
łania administracji publicznej, certyfikacji audytorów publicznych oraz wyzwań wynikających ze stosowania systemów infor-
matycznych w pracy najwyższych organów kontroli. Omówiono też zmiany, jakie miały miejsce w ciągu roku oraz oceniono 
możliwości dalszej współpracy. Delegacja NIK przedstawiła referat połączony z prezentacją nt. skuteczności zaleceń pokon-
trolnych dotyczących poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce oraz informację o przeglądzie partnerskim 
NIK dokonanym przez duńskich kontrolerów.

W październiku, w Słowenii, odbyło się spotkanie prezesów najwyższych organy kontroli państw Grupy Wyszehradzkiej 
oraz Austrii i Słowenii. Poświęcone je omówieniu dalszej współpracy, rozpatrzeniu tematów i wypracowaniu wspólnego stano-
wiska na doroczne zebranie Komitetu Kontaktowego prezesów najwyższych organów kontroli państw UE i ETO. Prezes NIK 
zgłosił propozycję wymiany w 2008 r. informacji między uczestnikami tego spotkania, dotyczących sposobu prezentowania 
w sprawozdaniach z kontroli nieprawidłowości w wykorzystaniu środków unijnych.
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Jednym z wielu zadań NIK jest prowadzenie działalności wydawniczej, służącej informowaniu 
opinii publicznej o kierunkach i efektach działalności kontroli państwowej w Polsce, m.in. 
przez publikowanie ustaleń i wniosków ważniejszych kontroli. Oprócz dwumiesięcznika Kon-
trola Państwowa, poświęconego problematyce kontrolnej i ukazującego się od 1956 r., wy-
dawany jest Przegląd Metodyczny, pismo wewnętrzne, przeznaczone dla pracowników Izby. 
Staraniem NIK ukazują się też pozycje wydawnicze, popularyzujące światowe osiągnięcia 
w zakresie metodyki kontroli wykonania zadań oraz międzynarodowe standardy kontroli. 
W minionym roku przygotowano publikację książkową pn. Podstawy kontroli NIK. Podręczny 
zbiór przepisów, według stanu prawnego na dzień 1 grudnia 2007 r. Rokrocznie wydawane 
są, w profesjonalnej szacie graficznej dwa dokumenty, przedkładane Sejmowi RP – Sprawo-
zdanie z działalności NIK oraz Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pienięż-
nej. Ponadto ukazuje się polsko-angielska, skrócona wersja Sprawozdania, przeznaczona dla 
odbiorcy zagranicznego.

Kontrola Państwowa
Dwumiesięcznik Kontrola Państwowa wydawany jest przez NIK od 1956 r. Nakład od dłuższego czasu utrzymuje się na 

niezmienionym poziomie 1 tys. egz. W 2007 r. na łamach czasopisma ukazało się około 90 artykułów i informacji.
Trzon czasopisma stanowią dwa działy. W pierwszym publikowane są artykuły ogólne o kontroli państwowej, a także 

omawiające zagadnienia istotne dla funkcjonowania państwa i gospodarki. W drugim przedstawiane są natomiast ustalenia 
i wnioski ważniejszych kontroli, a na ich tle – sposoby przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom występującym w życiu 
społecznym i gospodarczym. W pozostałych działach prezentowane są opracowania i artykuły omawiające systemy kontroli 
funkcjonujące w innych krajach, doświadczenia innych organów kontroli, a także niektóre aspekty funkcjonowania Izby – obec-
nie i w przeszłości.

W pierwszym, głównym dziale czasopisma, prezentującym szeroko rozumianą problematykę ekonomiczno-społeczną 
oraz bezpośrednio związaną z postępowaniem kontrolnym, opublikowano 34 artykuły. Omówiono w nich m.in. takie zagadnie-
nia, jak: stan polskiej gospodarki po trzech latach akcesji do Unii Europejskiej; finansowanie polityki rozwoju w prawie polskim; 
zasady ustanawiania i funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych; zagraniczne inwestycje bezpośrednie w kontekście 
budowy gospodarki opartej na wiedzy; tajemnica przedsiębiorstwa w postępowaniu kontrolnym; wykorzystanie metod staty-
stycznych w kontrolach finansowych. Wiele uwagi poświęcono też powiązaniu polskiej gospodarki z gospodarką krajów UE, 
pomocy publicznej w rozszerzonej Unii oraz strategii absorpcji środków z funduszy strukturalnych.

W dziale poświęconym ustaleniom niektórych kontroli, w 16 artykułach przedstawiono wyniki badań o szerokim wachlarzu 
tematycznym. Dotyczyły one m.in. następujących problemów: funkcjonowania sfery ochrony zdrowia; ochrony środowiska; 
kształtowania polityki przestrzennej w gminach; funkcjonowania polskich kolei i systemu budowy autostrad; działalności pla-
cówek konsularnych MSZ.

Na łamach czasopisma przybliżono także tematy związane z kontrolą w innych krajach, współpracą NIK z międzynarodo-
wymi organizacjami zrzeszającymi najwyższe organy kontroli EUROSAI i INTOSAI. Omawiano też kontakty NIK z najwyższymi 
organami kontroli państw Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, a także państw pozaeuropejskich.

Redakcja – jak co roku – wydała też dwa numery specjalne Kontroli Państwowej. Pierwszy ukazał się z okazji zebrania 
Komitetu Kontaktowego prezesów najwyższych organów kontroli państw Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obra-
chunkowego, które odbyło się w grudniu 2006 r. w Warszawie. Pierwszy numer specjalny zawierał 18 artykułów o kontroli 
środków unijnych oraz roli najwyższych organów kontroli i Komitetu Kontaktowego, nadesłanych przez uczestników zebrania 
oraz przedstawicieli Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej. Drugi numer ukazał się w maju i był poświęcony zagad-
nieniom pozyskiwania i wykorzystania środków europejskich.

Tradycyjnie już w Kontroli Państwowej publikowane były artykuły dotyczące historii Izby oraz wspomnienia jej pracowników.
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Kontrolę Państwową otrzymują: Prezydent RP, Sejm i Senat RP, Prezes Rady Ministrów, ministerstwa i urzędy central-
ne, organy samorządu terytorialnego, Biblioteka Narodowa i biblioteki akademickie. Czasopismo otrzymują także najwyższe 
organy kontroli państw współpracujących z Izbą w ramach EUROSAI i INTOSAI. Periodyk jest też dostępny na stronach 
internetowych NIK.

Przegląd Metodyczny
W ostatnich latach w NIK intensywnie rozwijano i unowocześniano metodykę kontroli, wykorzystując własne doświadcze-

nia oraz rozwiązania przyjęte w najwyższych organach kontroli innych krajów. Jej nieustanny rozwój spowodował potrzebę 
upowszechniania wśród pracowników Izby osiągnięć w tej sferze. Służy temu Przegląd Metodyczny – specjalistyczny perio-
dyk, ukazujący się w NIK od 2006 r. Czasopismo kierowane jest do pracowników wykonujących i nadzorujących czynności 
kontrolne. Głównym celem redakcji jest przybliżanie czytelnikom technik prowadzenia kontroli, propagowanie nowatorskich 
rozwiązań stosowanych w NIK i innych najwyższych organach kontroli oraz promowanie dobrych praktyk.

Czasopismo składa się z kilku stałych bloków tematycznych. W dziale Dobra praktyka zamieszczane są artykuły doty-
czące najefektywniejszych metod i technik prowadzenia badań, sprawdzonych w toku postępowań kontrolnych oraz działań 
zapewniających najwyższą jakość kontroli. Rubryka Komentarze i interpretacje poświęcona jest zagadnieniom proceduralnym 
i prawnym, związanym z postępowaniem kontrolnym. Pismo ma otwartą formułę – kolumna Forum przeznaczona jest do 
zamieszczania opinii czytelników oraz wymiany poglądów na aktualne tematy związane z kontrolą.

Od kilku lat wzrasta zainteresowanie kontrolą wykonania zadań. Dlatego w trzecim, monograficznym numerze Przeglądu Me-
todycznego, który ukazał się w 2007 r., wydano przetłumaczony w NIK Podręcznik kontroli wykonania zadań Europejskiego Try-
bunału Obrachunkowego. Zostały w nim przedstawione uprawnienia i cele ETO w zakresie kontroli wykonania zadań, stosowane 
podejścia oraz kryteria oszczędności, wydajności i skuteczności. Szczegółowo omówiono proces kontrolny, od planowania, przez 
badania bezpośrednie, aż po etapy opracowania sprawozdań z kontroli i monitorowania zaleceń pokontrolnych. W Podręczniku 
zamieszczono słownik oraz opatrzone komentarzem wzory podstawowych dokumentów powstających podczas kontroli.

Przegląd Metodyczny wydawany jest drukiem w nakładzie umożliwiającym dotarcie do wszystkich kontrolerów Izby. Elek-
troniczna wersja Przeglądu zamieszczana jest w intranecie.

Inne wydawnictwa
Oprócz czasopism NIK wydaje także książki – przede wszystkim specjalistyczne pozycje z zakresu metodyki badań kon-

trolnych. Popularyzując dobre praktyki oraz doświadczenia innych najwyższych organów kontroli, tłumaczy i wydaje także 
zagraniczne publikacje z dziedziny kontroli. W poprzednich latach nakładem Izby ukazała się, przetłumaczona z języka angiel-
skiego, książka Rolfa Elm-Larsena pt. Kontrola wykonania zadań 66/. Pozycja ta zawiera zwięzłe wyjaśnienie trzech aspektów 
kontroli wykonania zadań – oszczędności, wydajności i skuteczności, a także prezentuje podstawowe pojęcia z dziedziny 
zarządzania ekonomicznego. Wydany został także Podręcznik kontroli wykonania zadań. Teoria i praktyka, opracowany przez 
Szwedzki Urząd Kontroli Państwowej 67/.

Ponadto wydano polsko-angielską, skróconą wersję Sprawozdania z działalności NIK w 2006 r. Ilustrowane wydawni-
ctwo przynosi najważniejsze informacje o NIK, strukturze organizacyjnej, prezentuje kierunki aktywności Izby i jej dokonania 
w minionym roku. Opracowanie jest przekazywane przedstawicielom najwyższych organów kontroli innych krajów, międzyna-
rodowych organizacji INTOSAI i EUROSAI oraz ETO.

Trwały również prace naukowe i redakcyjne nad przygotowaniem do druku Informatora o zasobie archiwalnym Najwyższej 
Izby Kontroli w latach 1919-2007, który ukazał się na początku 2008 r. Zasób archiwalny wytworzony przez NIK jest dokumen-
tacją specyficzną, składają się na nią głównie akta kontroli przeprowadzanych przez zespoły, a później departamenty kontrol-
ne oraz Delegaturę NIK w Warszawie. Zakres tematyczny kontroli, właściwość departamentów oraz struktura organizacyjna 
Izby zmieniały się wielokrotnie, na skutek przekształceń zachodzących w państwie. Informator zawiera wykaz akt od 1919 r., 
wskazówki wyszukiwawcze oraz schematy organizacyjne NIK, odzwierciedlające zmiany w strukturze Izby na przestrzeni pra-
wie 90 lat. Publikacja ułatwia szybkie dotarcie do poszukiwanych akt nie tylko pracownikom Izby, ale także badaczom dziejów 
najnowszych Rzeczypospolitej Polskiej.

66/ Rolf Elm-Larsen – dyrektor biura w Urzędzie Kontroli Państwowej Danii (duń. Rigsrevisionen) oraz wykładowca akademicki.

67/ Szwedzki Urząd Kontroli Państwowej (szw. Riksrevisiosverket – RRV).
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Strategiczny wpływ, jaki ma informatyzacja w nowocześnie zorganizowanym podmiocie życia 
publicznego na sposób i jakość wykonywanych zadań, skłania do nieustannego rozwijania 
zarówno samych technologii informatycznych, jak i metod ich dostarczania oraz korzystania 
z nich w codziennej pracy. Naturalną konsekwencją postępu w informatyce jest wdrażanie no-
wych systemów w miejsce przestarzałych i niefunkcjonalnych oraz doskonalenie istniejących. 
Pożądanej funkcjonalności wewnętrznego systemu informatycznego nie da się więc osiągnąć 
bez ciągłego inwestowania w jego rozwój przez zakup nowych składników, jak również aktu-
alizowanie oprogramowania i utrzymywania w sprawności infrastruktury składającej się na 
ten system. 
Działaniami na rzecz rozwoju i integracji wewnętrznego systemu informatycznego NIK ste-
ruje Rada ds. Informatyzacji pod przewodnictwem dyrektora generalnego NIK. Korzystając 
z doświadczeń Izby we wdrażaniu narzędzi informatycznych oraz uwzględniając ogólne pra-
widłowości ewoluowania systemów informatycznych w najwyższych organach kontroli innych 
państw, Rada określiła Strategię informatyzacji NIK, wyznaczającą cele, zasady, priorytety 
i kierunki dalszego rozwoju systemu. 

Strategia informatyzacji NIK
Strategia informatyzacji nawiązuje do kierunków rozwoju systemów informatycznych w najwyższych organach kontroli 

innych państw, uwzględnia doświadczenia własne Izby we wdrażaniu i użytkowaniu narzędzi informatycznych oraz odwo-
łuje się do najnowszych tendencji i rozwiązań na rynku technologii informatycznych. Za priorytet uznaje rozwój systemu 
informatycznego. Jego sprawne funkcjonowanie wspiera bowiem działalność NIK, zwłaszcza realizację zadań kontrolnych. 
Rozwijane są więc narzędzia wspierania prac kontrolnych, zaś doradztwo i szkolenie umożliwia pracownikom doskonalenie 
umiejętności stosowania tych narzędzi w codziennej pracy. Akcent położono także na wspieraniu, w stopniu adekwatnym do 
możliwości Izby, rozwoju administracji elektronicznej 68/. Realizacji tego zadania służyć mają działania stymulujące wykorzy-
stanie narzędzi informatycznych przez instytucje publiczne, w celu podwyższania jakości pracy i zapewnienia przejrzystości 
funkcjonowania urzędów.

Do najważniejszych kierunków rozwoju informatyzacji w NIK należą:
1)   Optymalizacja funkcjonalności systemu oraz jego dalszy rozwój wynikający z potrzeb i umiejętności użytkowników. Umiejętności 

te nieustannie się rozwijają, czego skutkiem są coraz to nowsze zapotrzebowanie na usługi informatyczne. Zapotrzebowanie to 
dotyczy zarówno dalszej optymalizacji już wykorzystywanych składników systemu informatycznego, jak i obsługi nowych zadań. 

2)   Pogłębianie wiedzy w zakresie efektywnego wykorzystania narzędzi informatycznych przez pracowników oraz dosko-
nalenie umiejętności w tej dziedzinie. W codziennej pracy pomoc i doradztwo świadczy tzw. pierwsza linia wsparcia 
informatycznego, złożona z pracowników wio-dących pod względem umiejętności obsługi poszczególnych aplikacji w de-
partamentach i delegaturach, a następnie druga linia wsparcia, czyli pracownicy Wydziału Teleinformatyki. Skutecznemu 
osiąganiu tego celu służyć ma także organizowanie szkoleń dla użytkowników.

3)   Zwiększanie bezpieczeństwa i niezawodności systemu informatycznego, zwłaszcza bezpieczeństwa informacji chronio-
nych i danych istotnych dla działalności NIK. Stale podnoszony jest poziom zabezpieczeń, standaryzowany jest sprzęt 
i oprogramowanie, odnawiane są cenne zasoby informatyczne.

4)   Rozwój tzw. oprogramowania kontrolerskiego, w tym aplikacji do pozyskiwania i analizy danych z jednostek kontrolowa-
nych. Konsekwentna realizacja tego celu następuje przez rozwój i upowszechnienie oprogramowania kontrolerskiego 
jNIK, Pomocnika kontrolera, a także wypracowanie własnych metod wykorzystania standardowych narzędzi (m.in. edytora 
tekstu, arkusza kalkulacyjnego i oprogramowania analitycznego ACL).

68/ Ang. e-government. NIK występuje w tej dziedzinie zarówno w roli jednej z instytucji działających dla dobra publicznego, jak i w roli naczelnego organu kontroli 

państwowej, który ocenia rozwój administracji elektronicznej w kraju.
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5)  Centralizacja zasobów informatycznych (relacyjna baza danych), z równoczesnym rozwojem komunikacji mobilnej, przez 
wyposażenie kontrolerów w przenośne komputery, mające możliwość nawiązania łączności z systemem informatycznym 
w centrali NIK, w oparciu o telefonię komórkową.
Realizacja Strategii informatyzacji NIK podlega bieżącemu monitorowaniu, ocenie i weryfikacji.

Systemy informatyczne i zaplecze sprzętowe
W 2007 r., podobnie jak w latach poprzednich, realizując Strategię informatyzacji NIK wdrażano nowe podsystemy infor-

matyczne i doskonalono już funkcjonujące, dokonywano modernizacji sprzętu informatycznego, aktualizowano oprogramowa-
nie i dokonywano zakupu usług towarzyszących.

Wdrażanie nowych systemów i doskonalenie funkcjonujących

Zintegrowany System Zarządzania

W minionym roku, zgodnie z wcześniejszymi zamierzeniami, wdrożono w NIK Zintegrowany System Zarządzania. 
Wykonawcą zamówienia, na podstawie umowy zawartej w październiku 2006 r., została firma ComArch SA. ZSZ jest 
nowoczesnym oprogramowaniem wspierającym szeroko rozumiane funkcje logistyczne 69/. W całości zastąpił Zintegro-
wany Pakiet Administracyjny, podstawowy system wspierający działalność administracyjną Izby, wdrożony w połowie 
lat 90. ZSZ, w odróżnieniu od ZPA, posiada interfejs graficzny i ma architekturę scentralizowaną. Został zainstalowany 
w centrali Izby i przez sieć rozległą WAN, łączącą centralę z jednostkami terenowymi, obsługuje wszystkie te jednostki. 
Użytkownicy korzystają z nowego systemu za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Wykonawca jest zobowiązany 
do świadczenia tzw. opieki powdrożeniowej przez okres jednego roku licząc od zakończenia wdrożenia, czyli do listo-
pada 2008 r. 

Biuletyn Informacji Publicznej 

W 2007 r. Biuletyn Informacji Publicznej NIK rozbudowany został o funkcjonalność umożliwiającą publikowanie treści 
dokumentów kontrolnych (wystąpień pokontrolnych, informacji o wynikach kontroli). System dostępny jest przez przeglądarkę 
internetową, zarówno dla pracowników centrali Izby, jak i delegatur za pośrednictwem sieci WAN. Dokumenty po umieszcze-
niu w systemie są automatycznie publikowane na stronach BIP NIK 70/.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

W 2007 r. uruchomiono Elektroniczną Skrzynkę Podawczą 71/. Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elek-
tronicznych, podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dokumenty z takim podpisem przyjmowane są za po-
średnictwem poczty elektronicznej, przesłanej na wskazany adres lub dostarczone bezpośrednio do Kancelarii Ogólnej NIK na 
informatycznym nośniku danych, który umożliwi zapisanie urzędowego poświadczenia odbioru.

Portal intranetowy

W portalu intranetowym pn. NIK, dostępne są do użytku wewnętrznego różnorodne dane, m.in. elektroniczne wersje 
wydawnictw własnych, sprawozdania z działalności Izby, informacje o wynikach kontroli. Dostępne też są pliki graficzne 
z wycinkami prasowymi i pliki audiowizualne NIK w telewizji. Utworzenie portalu usprawniło przepływ informacji między 
centralą i delegaturami. Każda delegatura ma bezpośredni dostęp do zasobów informatycznych Izby i możliwość pobie-
rania niezbędnych danych. Własne portale utworzyły także niektóre departamenty kontrolne i delegatury. W portalu za-
mieszczono aplikację opracowaną przez informatyków NIK, umożliwiającą badanie stopnia biegłości w posługiwaniu się 
narzędziami informatycznymi. Jest ona wykorzystywana m.in. do weryfikacji umiejętności osób ubiegających się o pracę 
w Izbie na stanowiskach związanych z wykonywaniem lub nadzorowaniem czynności kontrolnych.

69/ ZSZ zapewnia obsługę jednostek organizacyjnych Izby w zakresie kadrowym, płacowym, finansowo-księgowym, gospodarczym oraz działalności szkoleniowej. 

70/ Pod adresem: http://bip.nik.gov.pl/pl/bip/wyniki_kontroli2.

71/ Por. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-tech-nicznych doręczania dokumentów elektronicznych 

podmiotom publicznym (Dz. U. nr 200, poz. 1651).
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Modernizacja sieci WAN

W 2007 r. zmodernizowano łącza sieci WAN między centralą, a jednostkami terenowymi NIK, łącze internetowe oraz wy-
mieniono routery we wszystkich jednostkach. Dotychczasowy standard transmisji danych oparto na technologii zwiększającej 
gwarantowane pasmo służące do ich przesyłania. Przepustowość między centralą a delegaturami NIK w pierwszym etapie 
realizacji projektu wynosi 2 Mb/s, a po 24 miesiącach (w drugim etapie) ma być zwiększona do 4Mb/s. Wdrożone zostały nowe 
usługi – pełne szyfrowanie danych przesyłanych po łączach w oparciu o akceleratory sprzętowe (karty rozszerzeń) w nowo 
zakupionych routerach oraz priorytetyzacja usług, w oparciu o cztery klasy ruchu. Dla wszystkich połączeń między centralą i 
delegaturami zapewniono łącza zapasowe z wykorzystaniem sieci operatora ISDN (Ośrodek Szkoleniowy wyposażono w do-
datkowe łącze zapasowe WAN). Zwiększono również przepustowość łącza internetowego NIK do 16 Mb/s oraz wymieniono 
router terminujący to łącze. We wszystkich 16 jednostkach terenowych wymieniono routery na nowe modele, które zapewniają 
lepszą wydajność, jak również w przyszłości umożliwią wdrażanie nowych usług sieciowych.

Sieć wewnętrzna NIK

Sieć lokalna NIK staje się strukturą coraz bardziej skomplikowaną. W ostatnich latach zrealizowano liczne przedsięwzięcia 
umożliwiające lepsze nią zarządzanie, zaś w minionym roku kontynuowano prace ukierunkowane na zwiększenie poziomu 
bezpieczeństwa na styku sieci wewnętrznej NIK z siecią Internet. Wiele uwagi poświęcono też aktualizacjom i wsparciu od-
powiednich platform programowo-sprzętowych. Należy tu wymienić m.in. aktualizację systemu zabezpieczeń IDP 72/ oraz 
programów antywirusowych na komputerach stacjonarnych i przenośnych, a także przedłużenie okresu wsparcia systemu 
firewall.

W NIK przykłada się również dużą wagę do bezpieczeństwa informacji chronionych oraz innych, istotnych dla działalności 
Izby. Wyrazem tego jest ciągłe dążenie do zapewnienia możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa w każdej warstwie 
ochrony. W tym celu wdrażane jest rozwiązanie, zapewniające bezpieczny dostęp z zewnątrz do zasobów NIK, z wykorzysta-
niem silnego uwierzytelnienia.

System wideokonferencji

Rok 2007 był kolejnym rokiem efektywnego korzystania z systemu wideokonferencji (m.in. do organizowania narad 
z uczestnikami kontroli koordynowanych). Komunikowanie się za pomocą tego medium skraca czas potrzebny koordynatorom 
kontroli – na omawianie z ich uczestnikami z delegatur, pilnych spraw i rozwiązywania problemów wynikłych w trakcie prowa-
dzonych badań oraz służy wspólnej pracy nad projektami dokumentów. Oprócz oszczędności czasu rozwiązanie to ma także 
realny wpływ na redukcję kosztów podróży służbowych.

System Service Desk

Wyrazem dążenia do jak najlepszego wspomagania działalności NIK przez szeroko rozumiane zaplecze informatyczne 
było przyjęcie podejścia prezentowanego przez metodykę ITIL 73/, czyli korzystanie ze sprawdzonych, najlepszych praktyk 
i zaleceń umożliwiających efektywne i skuteczne świadczenie usług informatycznych. Rozpoczęto szkolenia pracowników 
oraz przygotowano zakup odpowiedniego systemu, umożliwiającego sprecyzowanie katalogu świadczonych usług. System 
ten ma też służyć jako baza wiedzy wykorzystywana m.in. do profilowania szkoleń informatycznych.

Telefonia stacjonarna

Uwzględniając wyniki analiz rynkowych, w minionym roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na zakup usług 
telekomunikacyjnych dla centrali oraz delegatur NIK, zakończone podpisaniem umowy z jednym operatorem telefonii stacjo-
narnej. Uzyskano w ten sposób korzystniejsze niż do tej pory stawki na rozmowy telefoniczne i abonament, ze względu na 
wielkość zamówienia. Realizacja umowy w poszczególnych delegaturach będzie następowała sukcesywnie i zakończy się do 
października 2008 r. Centralę przyłączono do nowego operatora we wrześniu 2007 r. Kierując się potrzebą dalszej redukcji 
kosztów, a także podążając w ślad za kierunkiem rozwoju technologii w telefonii stacjonarnej, rozpoczęto prace nad wyko-

72/ IDP (ang. Intrusion Detection and Prevention). System zabezpieczeń sieciowych realizujący zadania wykrywania intruzów oraz blokujący ataki w czasie rzeczywi-

stym.

73/ ITIL (ang. Information Technology Infrastructure Library).



69

0g
ól

ne
 in

fo
rm

ac
je

 o
 N

aj
w

y¿
sz

ej
 Iz

bi
e 

Ko
nt

ro
li

rzystaniem technologii VoIP 74/ (telefonii internetowej). Zakupiono także centralę telefoniczną dla Ośrodka Szkoleniowego, 
z myślą o możliwości korzystania z tych rozwiązań.

W centrali Izby i w Ośrodku Szkoleniowym wykorzystuje się obecnie możliwość rozmów głosowych z wykorzystaniem 
łącza WAN. Prace nad wykorzystaniem tej technologii rozpoczęto również w delegaturach.

Modernizacja i rozbudowa platformy sprzętowo-systemowej

Zwiększająca się ilość i zakres informacji wymienianych drogą elektroniczną, a także wzrastające wymagania sprzętowe 
najnowszych wersji systemów operacyjnych, wymusza modernizację oprogramowania użytkowego i bazy sprzętowej. Do 
najważniejszych inwestycji informatycznych zrealizowanych w 2007 r. należy zaliczyć:
1)   Zakup 300 komputerów przenośnych, w tym 20 o obniżonej wadze, każdy z wbudowanym modemem, kartami sieciowymi 

i interfejsem Bluetooth, dostosowanych do korzystania przez kontrolerów z zasobów Izby z każdego miejsca, z którego 
jest dostęp do Internetu oraz zainstalowanie na nich niezbędnego oprogramowania narzędziowego: biurowego i obsługi 
informacji prawnej oraz umożliwiającego bezpieczne łączenie się z siecią informatyczną NIK. Sprzętem tym zastąpiono 
zużyte komputery zakupione w 2002 r. Zakupiono też 100 komputerów stacjonarnych (zainstalowano na nich podobny 
zestaw aplikacji, w tym oprogramowanie umożliwiające korzystanie z systemu PILOT) oraz 100 monitorów ciekłokrysta-
licznych na wymianę zużytych monitorów kineskopowych. W miejsce wyeksploatowanych urządzeń zakupiono 20 czarno-
białych urządzeń wielofunkcyjnych A4, 16 drukarek laserowych oraz 10 skanerów.

2)   Zakup 3 serwerów, przeznaczonych m.in. do wykonywania kopii zapasowych TSM 75/ oraz centralnego zarządzania opro-
gramowaniem antywirusowym.

3)   Zakup multimedialnej stacji roboczej wraz z oprogramowaniem do edycji materiałów filmowych, dźwiękowych, fotograficz-
nych i graficznych. 

4)   Zakup centrali telefonicznej na potrzeby Ośrodka Szkoleniowego w Goławicach.
5)   Zakup 16 zasilaczy awaryjnych (UPS).

W 2007 r. na zakup sprzętu i oprogramowania wydatkowano 6.015,9 tys. zł. Poza kosztami inwestycji informatycznych, 
z budżetu NIK ponoszone były także wydatki związane z bieżącym utrzymaniem funkcjonujących systemów, obejmujące 
m.in.: zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów, opłaty serwisowe za oprogramowanie i sprzęt po okresie gwaran-
cyjnym, korzystanie z sieci WAN i dostępu do internetu, serwis systemów (PILOT i Zintegrowany Pakiet Administracyjny), 
aktualizację baz informacji prawnej, aktualizację platformy skanującej pocztę elektroniczną oraz ruch http i ftp, świadczenie 
usług telefonii stacjonarnej i komórkowej. Wyniosły one 3.430 tys. zł.

Prace z zakresu informatyzacji realizowane były równolegle z bieżącą eksploatacją systemów. Zespół wykonujący te 
zadania liczył, według stanu na koniec 2007 r., 26 osób w centrali Izby i po jednym pracowniku w każdej z delegatur zamiej-
scowych. Pracowników Wydziału Teleinformatyki i administratorów w delegaturach kierowano do udziału w specjalistycznych 
szkoleniach i konferencjach 76/. 

Informatyczne wspomaganie procesu kontrolnego

Wewnętrzny sieciowy system informatyczny

W 2007 r., w ramach wewnętrznego sieciowego systemu informatycznego NIK, funkcjonowało wiele podsystemów – jed-
nostanowiskowych, użytkowanych do zadań specjalistycznych, jak i wielostanowiskowych, funkcjonujących w oparciu o duże 
serwery plików i bazy danych.

System PILOT i inne wewnętrzne bazy danych

PILOT jest główną aplikacją wspierającą proces kontrolny. Funkcjonuje w oparciu o rozproszoną bazę danych. Umożliwia, 
w zależności od uprawnień posiadanych przez użytkownika, przeglądanie i modyfikację danych o poszczególnych kontrolach 
oraz elektronicznych wersji dokumentów kontrolnych. Jednocześnie aplikacja ta wykorzystywana jest do celów sprawozdaw-

74/ VoIP (ang. Voice over Internet Protocol).

75/ TSM (ang. Tivoli Storage Manager).

76/ Por. rozdział I.4 Sprawozdania pn. Pracownicy (Rozwój zawodowy pracowników – pozostałe szkolenia).
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czych. Gromadzone dane są użyteczne przy sporządzaniu sprawozdań, analiz i raportów – do wspomagania bieżących pro-
cesów decyzyjnych, m.in. do analizy terminów i poszczególnych faz postępowań kontrolnych, realizowanych w ważniejszych 
podmiotach – urzędach administracji rządowej, samorządowej i jednostkach sektora publicznego.

PILOT jest najstarszą aplikacją użytkowaną w Izbie, wdrożoną w latach 1995-1996. Ze względu na jego funkcjonalne 
ograniczenia, korzysta się też z własnych, uzupełniających rozwiązań informatycznych. Należą do nich bazy danych, w których 
gromadzone są m.in. informacje o: stanie realizacji wniosków pokontrolnych, zastrzeżeniach zgłoszonych w toku postępo-
wania kontrolnego, zawiadomieniach o podejrzeniu popełnienia przestępstw i wykroczeń, rezultatach finansowych kontroli, 
zawiadomieniach w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, wnioskach legislacyjnych (de lege ferenda) 
i uchwałach podejmowanych przez Kolegium NIK.

SterNIK

W 2007 r. usprawniono proces planowania działalności kontrolnej, przez wdrożenie własnej aplikacji SterNIK, wspie-
rającej tworzenie projektu rocznego planu pracy NIK. Posiada ona przyjazny interfejs, automatyzuje pracochłonne czyn-
ności przy tworzeniu projektu planu. Aplikację można uruchomić w przeglądarce internetowej. Oprócz oprzyrządowania 
wspierającego pracę osób zajmujących się bezpośrednio procesem planowania kontroli w jednostkach organizacyjnych 
Izby, w aplikacji zaimplementowano także funkcje umożliwiające dyrektorom departamentów i delegatur zarządzanie pro-
cesem kontrolnym na etapie tworzenia projektu planu. Dane wprowadzane są do systemu za pośrednictwem formularzy 
ekranowych i przez łącza internetowe zapisywane w bazie danych. Po ich wprowadzeniu są gotowe do wykorzystania 
przez użytkowników programu we wszystkich jednostkach organizacyjnych NIK – można je przeglądać, poprawiać, tworzyć 
raporty oraz drukować.

System Informacji Prawnej

System Informacji Prawnej on-line działa w oparciu o przeglądarkę internetową. Wspiera on kontrolerów w codziennej 
pracy. Jest instalowany na komputerach stacjonarnych i przenośnych. Baza aktów prawnych jest aktualizowana raz na mie-
siąc (instalacje jednostanowiskowe) i raz na tydzień (instalacja sieciowa). Wdrożono także system obsługi aktów prawnych 
i przepisów wewnętrznych NIK, z elektronicznymi wersjami zarządzeń i pism okólnych Prezesa NIK. Rozwiązanie to zapewni 
dostęp do tych dokumentów za pośrednictwem wykorzystywanego obecnie Systemu Informacji Prawnej on-line.

System obsługi archiwum

W 2007 r. zostało w Izbie wdrożone zakupione na potrzeby Archiwum NIK specjalistyczne oprogramowanie pn. Archiwum 
– Intranetowy System Archiwizacji. Wspiera ono działalność archiwum – umożliwia szybką ewidencję zgromadzonych zaso-
bów, wyszukiwanie potrzebnych dokumentów według różnych kryteriów, sporządzanie raportów i zestawień dokumentujących 
jego pracę oraz automatyzację wielu codziennych czynności przy zarządzaniu dokumentacją. Architektura systemu pozwala 
użytkownikom na dostęp do wykazów akt kontroli i poszukiwanych dokumentów za pomocą przeglądarki internetowej. System 
zbudowany jest w technologii wielowarstwowej, co m.in. umożliwia pełne zabezpieczenie danych oraz różnicowanie dostępu 
do nich dla wybranych użytkowników.

System „Skargi”

Prace nad oprogramowaniem wspomagającym rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków kierowanych do NIK rozpo-
częto w Izbie w połowie 1994 r., a już w styczniu 1995 r. rejestrowano w nim pierwsze sprawy. Sukcesywnie przygotowano 
elektroniczne formularze oraz zaprojektowano system archiwizacji i zabezpieczenia danych. Program jest wyposażony w wiele 
funkcji umożliwiających szybkie wyszukanie potrzebnych danych. Jest on szczególnie przydatny ze względu na liczbę skarg 
i wniosków wpływających co roku do Izby (w 2007 r. – ok. 4 tys.). 

Informatyczne techniki wspomagania kontroli

W 2007 r. kontynuowano i rozszerzano wykorzystanie informatycznych technik i narzędzi wspomagających czynności 
kontrolne. W kontroli wykonania budżetu państwa, podczas której stosuje się, w ramach badania wiarygodności ksiąg rachun-
kowych, techniki statystycznego doboru próby i techniki przeglądu analitycznego ksiąg – wykorzystywano własne narzędzia 
informatyczne (program Pomocnik kontrolera oraz arkusze do badań analitycznych). Podczas innych kontroli korzystano ze 
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standardowych narzędzi wspomagających analizę dużych baz danych. Doskonalono też narzędzie informatyczne pn. jNIK, 
upraszczające sporządzanie podstawowych dokumentów kontroli.

Bezpośrednie korzystanie z narzędzi informatycznych do wspomagania procesu kontrolnego uzależnione jest od moż-
liwości pozyskania w wersji elektronicznej danych dotyczących kontrolowanego obszaru (np. elektronicznej wersji ksiąg ra-
chunkowych). Dzięki zastosowaniu specjalnych narzędzi i procedur importu danych, podczas kontroli wykonania budżetu 
państwa w 2006 r., na 209 przypadków badania wiarygodności ksiąg rachunkowych, w 169 (80,9%) udało się pozyskać dane 
do kontroli w wersji elektronicznej. W badaniach jednostek budżetowych było to możliwe w 129 przypadkach (78,7% – w relacji 
do ogólnej liczby 164 skontrolowanych podmiotów oraz 86,6% – w stosunku do 149 jednostek prowadzących księgowość w 
wersji komputerowej). Pozwoliło to na zastosowanie w kontroli ksiąg zalecanej przez międzynarodowe instytucje audytorskie 
metody doboru transakcji z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do ich wartości (tzw. metoda monetarna – MUS 77/). 
W odniesieniu do 98 jednostek dokonana została ponadto analiza zbiorów danych księgowych, pod kątem poprawności i cią-
głości zapisów w dzienniku oraz terminowości księgowania.

Aby umożliwić jeszcze szerszy dostęp do danych elektronicznych w kontrolowanych jednostkach, NIK nawiązała współ-
pracę z Ministerstwem Finansów, w celu pozyskania niezbędnych danych jednostkowych gromadzonych w informatycznym 
systemie obsługi budżetu państwa Trezor. Zapewnienie pełnej funkcjonalności tego systemu, łącznie z dekretacją przelewów, 
stworzy warunki do przeniesienia szeregu analitycznych czynności kontrolnych ze szczebla lokalnego (kontrolowanej jednost-
ki) na szczebel centralny, tak jak to jest praktykowane w najwyższych organów kontroli wielu innych państw.

Dobór próby do kontroli (program Pomocnik kontrolera)

Stosowanie procedur polegających na losowym wyborze pozycji do badania jest powszechną, zalecaną przez międzyna-
rodowe standardy audytu metodą, pozwalającą na dokonanie obiektywnej oceny kontrolowanej działalności, bez konieczności 
badania wszystkich ocenianych spraw. W celu praktycznej realizacji tych procedur opracowano w NIK specjalne narzędzie infor-
matyczne pn. Pomocnik kontrolera, przeznaczone do prowadzenia kontroli w oparciu o dobór próby, w tym do importu danych 
księgowych. Program umożliwia wyznaczenie niezbędnej liczebności próby, losowanie jej elementów i ekstrapolację uzyskanych 
wyników, zgodnie z zasadami statystyki matematycznej. W aktualnej wersji programu zaimplementowano praktycznie wszystkie 
metody doboru próby stosowane w audycie, w tym metodę monetarną, zalecaną dla audytu finansowego. Wyposażenie progra-
mu w mechanizmy konwersji danych, zwłaszcza w możliwość ich importu z raportów księgowych, pozwoliło na znaczne zwiększe-
nie liczby jednostek, które można zbadać dzięki dostępowi do elektronicznej postaci zapisów księgowych.

Program Pomocnik kontrolera szczególne zastosowanie znalazł w dokonywanej corocznie kontroli wykonania budżetu państwa 
– do badania wiarygodności ksiąg rachunkowych kontrolowanych jednostek. Badanie to prowadzone jest na podstawie jednolitych 
kryteriów, a wyniki czynności kontrolnych (losowanie, wypełnianie kwestionariuszy badania, ekstrapolacja wyników) są w programie 
dokumentowane i służą nie tylko dokonaniu indywidualnych ocen, ale również analizie statystycznej wyników wszystkich kontrolo-
wanych jednostek. Metodyka badania ksiąg za pomocą programu została dostosowana do specyfiki kontroli wykonania budżetu 
państwa i procedur kontrolnych, a ekstrapolacja wyników i ocena ksiąg rachunkowych obejmuje zarówno wyniki dowodów dobranych 
losowo, jak i przypadki nieprawidłowości wykrytych na podstawie profesjonalnego osądu kontrolerów. Badać można nie tylko dane 
księgowe w wersji elektronicznej, ale też uzyskiwane z ksiąg rachunkowych prowadzonych metodą tradycyjną.

Program Pomocnik kontrolera jest sukcesywnie rozwijany o nowe funkcje i może być wykorzystany we wszystkich kon-
trolach wymagających statystycznego doboru próby. W związku z dużym zainteresowaniem programem ze strony niektórych 
podmiotów opracowana została jego specjalna wersja, o pełnym zakresie funkcjonalnym, ale bez funkcji swoistych dla wy-
konywanej przez NIK kontroli wykonania budżetu państwa, która na określonych warunkach może być udostępniona innym 
jednostkom sektora finansów publicznych.

Analiza baz danych kontrolowanych jednostek

Analizę prowadzi się w dwojaki sposób: dla małych zbiorów (np. ksiąg rachunkowych zawierających do kilkudziesięciu 
tys. zapisów) – z zastosowaniem specjalnie przygotowanych arkuszy kalkulacyjnych, natomiast dla dużych zbiorów danych 
– z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi CAATs 78/ (program ACL for Windows).

77/ MUS – ang. Monetary Unit Sampling.

78/ CAATs – ang. Computer Assisted Audit Tools.
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Doskonaląc techniki audytu finansowego opracowano specjalne arkusze analityczne, pozwalające na przeprowadzanie 
w sposób prawie automatyczny analiz zaimportowanych danych księgowych, pod kątem poprawności i wewnętrznej nie-
sprzeczności kilkunastu różnych cech zapisów księgowych. Podejście to umożliwiło wykrycie wielu nieprawidłowości oraz 
dokonanie profesjonalnej oceny skuteczności procedur i mechanizmów kontrolnych systemów finansowo-księgowych funkcjo-
nujących w sektorze publicznym.

Analogiczną metodykę analizy zastosowano opracowując specjalne scenariusze badania (tzw. skrypty), z użyciem spe-
cjalistycznych narzędzi informatycznych typu CAATs. Dzięki temu zautomatyzowano badania ksiąg rachunkowych, pod kątem 
wykrywania zaistniałych błędów i nieprawidłowości, bez ograniczeń dotyczących rozmiarów ksiąg i przy zachowaniu niena-
ruszalności analizowanych zasobów. Badane cechy zapisów księgowych to m.in.: kompletność, periodyzacja, terminowość 
ewidencji, ciągłość numeracji, występowanie duplikatów, prawidłowość ewidencjonowanych dat i klasyfikacji budżetowej, iden-
tyfikacja zapisów nietypowych.

Poza badaniem analitycznym ksiąg rachunkowych, z tego narzędzia korzystano również do analizy specjalistycznych baz 
danych (ewidencji mandatów karnych kredytowanych, prowadzonych przez wojewodów). 

Mając na względzie dalszy rozwój zastosowania programu, w minionym roku szczególny nacisk położono na szkole-
nie umiejętności pracowników wykonujących i nadzorujących czynności kontrolne w zakresie pozyskiwania i analizy danych 
w wersji elektronicznej.

Aplikacja jNIK

W minionym roku w dalszym ciągu doskonalono narzędzie informatyczne jNIK, będące w założeniu aplikacją wspoma-
gającą postępowanie kontrolne. Zweryfikowano projekt od strony technicznej, wprowadzając do niego zmiany. W kolejnych 
wersjach aplikacji poprawiono jej wydajność. Ponieważ narzędzie to jest pomocne we wdrażaniu wymagań w zakresie dba-
łości o jakość kontroli (dotyczących m.in. sposobu prezentowania wyników kontroli w protokołach kontroli i wystąpieniach 
pokontrolnych), w konsultacji z pracownikami wykonującymi i nadzorującymi czynności kontrolne koncentrowano się więc na 
wypracowaniu interfejsu przyjaznego użytkownikowi oraz poprawie funkcjonalności programu.

Algorytm kontroli usług i systemów informatycznych

NIK opracowała projekt algorytmu pn. Wspólne ramy kontroli administracji elektronicznej. Projekt był prezentowany na 
spotkaniach podgrupy Grupy roboczej EUROSAI ds. informatyki. Koncepcja algorytmu uzyskała rekomendację dotyczącą 
kontynuacji dalszych prac rozwojowych. W okresie sprawozdawczym przedstawiciel NIK wziął udział w spotkaniu podgrupy 
w Moskwie, na którym przedyskutowano bieżące kwestie związane z rozwojem algorytmu. Finalny rezultat przedsięwzięcia 
zostanie przedstawiony na forum EUROSAI w 2008 r.

NIK administruje stroną internetową, na której zamieszczane są informacje o przebiegu i wynikach prac nad algorytmem 
(www.egov.nik.gov.pl).
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 Budżet 
Najwyższej 

Izby 
Kontroli

�� Dane ogólne
��� Dochody
��� Wydatki
��� � Omówienie wa¿niejszych grup wydatków 

 w uk³adzie rodzajowym
��� Opinia Audytora Wewnętrznego NIK

II.
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1. Dane ogólne
Budżet NIK, po stronie wydatków, został określony w ustawie budżetowej na 2007 r. z dnia 25 stycznia 2007 r. w wy-

sokości 229.352 tys. zł i był niższy o 2.091 tys. zł od kwoty uchwalonej przez Kolegium NIK w dniu 5 lipca 2006 r. Zakładał 
– w porównaniu z rokiem poprzednim – wzrost wydatków nominalnie o 4.187 tys. zł, tj. o 1,9% i uwzględniał prognozowane 
wskaźniki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – o 1,9%. Dochody określono natomiast na poziomie 497 tys. zł. 
Ogólne dane o budżecie NIK na 2007 r. zawiera tabela nr 1.

Tabela nr 1. 
Ogólne dane o wydatkach i dochodach budżetowych NIK w 2007 r.

Lp. Budżet NIK
Budżet

według ustawy
Budżet

wykonany
Wskaźnik %

(4:3)

1 2 3 4 5
1 Po stronie wydatków (w tys. zł) 229.352,0 229.352,0 100,0

2 Po stronie dochodów (w tys. zł) 497,0 1.793,1 360,8

Planowane wydatki budżetowe zostały zrealizowane w wysokości 229.352 tys. zł, tj. w 100% planowanej ich kwoty, a do-
chody budżetowe zostały wykonane w wysokości 1.793,1 tys. zł, tj. w 360,8% przyjętego planu.

Jednym z warunków umożliwiających pełne wykorzystanie środków przyznanych w ustawie budżetowej na 2007 r. na 
sfinansowanie działalności Izby było przeniesienie, na podstawie decyzji Prezesa NIK, niektórych pozycji między paragrafami 
klasyfikacji wydatków budżetowych 1/.

W wyniku decyzji Prezesa NIK podjętych w 2007 r., wydatki majątkowe zostały zwiększone o 4.234,1 tys. zł – do wy-
sokości 15.482,1 tys. zł. Z tej kwoty 8.215,8 tys. zł (53,1%) przeznaczono na inwestycje w budynkach zajmowanych przez 
delegatury zamiejscowe, Ośrodek Szkoleniowy i centralę NIK. Pozostałe środki – 7.266,3 tys. zł (46,9%) – wydatkowano na 
zakup gotowych składników majątkowych.

Planowane wydatki były w 2007 r. realizowane sukcesywnie, w miarę upływu czasu, co ilustrują dane zamieszczone 
w tabeli nr 2.

Tabela nr 2. 
Realizacja wydatków budżetowych NIK w 2007 r., w relacji do upływu czasu

Lp. Stan na dzień:

Zrealizowane
wydatki

(w tys. zł)

Wskaźnik wykonania 
planu
(w %)

Wskaźnik upływu 
czasu
(w %)

1 2 3 4 5
1 31 marca 2007 r. 63.296,1 27,6 25,0

2 30 czerwca 2007 r. 118.558,1 51,7 50,0

3 30 września 2007 r. 167.630,5 73,1 75,0

4 31 grudnia 2007 r. 229.352,0 100,0 100,0

Jak wynika z powyższych danych, niewielkie opóźnienia w realizacji wydatków – w stosunku do wskaźnika upływu czasu 
– miało miejsce w III kwartale 2007 r. i wynikało z nieterminowej realizacji przedsięwzięć remontowych i inwestycyjnych, któ-
rych termin zakończenia, zgodnie z umowami zawartymi z wykonawcami, ustalony został na IV kwartał ub.r.

Działalność Izby w 2007 r. zamknęła się stanem należności i zobowiązań, który ilustrują dane w tabeli nr 3. Podkreślić 
należy, że w minionym roku w działalności Izby nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, a wykazane poniżej zobowiązania 
należą do krótkoterminowych.

1/ Wspomniane decyzje zostały podjęte na podstawie art. 148 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w związku z art. 26 ust. 2 ustawy o NIK.
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Tabela nr 3. 
Należności i zobowiązania – według stanu na koniec 2007 r.

Lp. Wyszczególnienie Delegatury Centrala Ogółem

1 2 3 4 5
I Ogółem należności (w tys. zł), z tego z tytułu: 16,0 6,0 22,0
1 Czynszów za wynajmowaną powierzchnię biurową i mieszkalną 10,0 – 10,0

2 Bieżących rozrachunków z kontrahentami – 6,0 6,0

3 Kar umownych, naliczonych odsetek 6,0 – 6,0

II Ogółem zobowiązania (w tys. zł), z tego z tytułu: 7.138,0 7.881,0 15.019,0
1 Wynagrodzeń 1/ 3.443,0 3.895,0 7.338,0

2 Podatku dochodowego, wpłat na PFRON i składek ZUS 2.440,0 3.021,0 5.461,0

3 Zakupu materiałów i usług 2/ 1.220,0 948,0 2.168,0

4 Kosztów delegacji służbowych 3/  35,0 16,0 51,0

5 Pozostałe – 1,0 1,0

1/ Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007 r. i premie pracowników obsługi za grudzień 2007 r. wypłacone w 2008 r. 2/ Faktury dotyczące zakupów 
w 2007 r., z terminem płatności w 2008 r. 3/ Poniesionych przez pracowników w 2007 r., a przedłożonych do rozliczenia w styczniu 2008 r. 

Prezes NIK jest dysponentem głównym części 07 budżetu państwa 2/. Finansując bieżącą działalność przekazał w 2007 r. 
na rachunki bankowe delegatur zamiejscowych i Ośrodka Szkoleniowego 48,1% kwoty uruchomionych środków. Pozostałe 
51,9% środków wykorzystano na sfinansowanie zadań realizowanych przez departamenty i Delegaturę w Warszawie oraz 
uregulowanie płatności za zakupiony sprzęt komputerowy i urządzenia techniczne przeznaczone dla wszystkich jednostek 
organizacyjnych Izby. Wydatki budżetowe realizowane były w 2007 r. w niezmienionej strukturze organizacyjnej NIK.

2. Dochody
Określone w ustawie budżetowej na 2007 r. dochody w wysokości 497 tys. zł zrealizowano w kwocie 1.793,1 tys. zł, czyli 

wyższej od prognozowanej o 260,8%. Wysokość i strukturę dochodów planowanych i uzyskanych ilustrują dane w tabeli nr 4.

Tabela nr 4. 
Dochody budżetowe planowane i zrealizowane w 2007 r.

Lp. Tytuły dochodów:
Plan

(w tys. zł)
Wykonanie
(w tys. zł)

1 2 3 4
1 Czynsze za wynajem lokali, wyposażenia i garaży 237,5 244,8

2 Sprzedaż dwumiesięcznika Kontrola Państwowa 8,0 7,7

3 Sprzedaż składników majątkowych wycofanych z eksploatacji 38,5 47,3

4 Sprzedaż usług noclegowych w Ośrodku Szkoleniowym 51,0 69,6

5 Inne wpływy (rozliczenia z dostawcami, ZUS, kary umowne) 162,0 1.423,7

X Razem 497,0 1.793,1

Stałymi tytułami dochodów, podobnie jak w latach poprzednich, były wpływy z czynszów za wynajem lokali i ze sprzedaży 
dwumiesięcznika Kontrola Państwowa. Pozostałe pozycje mają charakter zmienny (precyzyjne określenie ich wielkości na 
etapie projektowania budżetu jest w znacznym stopniu utrudnione). Wpływy uzyskane w tych pozycjach były konsekwencją 
ukształtowanych warunków realizacyjnych. Szczególnie widoczne było to w pozycji inne wpływy, do której zaliczono dochody 
w wysokości 1.221 tys. zł z tytułu naliczonych kar umownych za nieterminową realizację ustaleń określonych w umowach 
cywilno-prawnych. Dotyczyły one głównie rozliczenia umów zawartych z firmami: Asseco Poland – na wykonanie Elektronicz-
nego Systemu Obiegu Dokumentów, ComArch – w zakresie wdrożenia II etapu Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz 
Instalbud – na remont pomieszczeń w Ośrodku Szkoleniowym. Relatywnie wyższe dochody uzyskano też ze sprzedaży skład-
ników majątkowych wycofanych z eksploatacji (przede wszystkim 5 samochodów osobowych Daewoo Nubira i Ford Transit 
o wartości 44,9 tys. zł) oraz usług hotelowych w Ośrodku Szkoleniowym.

2/ W 2007 r. Izba realizowała budżet w ramach części 07 – Najwyższa Izba Kontroli, dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa, rozdział 

75101 – Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli.



77

Bu
d¿

et
 N

aj
w

y¿
sz

ej
 Iz

by
 K

on
tr

ol
i

Dochody należne budżetowi państwa były pobierane i przekazywane na centralny rachunek budżetu państwa w ter-
minach wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Ich wysokość w ostatnich 7 latach ilustrują dane zamieszczone 
w tabeli nr 5.

Tabela nr 5. 
Dochody budżetowe planowane i zrealizowane w latach 2001-2007

Lp. Dochody budżetowe 2001 r. 2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Plan (w tys. zł) 320,0 83,0 562,0 562,0 583,0 460,0 497,0

2 Wykonanie (w tys. zł) 231,0 628,0 705,0 605,0 1.496,2 863,5 1.793,1

3 Wskaźnik % (2:1) 72,2 756,6 125,4 107,6 256,6 187,7 360,8

Dane te wskazują, że z wyjątkiem jednego roku (2001), w ciągu 7 lat plan dochodów budżetowych Izby był realizowany 
z nadwyżką.

3. Wydatki
W układzie wykonawczym budżet NIK, po stronie wydatków, został określony w wysokości 229.352 tys. zł. Został zre-

alizowany w planowanej wysokości (w 100%), z uwzględnieniem przeniesienia środków dokonanych na podstawie decyzji 
Prezesa NIK – stosownie do bieżąco weryfikowanych potrzeb. Przemieszczenie środków, którym objęto pozycje zbilansowane 
na kwotę 4.755,4 tys. zł (2,1% wydatków), wynikało z potrzeby oszczędności w jednych pozycjach wydatków oraz zwiększenia 
potrzeb w innych, zwłaszcza wydatków na sfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych. Dane w tabeli nr 6 ilustrują skalę 
przeniesień dokonanych w 2007 r.

Tabela nr 6. 
Przeniesienia w wydatkach budżetowych dokonane w 2007 r.

Lp. Rodzaje wydatków
Zmniejszenia

(w tys. zł)
Zwiększenia

(w tys. zł)

1 2 3 4
1 Wynagrodzenia osobowe – 390,1

2 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 390,1 –

3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 131,2

4 Pozostałe wydatki bieżące 4.365,3 –
5 Wydatki majątkowe – 4.234,1
x Razem 4.755,4 4.755,4

Podjęcie realizacji programu oszczędnościowego miało m.in. związek z potrzebą dofinansowania rozbudowy siedziby De-
legatury w Katowicach oraz dodatkowego zasilenia w środki rozbudowy bazy hotelowej w Ośrodku Szkoleniowym (zwiększyła 
się ona o 33 miejsca). Przystąpiono też do wdrażania wymogów unijnych dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego we 
wspomnianym Ośrodku, czemu sprzyjała prowadzona rozbudowa bazy hotelowej.

Zmniejszenie o 2.533,7 tys. zł wydatków z tytułu składek ubezpieczeniowych (w pozycji pozostałe wydatki bieżące) było 
konsekwencją zmiany struktury przychodów pracowników Izby, która wpłynęła na wcześniejsze, w stosunku do założeń, za-
niechanie opłacania przez pracodawcę składki emerytalno-rentowej 3/. W tej grupie zmniejszono też wydatki na podróże służ-
bowe zagraniczne, obsługę delegacji zagranicznych i tłumaczenia. Zmniejszeniu uległy również wydatki na podróże służbowe 
krajowe, w związku z odstąpieniem od zakupu ulgi biletowej na 2008 r. na przejazdy środkami komunikacji PKP.

Przeniesienie w wysokości 390,1 tys. zł dotyczyło dodatkowego wynagrodzenia rocznego, która to kwota stanowiła róż-
nicę między wielkością planowaną i wartością faktycznie dokonanych wypłat. Powstała różnica była głównie konsekwencją 
zwiększonej liczby pracowników przebywających na urlopach bezpłatnych oraz urlopach dla poratowania zdrowia. Wygospo-
darowanie środków w innych pozycjach wydatków było skutkiem działań podejmowanych w różnych sferach działalności, 
m.in.: integracji udzielanych zamówień publicznych (na sprzęt komputerowy), zakupu biletów na podróże zagraniczne u ope-

3/ W 2007 r. górna granica podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (30-krotność prognozowanego, przeciętnego wynagrodzenia miesięcz-

nego w gospodarce narodowej) wynosiła 78.480 zł.

2_1_budzet_73_86str.indd   772_1_budzet_73_86str.indd   77 2008-06-10   11:22:502008-06-10   11:22:50
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ratorów oferujących najkorzystniejsze połączenia i najniższe ceny. Wydatki planowane i zrealizowane w 2007 r. ilustrują dane 
zawarte w tabeli nr 7.

Tabela nr 7. 
Wydatki planowane i zrealizowane w 2007 r. (w układzie rzeczowo-finansowym)

Lp. Wydatki według ich rodzajów

Budżet wg 
ustawy

(w tys. zł)

Budżet po
zmianach
(w tys. zł)

Wykona-
nie

(w tys. zł)
Wskaźnik %

(5:4)

1 2 3 4 5 6
1 Niezaliczane do wynagrodzeń oraz na rzecz osób fizycz. 41,0 177,3 177,3 100,0
2 Stypendia różne 5,0 – – –
3 Wynagrodzenia osobowe 147.350,0 147.740,1 147.740,1 100,0
4 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.494,0 10.103,9 10.103,9 100,0
5 Składki na ubezpieczenia społeczne 22.526,0 19.992,3 19.992,3 100,0
6 Składki na Fundusz Pracy 3.718,0 3.682,2 3.682,2 100,0
7 Wpłaty na PFRON 809,0 674,0 674,0 100,0
8 Wynagrodzenia bezosobowe 1.251,0 1.168,8 1.168,8 100,0
9 Zakup materiałów i wyposażenia 3.748,0 3.957,4 3.957,4 100,0

10 Zakup energii 1.987,0 1.719,9 1.719,9 100,0
11 Zakup usług remontowych 5.906,0 7.174,9 7.174,9 100,0
12 Zakup usług zdrowotnych 54,0 39,3 39,3 100,0
13 Zakup usług pozostałych 4.709,0 4.062,9 4.062,9 100,0
14 Zakup usług rem. konserw. dot. obiektów zabytkowych 251,0 129,2 129,2 100,0
15 Zakup usług dostępu do sieci Internet 876,0 973,9 973,9 100,0
16 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. (tel. komórkowa) 220,0 180,2 180,2 100,0
17 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. (tel. stacjonarna) 700,0 799,2 799,2 100,0
18 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 546,0 289,5 289,5 100,0
19 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz 590,0 186,3 186,3 100,0

20 Opłaty za administrowanie i czynsz – 86,6 86,6 100,0
21 Podróże służbowe krajowe 5.552,0 4.939,4 4.939,4 100,0
22 Podróże służbowe zagraniczne 1.440,0 904,9 904,9 100,0
23 Różne opłaty i składki 547,0 446,3 446,3 100,0
24 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.500,0 1.448,9 1.448,9 100,0
25 Podatek od nieruchomości I opłaty na rzecz samorządu 299,0 323,2 323,2 100,0
26 Składki do organizacji międzynarodowych 12,0 10,9 10,9 100,0
27 Szkolenia pracow. niebędących czł. korp. służby cywil. 1.866,0 1.656,6 1.656,6 100,0
28 Fundusz dyspozycyjny 132,0 117,5 117,5 100,0
29 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukującego 550,0 225,8 225,8 100,0

30 Zakup akcesoriów komputerowych 425,0 658,5 658,5 100,0
31 Wydatki inwestycyjne 11.248,0 15.482,1 15.482,1 100,0
X Razem 229.352,0 229.352,0 229.352,0 100,0

Z danych ujętych w tabeli nr 7 wynika, że oprócz zwiększenia wydatków na przedsięwzięcia modernizacyjne, o czym była 
już mowa, zwiększono – w relacji do kwoty założonej w planie – wydatki na działalność remontową oraz zakup materiałów, wy-
posażenia i akcesoriów komputerowych. Zwiększenie wydatków związanych z działalnością remontową spowodowane zosta-
ło m.in. koniecznością rozpoczęcia likwidacji skutków pożaru w siedzibie Delegatury w Katowicach oraz wymaganą wymianą 
instalacji elektrycznej i komputerowej, przed przystąpieniem do wykonania planowanych prac modernizacyjnych w siedzibie 
Delegatury w Poznaniu.

Strukturę wydatków zrealizowanych w 2007 r., w porównaniu z rokiem poprzednim, obrazują dane liczbowe zawarte w ta-
beli nr 8.
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Tabela nr 8. 
Wydatki (w układzie rzeczowo-finansowym) zrealizowane w latach 2006-2007

Lp. Struktura wydatków budżetowych

Wykonanie w 2006 r. Wykonanie w 2007 r.
Wskaźnik %

(5:3)(w tys. zł)
struktura

(w %) (w tys. zł)
struktura

(w %)

1 2 3 4 5 6 7
1 Wynagrodzenia osobowe 145.275,1 64,5 147.740,1 64,4 101,7

2 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.724,9 4,3 10.103,9 4,4 103,9

3 Pochodne od wynagrodzeń 23.298,4 10,4 23.674,5 10,3 101,6

x Razem: poz. 1–3 178.298,4 79,2 181.518,5 79,1 101,8
4 Wydatki ogólnoadministracyjne 26.100,7 11,6 25.058,2 10,9 96,0

5 Podróże służbowe zagran. i krajowe 5.937,7 2,6 5.844,3 2,6 98,3

6 Zakupy majątkowe 13.443,3 6,0 15.482,1 6,8 115,2

7 Odpis na ZFŚS 1.384,9 0,6 1.448,9 0,6 104,6

x Ogółem 225.165,0 100,0 229.352,0 100,0 101,9

Charakter działalności NIK przesądza o strukturze wydatków. Dominowały wydatki osobowe (ze składnikami pochodnymi 
– 79,1%), 10,9% stanowiły wydatki ogólnoadministracyjne (zabezpieczenie i utrzymanie w sprawności technicznej budynków, 
pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia biurowego); pozostałe 10% środków wykorzystano na zakupy majątkowe, sfinansowanie 
wydatków na podróże służbowe oraz na obligatoryjny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Strukturę wydatków budżetowych zrealizowanych w 2007 r. ilustruje diagram nr 1.

Diagram nr 1. 
Struktura wydatków budżetowych NIK w 2007 r.

Strukturę tych wydatków, w podziale na centralę Izby i delegatury oraz z uwzględnieniem liczby zatrudnionych pracowni-
ków, obrazują dane liczbowe zawarte w tabeli nr 9.

Tabela nr 9. 
Wydatki budżetowe zrealizowane w 2007 r. (w podziale na centralę i delegatury)

Lp. Wyszczególnienie
Przeciętna liczba 

zatrudnionych
Wydatki

(w tys. zł) struktura (w %)

1 2 3 4 5
1 Centrala 1/ 837,2 119.075,3 51,9

2 Delegatury 2/ 773,4 110.276,7 48,1

x Razem 1.610,6 229.352,0 100,0

1/ Łącznie z Delegaturą w Warszawie. 2/ Łącznie z Ośrodkiem Szkoleniowym.
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4. Omówienie ważniejszych grup wydatków w układzie rodzajowym
Wynagrodzenia osobowe

Planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe w wysokości 147.740,1 tys. zł zostały wykorzystane w pełnej wysokości, tj. 
w 100%. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne przeznaczono 10.103,9 tys. zł – środki na ten cel wykorzystano również w 100%. 
Wielkość i strukturę wydatków sfinansowanych w 2007 r. z funduszu wynagrodzeń osobowych ilustrują dane zawarte w tabeli nr 10.

Tabela nr 10. 
Ogólne dane o wykorzystaniu funduszu wynagrodzeń w 2007 r.

Lp. Wyszczególnienie Wynagrodzenia

Nagrody 
jubileuszowe 

i inne
Odprawy 

emerytalne Ogółem

1 2 3 5 6 7

1 Fundusz wynagrodzeń wykorzystany 
w 2007 r. ( w tys. zł) 126.519,4 18.098,0 3.122,7 147.740,1

2 Wskaźnik struktury (w %) 85,7 12,2 2,1 100,0

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, w przeliczeniu na jeden etat i wyliczone z pozycji wynagrodzenie, kształtowało 
się w 2007 r. na poziomie 6.546 zł, wyliczone z pozycji wynagrodzenie i nagrody łącznie – 7.482 zł, zaś z uwzględnieniem 
wszystkich składników uposażenia – 7.643 zł. Z wypłaconym dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w 2007 r. kształtowało się natomiast na poziomie 8.166 zł.

Poza wypłatami obciążającymi wydatki budżetowe, pracownikom Izby wypłacano także świadczenia rozliczane w ciężar 
składek ubezpieczeniowych ZUS. Ich wypłata związana była z nieobecnością w pracy usprawiedliwioną zwolnieniami lekar-
skimi oraz wynikała z uprawnień do zasiłków pielęgnacyjnych, rodzinnych i wychowawczych nabytych przez pracowników 
na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Wielkość i strukturę tych świadczeń w 2007 r. ilustrują dane przedstawione 
w tabeli nr 11.

Tabela nr 11. 
Świadczenia rozliczone w 2007 r. w ciężar składek ubezpieczeniowych ZUS

Lp. Rodzaj świadczenia
Ogółem

(w tys. zł)
z tego: Struktura 

(w %)Centrala Delegatury 

1 2 3 4 5 6
1 Zasiłki chorobowe 1/ 1.137,6 664,5 473,1 71,1

2 Zasiłki opiekuńcze 2/ 106,2 80,9 25,3 6,6

3 Zasiłki macierzyńskie 244,0 147,3 96,7 15,3

4 Zasiłki pielęgnacyjne, rodzinne i wychowawcze 111,4 - 111,4 7,0

x Razem 1.599,2 892,7 706,5 100,0

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

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

W 2007 r. pracownikom Izby wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 10.103,9 tys. zł, przysługujące im 
na podstawie przepisów ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej. Wydatki z tego 
tytułu naliczono w wysokości 8,5% rocznego wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi za czas efektywnie przepracowany 
w roku poprzedzającym rok budżetowy. Różnicę między wielkością planowaną (określoną w układzie wykonawczym budżetu) 
a faktycznie wypłaconą z tego tytułu, w wysokości 390,1 tys. zł, przeniesiono decyzją Prezesa NIK, do wynagrodzeń osobo-
wych (środki te przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych, nie powodując skutków finansowych w następnym roku 
budżetowym).

Pochodne od wynagrodzeń

Podobnie jak w latach poprzednich, NIK była w 2007 r. płatnikiem składek ZUS i na Fundusz Pracy. Zgodnie z ustawą 
o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę do naliczenia składek na ZUS stanowiły wydatki z tytułu: wynagrodzeń osobo-
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wych (z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych), dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń 
wypłacanych z tytułu umów-zleceń i umów o dzieło. Wysokość składek planowanych i odprowadzonych z tych tytułów ilustrują 
dane w tabeli nr 12.

Tabela nr 12. 
Ogólne dane o planowanych i odprowadzonych w 2007 r. składkach ZUS i na Fundusz Pracy 

Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie
Wskaźnik %

(4:3)

1 2 3 4 5
1 Składki na ZUS 19.992,3 19.992,3 100,0

2 Składka na Fundusz Pracy 3.682,2 3.682,2 100,0

x Razem 23.674,5 23.674,5 100,0

W 2007 r. składki na ZUS i Fundusz Pracy stanowiły 10,3% wydatków budżetowych i były wyższe od analogicznych wy-
datków w poprzednim roku o 1,6 pkt procentowego.

Wydatki ogólnoadministracyjne

Ta grupa wydatków stanowiła w 2007 r. 10,9% wydatków budżetowych. Środki na ten cel w wysokości 25.058,2 tys. zł wyko-
rzystane zostały w 100%. Ważniejsze wydatki zaliczone do tej grupy zestawiono w tabeli nr 13.

Tabela nr 13. 
Struktura wydatków ogólnoadministracyjnych zrealizowanych w 2007 r. 

Lp. Ważniejsze pozycje wydatków ogólnoadministracyjnych
Wykonanie
(w tys. zł)

Struktura
(w %)

1 2 3 4
1 Materiały i sprzęt biurowy 1.802,9 7,2

2 Akcesoria i materiały komputerowe 858,7 3,4

3 Paliwo samochodowe i części zamienne 637,7 2,5

4 Prenumerata dzienników urzędowych, prasy, zakup książek 535,7 2,1

5 Dostawa energii (elektrycznej, cieplnej), wody 1.719,9 6,9

6 Usługi remontowe 7.304,1 29,1

7 Usługi telekomunikacyjne (telefonia komórkowa i stacjonarna) 979,4 3,9

8 Pozostałe usługi (monitoring, drukarskie, komunalne itp.) 2.359,4 9,4

9 Usługi dostępu do Internetu 973,9 3,9

10 Wydatki na szkolenia 1.656,6 6,6

11 Wynagrodzenia bezosobowe 1.168,8 4,7

12 Usługi informatyczne 1.476,7 5,9

13 Obsługa delegacji zagranicznych i tłumaczenia 516,4 2,1

14 Ubezpieczenia majątkowe i samochodowe 446,3 1,8

15 Wpłaty na PFRON 674,0 2,7

16 Pozostałe 1/ 1.947,7 7,8

x Razem 25.058,2 100,0

1/ M.in. składka do organizacji międzynarodowych, podatki, opłaty, wydatki na rzecz osób fizycznych.

Rzeczowy zakres wydatków zaliczanych do tej grupy, obejmuje szeroki wachlarz pozycji. Największy udział miały nakła-
dy na zakup usług remontowych (głównie naprawy, konserwacja urządzeń i roboty remontowo-budowlane). Wyniosły one 
7.304,1 tys. zł, co stanowiło 29,1%. Wykonanie przewidzianego zakresu robót umożliwiło polepszenie stanu technicznego 
pomieszczeń biurowych i ich wyposażenia oraz zapewniło prawidłowe funkcjonowanie urządzeń. 

Strukturę wydatków na działalność remontową ilustrują dane zamieszczone w tabeli nr 14.
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Tabela nr 14. 
Struktura zrealizowanych w 2007 r. wydatków na roboty remontowo-budowlane, konserwacyjne i konserwatorskie 

Lp. Wyszczególnienie
Kwota

(w tys. zł)
Struktura 

(w %)

1 2 3 4
I. Prace remontowo-budowlane 6.387,9 87,4
1 Centrala NIK 791,7 10,8

1.1 Remont pomieszczeń biurowych w budynkach A i B 120,7 1,6

1.2 Remont sali konferencyjnej 391,5 5,4

1.3 Usunięcie awarii przyłącza wodociągowego 47,5 0,6

1.4 Remont izolacji przeciwwilgociowej 227,1 3,1

1.5 Pozostałe 4,9 0,1

2 Delegatury NIK 4.191,5 57,4

2.1 Remont ogrodzenia (Białystok) 375,5 5,1

2.2 Remont pomieszczeń biurowych oraz wymiana podłóg i drzwi (Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Wrocław 
i Zielona Góra) 993,6 13,6

2.2 Remont i osuszenie tynków w piwnicach (Białystok i Katowice) 167,9 2,3

2.3 Usuwanie skutków pożaru (Katowice – dach I etap) 343,0 4,7

2.4 Wymiana instalacji elektrycznej, komputerowej i inne prace remontowe (Poznań) 1.488,8 20,4

2.5 Remont pokryć dachowych (Wrocław, Zielona Góra) 631,2 8,7

2.6 Inne prace remontowe 1/ (Katowice, Kielce, Łódź i Rzeszów) 191,5 2,6

3 Ośrodek Szkoleniowy w Goławicach 1.404,7 19,2

3.1 Remont pomieszczeń hotelowych 268,4 3,7

3.2 Remont balkonów z elementami renowacji elewacji 992,5 13,6

3.3 Remont sanitariatów 108,3 1,5

3.4 Pozostałe prace 35,5 0,4

II. Naprawa i konserwacja sprzętu i środków transportu 2/ 787,0 10,8
III. Usługi remontowo-konserwatorskie budynków zabytkowych (Opole i Olsztyn) 129,2 1,8
x Ogółem 7.304,1 100,0

1/ Zabezpieczenie budynków przed wilgocią, odnowienie elewacji, przełożenie chodnika, przeglądy, prace projektowe, bieżące naprawy. 2/ We wszystkich 
jednostkach organizacyjnych NIK.

Z ważniejszych prac wykonanych w 2007 r. należy wymienić remont sali konferencyjnej w budynku A centrali NIK oraz 
innych pomieszczeń i pokojów biurowych. Ponadto położono izolację przeciwwilgociową oraz wymieniono nawierzchnię wjaz-
dów. Usunięto ponadto awarię przyłącza wodociągowego (od strony ul. Filtrowej). W budynku Ośrodka Szkoleniowego zakoń-
czono prace remontowe, w tym m.in. sanitariatów i balkonów.

Wykonano także niezbędne prace instalacyjne i konserwacyjne w obiektach zajmowanych przez delegatury: wyremonto-
wano dachy w siedzibach delegatur we Wrocławiu i Zielonej Górze, a w budynku delegatury w Poznaniu wymieniono instala-
cję elektryczną i komputerową, wykładziny oraz pomalowano pomieszczenia biurowe.

Ponadto w budynkach centrali, Ośrodka Szkoleniowego NIK w Goławicach oraz siedzibach delegatur wykonano inne 
drobne prace wpływające na poprawę infrastruktury technicznej budynków oraz warunków pracy pracowników. Wykonano 
również drobne niezbędne naprawy (konserwacje urządzeń) i środków transportu.

W tabeli nr 15 zamieszczono dane ilustrujące nakłady poniesione w okresie ostatnich 7 lat na prace remontowe w budynkach 
pozostających w trwałym zarządzie NIK. W 2007 r. finansowano głównie roboty w siedzibach terenowych jednostek organizacyj-
nych Izby, w tym związane z rozpoczęciem usuwania skutków pożaru w budynku zajmowanym przez delegaturę w Katowicach.

Tabela nr 15. 
Nakłady na remonty budynków w latach 2001-2007

Lp.
Obiekty 
administrowane przez

w tys. zł
2001 r. 2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Centralę NIK 2.477,0 2.793,0 2.238,0 3.728,0 3.929,6 3.275,4 791,7

2 Delegatury 1.122,0 127,0 1.177,0 1.404,0 1.152,7 3.343,1 5.725,4

x Razem 3.599,0 2.920,0 3.415,0 5.132,0 5.082,3 6.618,5 6.517,1
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Podróże służbowe krajowe i zagraniczne

Wydatki z tytułu podróży służbowych należą w Izbie, poza wynagrodzeniami, do wydatków związanych bezpośrednio 
z realizacją zadań ustawowych. Wydatki te wyniosły 5.844,3 tys. zł i stanowiły 2,6% ogólnego budżetu Izby. Dane z tego 
zakresu, w podziale na podróże służbowe krajowe i zagraniczne, zawiera tabela nr 16.

Tabela nr 16. 
Wydatki na podróże służbowe, planowane i poniesione w 2007 r.

Lp. Wyszczególnienie
Plan po zmianach

(w tys. zł)
Wykonanie
(w tys. zł)

Wskaźnik %
(4:3)

1 2 3 4 5
1 Podróże służbowe krajowe 4.939,4 4.939,4 100,0

2 Podróże służbowe zagraniczne 904,9 904,9 100,0

x Razem 5.844,3 5.844,3 100,0

Podróże służbowe krajowe

Wydatki związane z delegacjami służbowymi na terenie kraju były realizowane według zasad ustalania należności przysłu-
gujących pracownikom zatrudnionym w jednostce budżetowej, z jednym wyjątkiem – przysługującego, na podstawie przepi-
sów ustawy o NIK, pracownikom wykonującym lub nadzorującym czynności kontrolne uprawnienia do pobierania diet podwyż-
szonych o 100%, w stosunku do diety ogólnokrajowej. W porównaniu z 2006 r., wydatki na służbowe delegacje krajowe uległy 
zmniejszeniu o 147,7 tys. zł, głównie w wyniku zrezygnowania z zakupu ulgi biletowej na korzystanie ze środków komunikacji 
PKP. Strukturę wydatków poniesionych w 2007 r. na podróże służbowe krajowe ilustrują dane zawarte w tabeli nr 17.

Tabela nr 17. 
Struktura wydatków na podróże służbowe krajowe, poniesionych w 2007 r.

Lp. Wydatki na podróże służbowe krajowe
Zrealizowane wydatki

(w tys. zł)
Struktura

(w %)

1 2 3 4
1 Diety 1.622,7 32,9

2 Noclegi 1.651,2 33,4

3 Przejazdy PKP, PKS itp. 1.665,5 33,7

x Razem 4.939,4 100,0

Największy udział w strukturze wydatków na podróże służbowe krajowe miały przejazdy. Wyniosły one 1.665,5 tys. zł 
i stanowiły 33,7% kwoty środków wydatkowanych w tej grupie. W porównaniu z 2006 r., wydatki na przejazdy były niższe 
o 216,3 tys. zł, tj. o 11,5%. 

W tabeli nr 18 przedstawiono dane o poniesionych w 2007 r. wydatkach na podróże służbowe krajowe, w podziale na 
delegatury i centralę NIK.

Tabela nr 18. 
Wydatki na podróże służbowe krajowe, poniesione w 2007 r. (centrala i delegatury)

Lp. Jednostka organizacyjna
W tys. zł

Przejazdy Diety Noclegi Razem

1 2 3 4 5 6
1 Centrala 1/ 283,2 359,7 692,5 1.335,4

2 Delegatury 2/ 1.382,3 1.263,0 958,7 3.604,0

x Ogółem 1.665,5 1.622,7 1.651,2 4.939,4

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

Podróże służbowe zagraniczne

Wydatki związane z zagranicznymi delegacjami służbowymi były realizowane według ogólnych zasad odnoszących się do 
stawek diet i zasad zwrotu kosztów podróży służbowych poza granicami kraju. Główną pozycję stanowiły wydatki związane 
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ze współpracą bilateralną i wielostronną z innymi najwyższymi organami kontroli i organizacjami międzynarodowymi, których 
udział w tej grupie wydatków wyniósł 50,8%. Strukturę poniesionych w 2007 r. wydatków na zagraniczne podróże służbowe 
ilustrują dane w tabeli nr 19.

Tabela nr 19. 
Struktura wydatków na zagraniczne podróże służbowe, poniesionych w 2007 r.

Lp. Wyszczególnienie

Zrealizowane 
wydatki

(w tys. zł)
Struktura

(w %)

1 2 3 4
1 Kontrola polskich przedstawicielstw zagranicznych 152,0 16,8

2 Udział w przedsięwzięciach EUROSAI i INTOSAI oraz w pracach ich grup roboczych 293,3 32,4

3 Współpraca bilateralna i wielostronna z innymi najwyższymi organami kontroli oraz organizacjami 
międzynarodowymi 459,6 50,8

x Razem 904,9 100,0

W porównaniu z 2006 r. wydatki na służbowe delegacje zagraniczne zwiększyły się o 54,3 tys. zł, co było wynikiem dodat-
kowych wyjazdów związanych z merytorycznym przygotowywaniem materiałów na VII Kongres EUROSAI w czerwcu 2008 r.

Zakupy majątkowe

Na zakupy majątkowe przeznaczono w 2007 r. środki w wysokości 15.482,1 tys. zł. Wykorzystano je w pełnej wysoko-
ści, tj. w 100%, głównie na sfinansowanie prac adaptacyjno-mo-dernizacyjnych w obiektach zajmowanych przez delegatury 
i Ośrodek Szkoleniowy (53,1%) oraz zakup gotowych składników majątkowych (46,9%). 

Wielkość i strukturę środków wykorzystanych w minionym roku na zakupy majątkowe ilustrują dane zamieszczone w tabeli nr 20.

Tabela nr 20. 
Struktura wydatków poniesionych w 2007 r. na zakupy majątkowe

Lp. Wyszczególnienie
Wydatki

(w tys. zł)
Struktura

(w %)

1 2 3 4
I. Zakup gotowych składników majątkowych 7.266,3 46,9
1 Urządzenia komputerowe i oprogramowanie, z tego: 6.015,9 38,8

1.1 – komputery przenośne 1.277,7 8,2

1.2 – komputery stacjonarne 328,9 2,1

1.3 – drukarki stacjonarne i przenośne 78,9 0,5

1.4 – routery WAN 472,3 3,0

1.5 – biblioteka taśmowa z oprogramowaniem 487,7 3,2

1.6 – Zintegrowany System Zarządzania 2.712,9 17,5

1.7 – monitory LCD 336,7 2,2

1.8 – pozostałe oprogramowanie i sprzęt komputerowy 320,8 2,1

2 Środki transportu 1/ 649,7 4,2

3 Sprzęt biurowy i urządzenia techniczne, z tego: 600,7 3,9

3.1 – kopiarka 59,6 0,4

3.2 – powielacz cyfrowy 47,6 0,3

3.3 – centrale telefoniczne 134,5 0,9

3.4 – pozostałe urządzenia 2/ 359,0 2,3

II. Nakłady na adaptację i modernizację obiektów NIK 8.215,8 53,1
1 Rozbudowa siedziby Delegatury w Katowicach 3.398,9 22,0

2 Prace modernizacyjne w siedzibie Delegatury w Poznaniu 730,2 4,7

3 Prace w Ośrodku Szkoleniowym, z tego: 3.119,7 20,2

3.1 – rozbudowa pomieszczeń hotelowych 2.209,0 14,3

3.2 – wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego 898,0 5,8

3.3 – klimatyzacja w pomieszczeniach magazynowych 12,7 0,1

4 Pozostałe 967,0 6,2

x Razem 15.482,1 100,0

1/ Samochody osobowe. 2/ M.in.: klimatyzatory, projektory, sejfy.
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Jak już podano, nakłady na inwestycje w 2007 r. zostały zwiększone, przez przeniesienie wydatków o 4.234,1 tys. zł. 
Decyzja Prezesa NIK w tej sprawie wynikała z potrzeby sfinalizowania prac adaptacyjno-modernizacyjnych w siedzibie De-
legatury w Katowicach i konieczności rozbudowy bazy hotelowej Ośrodka Szkoleniowego, co było możliwe dzięki oszczęd-
nościom w innych pozycjach wydatków. Dużą pozycją wydatków był także zakup Zintegrowanego Systemu Zarządzania 
(2.712,9 tys. zł), którym zastąpiono użytkowany od 1995 r. Zintegrowany Pakiet Administracyjny.

Prace adaptacyjno-modernizacyjne wykonano również w Delegaturze w Poznaniu (m.in. wentylacja mechaniczna i klima-
tyzacja sali konferencyjnej). W budynku hotelowym Ośrodka Szkoleniowego prace te polegały na jego przystosowaniu do wy-
mogów przeciwpożarowych. W budynkach centrali NIK rozbudowano natomiast sieć telewizji dozorowej CCTV, przygotowano 
dokumentację na dostosowanie budynków A i B do wymogów ppoż.

Wykonanie wymienionych prac polepszyło stan techniczny pomieszczeń oraz poprawiło stan bezpieczeństwa, wpływając 
znacząco na poprawę warunków pracy pracowników NIK.

W 2007 r., na skutek technicznego zużycia lub w wyniku kradzieży, spisano i wycofano z eksploatacji środki o wartości 
3.016 tys. zł, w tym m.in. sprzęt komputerowy. Strukturę zmniejszeń majątku trwałego Izby w 2007 r., z tytułów o których była 

mowa, ilustrują dane zamieszczone w tabeli nr 21.

Tabela nr 21. 
Zmniejszenia wartości środków trwałych w 2007 r. (według ich rodzaju)

Lp. Środki trwałe wycofane z eksploatacji
Wartość

(w tys. zł)
Struktura

(w %)

1 2 3 4
1 Maszyny i urządzenia techniczne 2.025,0 67,1

1.1 – w tym: sprzęt komputerowy 2.025,0 67,1

2 Środki trwałe sklasyfikowane w pozostałych grupach 991,0 32,9

2.1 – w tym: środki transportu 279,0 9,3

x Razem 3.016,0 100,0

Według stanu na 31 grudnia 2007 r., jednostki organizacyjne NIK użytkowały 18 nieruchomości (budyn-
ków) stanowiących własność Skarbu Państwa i pozostających w trwałym zarządzie NIK. W roku sprawo-
zdawczym nie zaszły żadne zmiany w strukturze własnościowej nieruchomości użytkowanych przez Izbę 4/.

Dane o tych nieruchomościach zawiera tabela nr 22.

Tabela nr 22. 
Nieruchomości użytkowane przez NIK (stan na 31 grudnia 2007 r.)

Lp.
Jednostka

organizacyjna Adres Właściciel – forma użytkowania

1 2 3 4
1 Centrala NIK

i Delegatura 
w Warszawie

ul. Filtrowa 57 Skarb Państwa, NIK – trwały zarząd

2 ul. Lubkowska 7/9 – garaż i warsztaty Skarb Państwa, NIK – trwały zarząd

3 Ośrodek Szkoleniowy w Goławicach Skarb Państwa, NIK – trwały zarząd

4 Del. Białystok ul. Akademicka 4 Skarb Państwa, NIK – trwały zarząd

5 Del. Bydgoszcz ul. Wały Jagiellońskie 12 Skarb Państwa, NIK – trwały zarząd

6 Del. Gdańsk ul. Wały Jagiellońskie 36 Skarb Państwa, NIK – trwały zarząd

7 Del. Katowice ul. Powstańców 29 Skarb Państwa, NIK – trwały zarząd

8 Del. Kielce Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4 Skarb Państwa, NIK – trwały zarząd

9 Del. Kraków ul. Łobzowska 67 Skarb Państwa, NIK – trwały zarząd

10 Del. Lublin ul. Okopowa 7 Skarb Państwa, NIK – trwały zarząd

11 Del. Łódź ul. Kilińskiego 210 Skarb Państwa, NIK – trwały zarząd

12 Del. Olsztyn ul. Artyleryjska 3E Skarb Państwa, NIK – trwały zarząd
13 Del. Opole ul. Krakowska 28 Skarb Państwa, NIK – trwały zarząd

14 Del. Poznań ul. Dożynkowa 9H Skarb Państwa, NIK – trwały zarząd

15 Del. Rzeszów ul. Kraszewskiego 8 Skarb Państwa, NIK – trwały zarząd

4/ W 2007 r. na potrzeby Delegatury w Opolu zakupiono lokal o pow. 84,5 m2 (w budynku zajmowanym przez Delegaturę), wraz z gruntem o pow. 0,0025 ha.
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1 2 3 4
16 Del. Szczecin ul. Jacka Odrowąża 1 Skarb Państwa, NIK – trwały zarząd

17 Del. Wrocław ul. J. Piłsudskiego 15/17 Skarb Państwa, NIK – trwały zarząd

18 Del. Zielona Góra ul. Podgórna 9A Skarb Państwa, NIK – trwały zarząd

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Środki budżetowe przeznaczone na ten cel w wysokości 1.448,9 tys. zł odpisane zostały na Fundusz zgodnie z obowiązu-
jącymi zasadami. Środki z odpisu odprowadzane były w terminach wymaganych ustawą o zakładowym funduszu świadczeń 
socjalnych na wyodrębniony rachunek bankowy i wykorzystywane na cele określone regulaminem. Odpis na Fundusz, w prze-
liczeniu na jednego zatrudnionego, wyniósł 804,59 zł. Wyliczony został wskaźnikiem 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia 
miesięcznego w gospodarce narodowej w II półroczu 2006 r. 5/ 

Podział środków funduszu między jednostki organizacyjne Izby dokonany został proporcjonalnie do przeciętnej, planowa-
nej liczby zatrudnionych pracowników i emerytów objętych opieką socjalną. Pod koniec roku kwota odpisu skorygowana zo-
stała do faktycznej przeciętnej liczby osób zatrudnionych w tych jednostkach (w kwotach zbiorczych ich udział był następujący: 
centrala – 787,1 tys. zł, tj. 54,3%, delegatury – 661,8 tys. zł, tj. 45,7%).

5. Opinia Audytora Wewnętrznego NIK
W 2007 r. realizacja budżetu Izby była poddawana bieżącej analizie i weryfikacji pod kątem zdyscyplinowania wydatków 

oraz racjonalnego gospodarowania środkami budżetowymi. Proces finansowania wydatków realizowany proporcjonalnie do 
upływu czasu oraz monitorowanie realizowania budżetu umożliwiły prawidłowe wykonanie ustawowych zadań NIK.

Realizacja budżetu państwa w cz. 07 – Najwyższa Izba Kontroli, w szczególności wykonanie dochodów i wydatków oraz 
ich udokumentowanie, badana była przez Audytora Wewnętrznego NIK według kryteriów: legalności, gospodarności, celowo-
ści, rzetelności, a także przejrzystości i jawności. Ocenę odniesiono do: ustawy budżetowej na rok 2007, ustawy o finansach 
publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamó-
wień publicznych oraz niektórych innych ustaw oraz towarzyszących aktów wykonawczych oraz wewnętrznych uregulowań 
NIK.

Badanie audytowe przeprowadzono stosownie do postanowień: rozdziału 5 ustawy o finansach publicznych, Standardów 
kontroli NIK oraz Międzynarodowych Standardów Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego. Zostało ono zaplanowane 
i przeprowadzone w sposób pozwalający na wyrażenie niezależnej opinii o badanym przedmiocie. Obejmowało w szczegól-
ności sprawdzenie poprawności stosowania przez NIK przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, sprawdzenie wybranych 
metodą monetarną 114 dowodów księgowych i 100% zapisów w księgach rachunkowych. Badaniom poddano: prawidłowość 
planowania i realizacji dochodów; legalność, rzetelność, celowość i gospodarność planowania i realizacji wydatków, w tym 
majątkowych. Zbadano szczegółowo (pod względem: legalności, prawidłowości, przejrzystości i jawności) 19 z 47 postępowań 
o zamówienia publiczne, a także prawidłowość, rzetelność, poprawność i przejrzystość ewidencji finansowo-księgowej oraz 
rzetelność, prawidłowość, jasność, terminowość rocznych, łącznych sprawozdań, na które składały się, sporządzone na 31 
grudnia 2007 r.: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu oraz sprawozdania budżetowe (o symbolach: 
Rb-23, Rb-28, Rb-27, Rb-N i Rb-Z).

W opinii Audytora Wewnętrznego NIK, wyniki badania i zgromadzone dowody dają podstawę do wyrażenia, pod wzglę-
dem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności i przejrzystości, pozytywnej opinii o funkcjonowaniu systemu finanso-
wo-księgowego w NIK. Zbadane dokumenty finansowe: przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny 
gospodarki majątkowej i finansowej NIK na dzień 31 grudnia 2007 r.; sporządzone zostały, we wszystkich istotnych aspektach, 
zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i są zgodne 
z wpływającymi na ich treść przepisami prawa. Wydatki były dokonywane: w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem 
zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów (czyli wydajnie), w sposób umożliwiający terminową realizację 
zadań, w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

5/ Wynoszącego 2.145,59 zł.
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Działalność 
kontrolna

 Najwyższej
Izby Kontroli 

��� Plan pracy i jego realizacja
� Wybrane efekty kontroli
��� � Wspó³praca z Sejmem RP, uczestnictwo NIK    

 w procesie legislacyjnym
��� Egzekwowanie odpowiedzialnoœci przypisanej prawem
��� Współpraca z innymi organami kontroli
��� Podawanie do wiadomoœci publicznej 
 informacji o działalności Izby
�� Za³atwianie skarg i wniosków
��� � Za³atwianie wniosków o udostêpnienie informacji publicznej
�� � Archiwum NIK

III.
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Izba wykonuje swoje zadania na podstawie okresowych planów pracy, które przed-
kłada Sejmowi RP. Może też przeprowadzać kontrole doraźne. Plan pracy zawiera 
tematy kontroli podejmowanych na zlecenie Sejmu lub jego organów, na wnioski 
Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów, a także podejmowanych przez NIK z włas-
nej inicjatywy 1/. Zasady jego konstruowania oraz kryteria wyboru tematów kontroli 
określają Standardy kontroli NIK i wytyczne ich stosowania. Stanowią one, że pierw-
szeństwo przysługuje zadaniom, które Izba jest zobowiązana podjąć z mocy prawa. 
Pozostałe kontrole planowane są według priorytetów uchwalanych przez Kolegium 
NIK. Umożliwia to określenie propozycji tematycznych, a następnie wybór tematów 
i przypisanie ich departamentom kontrolnym i delegaturom, zgodnie z właściwoś-
cią rzeczową i miejscową. Pozwala też ustalić wielkości nakładu pracy i środków 
niezbędnych do terminowego wykonania poszczególnych zadań. Opisane zasady, 
kryteria i zalecenia wspomagają proces kształtowania planu – tworzą warunki do 
koncentrowania działalności kontrolnej na najważniejszych zagadnieniach w funk-
cjonowaniu państwa.

Metodyka planowania działalności kontrolnej

Proces planowania poprzedzony jest stałym gromadzeniem i analizowaniem danych, a następnie rozpoznawaniem istot-
nych aspektów w obszarach kontrolowanych przez Izbę. Śledzone są zmiany legislacyjne, analizie poddawane są dane sta-
tystyczne, plany i programy rządowe, a także publikacje i informacje prezentowane w środkach masowego przekazu. W pro-
cesie tym wykorzystywane są też wyniki wcześniejszych kontroli, dokumenty mające związek z bieżącymi pracami Sejmu 
i Senatu, wpływające do Izby skargi i wnioski. Wszystkie te rodzaje aktywności umożliwiają bieżące aktualizowanie informacji 
i wiedzy o obszarach podlegających kontroli, pod kątem ewentualnego występowania nieprawidłowości.

Planowanie ma charakter długo- i krótkookresowy. Długookresowe (strategiczne) jest realizowane z wykorzystaniem wy-
ników analizy sytuacji społeczno-gospodarczej państwa. Służy określeniu priorytetów kontroli, w tym priorytetowych kierunków 
kontroli przyjmowanych na okresy trzyletnie. Corocznie natomiast dokonywany jest, w ramach kierunków priorytetowych, wy-
bór głównych obszarów badań kontrolnych. Umożliwia to koncentrowanie działalności kontrolnej w wybranych dziedzinach, 
dokonywanie ustaleń według priorytetów i maksymalizację efektów przeprowadzonych kontroli. Priorytety kontroli stanowią 
część planu pracy NIK.

Podstawą planowania rocznego, w ramach głównych obszarów badań kontrolnych, są własne propozycje Izby, z wykorzy-
staniem wniosków i sugestii nadesłanych przez Marszałków Sejmu i Senatu, Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów oraz 
ewentualnie sugestii innych organów władzy publicznej. Badania programowane są w taki sposób, aby ich wyniki umożliwiały 
identyfikację przyczyn i mechanizmów stwierdzonych nieprawidłowości w funkcjonowaniu państwa – w sferach podlegających 
kontroli NIK. Do rocznego planu pracy NIK włączane są też – z mocy prawa – tematy zlecone przez Sejm RP i jego organy 
oraz przyjęte do realizacji tematy wnioskowane przez Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów.

Priorytety kontroli

W dniu 14 grudnia 2005 r. Kolegium NIK uchwaliło priorytety kontroli na lata 2006-2008. Kierunki kontroli skorelowano 
z ideą państwa przyjaznego obywatelowi, oszczędnego, gospodarującego majątkiem dla pożytku publicznego. Pierwszy z nich 
nawiązuje do obowiązków państwa w organizowaniu życia publicznego i nadaniu mu odpowiednich ram prawnych. Państwo 
przyjazne nie tylko ma zapewnić obywatelowi możliwość nieskrępowanego korzystania ze wszystkich konstytucyjnych praw, 
ale powinno być nastawione wobec niego życzliwie: stara się trafnie odczytywać i zaspokajać – w miarę posiadanych możli-
wości – autentyczne potrzeby obywateli, ułatwia im załatwianie ich spraw, pomaga w rozwiązywaniu życiowych problemów. 
Państwo oszczędne, to państwo, które na własne funkcjonowanie zużywa tylko tyle środków, ile jest nieodzownie potrzebne, 
w sposób celowy, bez rozrzutności i marnotrawstwa. Badana w ramach tego priorytetu sprawność administracji publicznej 
oznacza zdolność osiągania zakładanych efektów przy relatywnie najniższych nakładach, przestrzeganie służących temu 

1/ Por. art. 6 ust. 2 ustawy o NIK oraz § 10 ust. 2 zarządzenia Prezesa NIK w sprawie postępowania kontrolnego.
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celowi przepisów i procedur, unikanie zbędnych wydatków i niepotrzebnych kosztów. Natomiast Państwo gospodarne, to pań-
stwo zarządzające efektywnie publicznym mieniem – osiągnięte korzyści wykorzystuje ku pożytkowi obywateli. Kieruje się ra-
chunkiem ekonomicznym, stosuje skuteczne metody zarządzania, prowadzi działalność przynoszącą zyski. Nie dopuszcza do 
czerpania nieuzasadnionych korzyści przez niepaństwowe podmioty, którym Skarb Państwa sprzedaje, oddaje w użytkowanie 
lub wydzierżawia składniki mienia publicznego lub z którymi prowadzi wspólne przedsięwzięcia gospodarcze itp.

Priorytetowe kierunki kontroli w 2007 r. oraz określone dla nich główne obszary badań kontrolnych ilustruje schemat nr 1.

Schemat nr 1. 
Priorytetowe kierunki kontroli i główne obszary badań kontrolnych NIK w 2007 r.

W Planie pracy NIK na 2007 r. uwzględniono, oprócz priorytetowych kierunków kontroli, dwa inne priorytety (obowiązy-
wały one także w latach poprzednich). Ich przyjęcie, jeszcze na etapie koncepcyjnego przygotowania kontroli, ma na celu 
skoncentrowanie uwagi autorów programów kontroli na określonych aspektach sposobu jej prowadzenia. Priorytety te ilustruje 
schemat nr 2.

Schemat nr 2. 
Opis pozostałych priorytetów obowiązujących przy realizacji Planu pracy NIK w 2007 r.

Opis zadañ wyznaczonych do realizacji 
w obszarze objêtym priorytetem

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

Przeprowadzanie takich analiz podczas każdej kontroli dotyczącej działalności administracji 
publicznej

Badanie obszarów zagrożonych 
korupcją

Analiza funkcjonowania kontroli 
wewnętrznej

Pozostałe priorytety
w działalności kontrolnej

 Wykorzystanie sugestii w sprawie tematów kontroli

Podstawą planowania rocznego, w ramach głównych obszarów badań kontrolnych, są m.in. sugestie tematów kontroli 
zgłaszanych przez Marszałków Sejmu, Senatu i Prezydenta RP oraz Prezesa Rady Ministrów, jak również propozycje innych 
organów władzy publicznej. Dane o liczbie sugestii zgłoszonych i wykorzystanych w projekcie Planu pracy NIK na 2007 r., 
z podziałem na organy zgłaszające sugestie, ilustruje tabela nr 1.

G³ówne obszary badañ kontrolnych

Bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne; przeciwdziałanie bezrobociu; dostępność 
i jakość edukacji; sprawne funkcjonowanie organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości; 
funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia, z uwzględnieniem dostępności i jakości świadczeń 
medycznych; funkcjonowanie organów inspekcji i nadzoru; życie w czystym środowisku; 
gospodarka mieszkaniowa; pomoc socjalna i zabezpieczenie społeczne; wysoka jakość 
i sprawność obsługi obywatela przez urzędy administracji publicznej i służby publiczne.

Zarządzanie majątkiem Skarbu Państwa (w tym przez agencje państwowe), majątkiem samorzą-
dowym i przedsiębiorstw państwowych; procesy restrukturyzacji, komercjalizacji i prywaty-
zacji sektorów gospodarki, podmiotów Skarbu Państwa i komunalnych; rozwój i utrzymanie 
infrastruktury

Państwo przyjazne 
obywatelowi

Państwo 
oszczędne

Państwo 
gospodarne

Priorytetowe kierunki kontroli

Stan finansów publicznych, w tym pozyskiwanie dochodów budżetu państwa; gospodarowanie 
środkami publicznymi w administracji rządowej, samorządowej i przedsiębiorstwach uży-
teczności publicznej, z uwzględnieniem zamówień publicznych; pomoc publiczna i udzielanie 
dotacji z budżetu państwa; realizacja inwestycji finansowanych ze środków publicznych, w tym 
inwestycji wieloletnich; pozyskiwanie środków Unii Europejskiej i zarządzanie nimi; upraszcza-
nie procedur przyznawania środków; tworzenie warunków do wzrostu gospodarczego.
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Tabela nr 1. 
Wykorzystanie sugestii tematów kontroli zgłoszonych do Planu pracy NIK w 2007 r.

Lp. Organ zgłaszający sugestię kontroli
Liczba sugestii Wskaźnik %

(4:3)zgłoszonych przyjętych 1/

1 2 3 4 5
1 Prezydent RP 2/ 8 5 62,5

2 Komisje Sejmu RP 3/ 48 46 95,8

3 Marszałek Senatu RP 26 5 19,2

4 Prezes Rady Ministrów 4/ 26 13 50,0

5 Rzecznik Praw Obywatelskich 8 1 12,5
x Razem 116 70 60,3

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

Główną przyczyną nieuwzględnienia zgłoszonych sugestii, w pełnym ich zakresie, było realizowanie przez NIK w ostatnich 
latach kontroli o identycznej lub zbliżonej tematyce.

Ogólne dane o kontrolach planowanych na 2007 r.

Plan pracy NIK na 2007 r. obejmował 267 kontroli, z tego 95 kontroli wykonania budżetu państwa w 2006 r., 72 inne kon-
trole (koordynowane i nieskoordynowane), rozpoczęcie 97 kontroli wykonania budżetu państwa w 2007 r. oraz kontynuację 
3 kontroli z Planu pracy NIK na 2006 r. W Planie zdecydowaną większość stanowiły kontrole koordynowane, a więc kontrole 
wykonywane według jednego programu przez więcej niż jedną jednostkę organizacyjną Izby 2/. W ciągu roku Kolegium NIK 
dokonało zmian w Planie, polegających na skreśleniu 2 kontroli koordynowanych oraz zmianie tytułu 2 innych kontroli.

Zlecenia Sejmu RP, wnioski Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów

NIK podejmuje kontrole na zlecenie Sejmu RP lub jego organów, na wniosek Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów 
oraz z własnej inicjatywy 3/.

W latach 2006-2007 r. NIK przeprowadziła, na zlecenie Komisji ds. Kontroli Państwowej Sejmu RP, kontrolę pn. Po-
stępowanie upadłościowe w przedsiębiorstwach państwowych oraz spółkach z udziałem Skarbu Państwa (zlecenie Komisji 
dotyczyło zbadania działań syndyków masy upadłościowej spółek Skarbu Państwa i spółek z udziałem Skarbu Państwa po-
wyżej 50%). Informacja o wynikach kontroli została zatwierdzona przez Prezesa NIK 26 października 2007 r. i przekazana 
Marszałkowi Sejmu RP oraz Przewodniczącemu Komisji ds. Kontroli Państwowej.

W związku z mającą miejsce 21 listopada 2006 r. katastrofą, w której śmierć poniosło 23 górników, Prezydent RP wniósł 
o podjęcie przez NIK kontroli przestrzegania przepisów regulujących bezpieczne wykonywanie pracy w zakładzie górniczym 
oraz kontroli procedur służących zapewnieniu bezpieczeństwa w należącej do Kompanii Węglowej SA Kopalni Węgla Ka-
miennego „Halemba” w Rudzie Śląskiej. Izba przeprowadziła postępowanie kontrolne na przełomie lat 2006-2007 (jego wyniki 
przedstawione zostały 16 października 2007 r. na konferencji prasowej w Katowicach) 4/.

 Na wniosek Prezesa Rady Ministrów Izba zrealizowała w 2007 r. kontrole pn.: Przygotowanie i realizacja umów dotyczą-
cych zapewnienia bezpieczeństwa w Porcie Lotniczym im. Fryderyka Chopina, zawartych przez przedsiębiorstwo państwowe 
Porty Lotnicze oraz Gospodarka finansowa Narodowego Funduszu Zdrowia, z uwzględnieniem wydatków w ramach przepisów 
o koordynacji zabezpieczenia społecznego w 2006 r. (informacje o wynikach kontroli przekazano Prezesowi Rady Ministrów). 
Ponadto (wniosek Prezesa Rady Ministrów z 2006 r.) NIK przeprowadziła kontrolę tworzenia Międzynarodowego Centrum 
Logistycznego EUROTERMINAL w Sławkowie (informację o wynikach kontroli Prezes NIK przedstawił 16 lipca 2007 r.).

2/ Podaną w Planie pracy NIK na 2007 r. liczbę kontroli należy traktować jako liczbę zadań kontrolnych obejmujących wiele kontroli jednostkowych.

3/ Por. art. 6 ust. 1 ustawy o NIK.

4/ Ważniejsze ustalenia i wnioski kontroli opisano w rozdziale III.2 Sprawozdania (Wybrane efekty kontroli). 



Dz
ia

³a
ln

oœ
æ 

ko
nt

ro
ln

a 
Na

jw
y¿

sz
ej

 Iz
by

 K
on

tr
ol

i

93

Struktura zrealizowanych kontroli planowych

W 2007 r. zakończono łącznie166 kontroli, z tego 95 kontroli wykonania budżetu państwa w 2006 r. i 71 pozostałych 
kontroli planowych (rozpoczęto również kontrole wykonania budżetu państwa w 2007 r.).

Kontrola wykonania budżetu państwa w 2006 r. umożliwiła finansowe rozliczenie skontrolowanych jednostek, łącznie ze 
zbadaniem i oceną ksiąg rachunkowych i wyrażeniem opinii na temat sprawozdań budżetowych. Dokonano też oceny finan-
sowego rozliczenia wykonania budżetu państwa w poszczególnych jego częściach i budżetu państwa jako całości. Oceniono 
również zgodność wykonania budżetu z ustawą budżetową, przepisami ustawy o finansach publicznych i innymi przepisami 
regulującymi zasady gospodarowania środkami publicznymi oraz zbadano przestrzeganie przepisów ustaw Prawo zamówień 
publicznych i o rachunkowości.

Przeprowadzenie kontroli wykonania budżetu państwa, z uwagi na termin sporządzenia i przedłożenia Sejmowi Analizy 
wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej, jest poważnym przedsięwzięciem organizacyjnym. Na jej przygoto-
wanie, przeprowadzenie i opracowanie wyników (w tym informacji o wynikach kontroli wykonania budżetu w poszczególnych 
jego częściach oraz planów finansowych państwowych funduszów celowych i agencji), kontrolerzy przeznaczyli w ub.r. ponad 
24% czasu pracy.

Strukturę ilościową zrealizowanych kontroli a także ilustrującą wykorzystanie czasu pracy na poszczególne rodzaje kon-
troli, przedstawiają diagramy nr 1 i nr 2.

Diagram nr 1. 
Struktura ilościowa kontroli planowych zrealizowanych w 2007 r.

Diagram nr 2. 
Struktura czasu pracy wykorzystanego na poszczególne rodzaje kontroli w 2007 r.

h/ Informacje o wynikach przeprowadzonych kontroli

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

Informacje, po ich przedłożeniu Sejmowi, mogą zostać podane przez Prezesa NIK do publicznej wiadomości, z zacho-
waniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej. Do informacji przedkładanej Sejmowi, Prezydentowi RP i Prezesowi 
Rady Ministrów, właściwy naczelny lub centralny organ państwowy może przedstawić swoje stanowisko, które dołącza się do 
informacji. Prezes NIK może do stanowiska przedstawić swoją opinię.

W 2007 r. NIK przedłożyła Sejmowi RP, uwzględniając kontrole wykonania budżetu państwa w częściach pozostających 
w dyspozycji poszczególnych dysponentów głównych oraz planów finansowych państwowych funduszów celowych i agencji, 
łącznie 160 informacji (w 2006 r. – 174). 5/ Strukturę rodzajową przedłożonych informacji przedstawiono w tabeli nr 2. 

Tabela nr 2.       
Informacje o wynikach kontroli przedłożone Sejmowi RP w latach 2006-2007 (wg rodzajów kontroli)

Lp. Rodzaj kontroli

2006 r. 2007 r.
Liczba 
informacji

Struktura
(w %)

Liczba 
informacji

Struktura
(w%)

1 2 3 4 5 6
1 Kontrole wykonania budżetu państwa, z tego: 95 54,6 92 57,5

1.1. – części budżetowe 1/ 88 50,6 86 53,7

1.2. – państwowe fundusze celowe i agencje 7 4,0 6 3,8

2 Pozostałe kontrole planowe 67 38,5 55 34,4

3 Kontrole doraźne 10 5,8 12 7,5

4 Inne informacje, w tym systemowe 2 1,1 1 0,6

x Razem 174 100,0 160 100,0

1/ Wyniki kontroli wykonania planów finansowych 24 państwowych funduszów celowych włączono do informacji o wynikach kontroli części budżetowych.

Sporządzane były też informacje o wynikach kontroli działalności terenowych organów administracji rządowej i samorządu 
terytorialnego (informacje lokalne). W 2007 r. delegatury wysłały do organów szczebla wojewódzkiego 5 takich dokumentów 
(w 2006 r. – 10) 6/. 

5/ Wykaz informacji o wynikach kontroli przedłożonych Sejmowi RP w 2007 r. oraz w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2008 r. oraz syntetyczne opracowania ilustru-

jące ustalenia i wnioski tych kontroli stanowią zał. nr 1 i 3 do Sprawozdania.

6/ Wykaz informacji o wynikach kontroli przedłożonych organom szczebla wojewódzkiego w 2007 r. oraz w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2008 r. stanowi zał. nr 2 

do Sprawozdania.

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

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

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

Sejm RP

Prezydent RP

Prezes Rady Ministrów

Adresaci 
informacji

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

Wojewoda

Sejmik samorz¹dowy

Organ stanowi¹cy jednostki
samorz¹du terytorialnego

Informacje o wynikach kontroli działalności samorządu terytorialnego

Informacje o wynikach kontroli działalności samorządu terytorialnego



Dz
ia

³a
ln

oœ
æ 

ko
nt

ro
ln

a 
Na

jw
y¿

sz
ej

 Iz
by

 K
on

tr
ol

i

95

Informacje o wynikach kontroli przedłożone Sejmowi w 2007 r. obejmowały różnorodne dziedziny funkcjonowania pań-
stwa. W diagramie nr 3 przedstawiono strukturę tematyczną tych kontroli (według działów administracji rządowej).

Diagram nr 3. 
Informacje o wynikach kontroli (z wyłączeniem kontroli wykonania budżetu państwa) przedłożone Sejmowi RP w 2007 r. 

(wedlug działów administracji rządowej)

 

Kontrole doraźne

Kontrole doraźne są podejmowane głównie wtedy, gdy istnieje potrzeba wstępnego zbadania tematu, który ma być ob-
jęty kontrolą planową (kontrola rozpoznawcza), sprawdzenia, czy adresaci wystąpień pokontrolnych wykonali zawarte w nich 
uwagi i wnioski (kontrola sprawdzająca), albo też w celu rozpatrzenia skargi (kontrola skargowa). Kontrole doraźne przepro-
wadzane są najczęściej przez jedną jednostkę organizacyjną.

W 2007 r. NIK przeprowadziła kontrole doraźne obejmujące 128 tematów, podczas których badaniami objęto 326 jed-
nostek (w 2006 r. – 245 tematów i 637 jednostek). Spośród skontrolowanych tematów 1 miał szerszy charakter – kontroli 
doraźnej koordynowanej  7/.

W tabeli nr 3 przedstawiono strukturę zrealizowanych w 2007 r. kontroli doraźnych.

Tabela nr 3. 
Kontrole doraźne zrealizowane w 2007 r. (według rodzajów kontroli)

Lp. Rodzaj kontroli doraźnej
Liczba skontrolowanych 

jednostek
Struktura

(w %)

1 2 3 4
1 Kontrole doraźne koordynowane 10 3,1

2 Kontrole rozpoznawcze 38 11,7

3 Kontrole sprawdzające 62 19,0

4 Kontrole skargowe 81 24,8

5 Pozostałe kontrole 135 41,4

x Razem 326 100,0

Skontrolowane jednostki

W 2007 r. NIK skontrolowała 2.864 jednostki (w 2006 r. – 2.615 jednostek). Większość kontroli jednostkowych (89%) 
przeprowadzono w ramach kontroli planowych. Strukturę skontrolowanych jednostek (według rodzajów kontroli i grup skontro-
lowanych podmiotów) ilustrują diagramy nr 4 i 5.

7/ Wykaz zrealizowanych w 2007 r. kontroli doraźnych stanowi zał. nr 4 do Sprawozdania.
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Diagram nr 4. 
Jednostki skontrolowane w 2007 r., w ramach kontroli planowych i doraźnych

Diagram nr 5. 
Jednostki skontrolowane w 2007 r., według grup podmiotów 

Wystąpienia pokontrolne

W wystąpieniu pokontrolnym przedstawiane są oceny kontrolowanej działalności wynikające z ustaleń opisanych w proto-
kole, a w wypadku ujawnienia nieprawidłowości – także uwagi i wnioski w sprawie ich usunięcia. Wystąpienie przekazywane 
jest kierownikowi jednostki kontrolowanej, w razie potrzeby także kierownikowi jednostki nadrzędnej oraz właściwym organom 
państwowym lub samorządowym. Z tego też powodu liczba wystąpień jest zazwyczaj większa od liczby jednostek objętych 
kontrolą. Dane o liczbie wysłanych w 2007 r. wystąpień, według kategorii adresatów oraz w porównaniu z analogicznymi da-
nymi z 2006 r., ilustruje tabela nr 4.

Tabela nr 4. 
 Wystąpienia pokontrolne skierowane w latach 2006-2007

Lp. Wystąpienia pokontrolne skierowane do:

2006 r. 2007 r.

Liczba
Struktura

(w %) Liczba
Struktura

(w %)

1 2 3 4 5 6
1 Prezesa Rady Ministrów 6 0,2 3 0,1

2 Prezesa NBP 1 0,1 2 0,1

3 Ministrów i kierowników urzędów centralnych 152 5,5 158 5,3

4 Wojewodów 1/ 175 6,3 147 5,0

5 Kierowników pozostałych skontrolowanych jednostek 2.438 87,9 2.647 89,5

x Razem 2.772 100,0 2.957 100,0

1/ i kierowników organów szczebla wojewódzkiego.

Zastrzeżenia do protokołów kontroli i wystąpień pokontrolnych

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo składania zastrzeżeń, zarówno do dokonanych przez NIK ustaleń 
faktycznych, jak i wynikających z ustaleń kontroli ocen, uwag i wniosków. Przepisy ustawy o NIK szczegółowo regulują tryb 
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rozstrzygania sporów między kierownikiem jednostki kontrolowanej a NIK w tym zakresie, co stanowi wyraz daleko idącej 
kontradyktoryjności w postępowaniu kontrolnym. Zasadę tę odzwierciedla przysługujące kierownikowi (lub osobie pełniącej 
jego obowiązki) prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń w nim za-
wartych. Zastrzeżenia zgłaszane są na piśmie – w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu. W szczególnych przypadkach 
dyrektor właściwego departamentu (delegatury NIK) może przedłużyć ten termin.

W razie zgłoszenia zastrzeżeń kontroler jest obowiązany dokonać ich analizy i w miarę potrzeby podjąć dodatkowe czyn-
ności kontrolne, a gdy są one zasadne – zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu. Gdy nie uwzględni zastrzeżeń, 
kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 7 dni od dnia otrzymania stanowiska kontrolera w tej sprawie może zgłosić na 
piśmie umotywowane zastrzeżenia do dyrektora właściwego departamentu lub delegatury, który przekazuje je – w celu roz-
patrzenia – komisji odwoławczej.

Komisja odwoławcza podejmuje uchwałę w sprawie zastrzeżeń w pełnym składzie, większością głosów i niezwłocznie 
przekazuje ją wraz z uzasadnieniem Prezesowi NIK lub upoważnionemu wiceprezesowi. Po jej zatwierdzeniu przez Prezesa 
NIK lub wiceprezesa uchwała jest ostateczna. Gdy Prezes NIK lub upoważniony wiceprezes odmówi zatwierdzenia uchwały 
komisji odwoławczej, powołuje dla ostatecznego rozpatrzenia zastrzeżeń komisję rozstrzygającą złożoną z 3 pracowników 
nadzorujących czynności kontrolne. Uchwała podjęta przez komisję rozstrzygającą jest ostateczna. Zatwierdzoną uchwałę 
komisji odwoławczej lub uchwałę komisji rozstrzygającej doręcza się wraz z uzasadnieniem zgłaszającemu zastrzeżenia.

Prawo do zgłoszenia zastrzeżeń jest zachowane również w przypadku wystąpienia pokontrolnego. Kierownik jednostki 
kontrolowanej lub organ, któremu przekazano wystąpienie, może w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania zgłosić umotywo-
wane zastrzeżenia w sprawie zawartych w nim ocen, uwag i wniosków do dyrektora właściwej jednostki organizacyjnej NIK. 
Zastrzeżenia rozpatrywane są w trybie analogicznym do zastrzeżeń zgłoszonych do protokołu kontroli, z wyjątkiem wystąpień 
przekazywanych przez Prezesa NIK lub wiceprezesów. Zastrzeżenia dotyczące tych wystąpień zgłasza się do Kolegium NIK 
w terminie 7 dni od dnia otrzymania wystąpienia. Kolegium podejmuje uchwałę w sprawie zastrzeżeń. Uchwała jest ostateczna 
i wraz z uzasadnieniem doręczana zgłaszającemu zastrzeżenia.

W 2007 r. do ustaleń opisanych w 84 protokołach kontroli kierownicy jednostek kontrolowanych zgłosili 204 zastrzeżenia 
(w 2006 r. – 171 zastrzeżeń do 79 protokółów kontroli), zaś adresaci wystąpień pokontrolnych – 631 zastrzeżeń do ocen, 
uwag i wniosków zawartych w 240 tego rodzaju dokumentach (w 2006 r. – odpowiednio 880 zastrzeżeń do 231 wystąpień). 
Szczegółowe dane z tego zakresu ilustruje tabela nr 5.

Tabela nr 5. 
Zastrzeżenia do protokołów kontroli i wystąpień pokontrolnych zgłoszone w latach 2006-2007

Lp. Zastrzeżenia zgłoszone do:

2006 r. 2007 r.

Liczba
Struktura

(w %) Liczba
Struktura

(w %)

1 2 3 4 5 6
1 Protokołów kontroli 79 25,5 84 25,9

2 Wystąpień pokontrolnych, z tego skierowane do: 231 74,5 240 74,1

2.1. – dyrektorów jednostek organizacyjnych NIK 190 61,3 213 65,7

2.2. –  Kolegium NIK 41 13,2 27 8,4
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Wybrane 
efekty 

kontroli 
2.

Wnioski 
de lege ferenda

Wnioski 
usprawniające 
o charakterze 

organizacyjnym 

Wnioski 
usprawniające 
o charakterze 

profilaktycznym

Rezultaty 
finansowe 

kontroli
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Efektywność kontroli można i należy oceniać przez pryzmat działań podejmowanych 
w następstwie realizacji wniosków pokontrolnych, które przyczyniają się do popra-
wy funkcjonowania nie tylko podmiotów kontrolowanych, ale także określonych sfer 
aktywności państwa. Wnioski te NIK przedstawia w wystąpieniach pokontrolnych 
przekazywanych kierownikom skontrolowanych podmiotów, a w razie potrzeby tak-
że kierownikom jednostek nadrzędnych i właściwym organom państwowym (samo-
rządowym), łącznie z ocenami i uwagami dotyczącymi kontrolowanej działalności. 
Wskazują one na potrzebę podjęcia konkretnych przedsięwzięć mających na celu 
wyeliminowanie nieprawidłowości oraz poprawę efektywności i skuteczności dzia-
łania.
Izba przykłada dużą wagę do realizacji takich wniosków. Znajduje to odzwierciedle-
nie w dyspozycjach obligujących kontrolerów do sprawdzania sposobu wykorzysta-
nia wniosków z poprzednich kontroli (m.in. zasadę tę wpisano na stałe do metodyki 
kontroli wykonania budżetu państwa). Sposób wykonania wniosków pokontrolnych 
jest niezmiennie jednym z podstawowych zagadnień badanych podczas tych kontro-
li, zaś wyniki badań są istotnym elementem uwzględnianym w ogólnej ocenie dzia-
łalności skontrolowanego podmiotu. Narzędziem sprawdzania efektów działalności 
kontrolnej są także doraźne kontrole sprawdzające.
Wnioski prezentowane w informacjach o wynikach kontroli mają zazwyczaj bardziej 
ogólny charakter. Sugerują m.in. konieczność podjęcia przez właściwe organy dzia-
łań porządkujących procedury postępowania w poszczególnych obszarach aktyw-
ności państwa, przede wszystkim w sferach realizacji dochodów i wydatków budże-
towych oraz gospodarki mieniem publicznym, a także zapewniających skuteczność 
funkcjonowania systemu nadzoru i kontroli. Wnioski te, jeśli są konsekwentnie re-
alizowane, mają korzystny wpływ na wykorzystywania majątku i środków publicz-
nych.
Ważne miejsce wśród efektów kontroli zajmują wnioski de lege ferenda. Są to uza-
sadnione konkretnymi ustaleniami kontroli propozycje Izby, zmierzające do usunię-
cia luk lub sprzeczności w prawie, najczęściej adresowane do ustawodawcy i rządu. 
W 2007 r., na podstawie ustaleń opisanych w 26 informacjach o wynikach kontro-
li, NIK przedstawiła 47 wniosków legislacyjnych: 33 postulowały zmiany w treści 
ustaw, 10 – zmiany w aktach wykonawczych do ustaw, 4 dotyczyły pilnego wydania 
brakujących rozporządzeń 8/.
Wymiernym wyznacznikiem skuteczności postępowania kontrolnego są też finan-
sowe rezultaty kontroli. Są one klasyfikowane w dwóch podstawowych grupach 
obejmujących: korzyści finansowe (zwłaszcza oszczędności uzyskanych w wyniku 
kontroli) oraz stwierdzone nieprawidłowości w ich wymiarze finansowym (ilustruje 
skalę ujawnionych naruszeń przepisów prawa w sektorze publicznym, wynikających 
z zaniechania działań prawem nakazanych, lub będących skutkiem różnych niepra-
widłowości).

8/ Por. rozdział III.3 Sprawozdania pn. Współpraca z Sejmem RP, uczestnictwo NIK w procesie legislacyjnym (Wykorzystanie wniosków de lege ferenda).
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Wnioski de lege ferenda 

Wskazują one na potrzebę zmian w ustawodawstwie i często pojawiają się w informacjach o wynikach kontroli. Luki 
w obowiązujących przepisach, opieszałość w wydawaniu aktów wykonawczych, brak należytej staranności przy stanowie-
niu prawa – sprzyjają dowolności interpretacyjnej oraz jego omijaniu, często w celu osiągnięcia korzyści indywidualnych czy 
grupowych. Takie patologiczne zjawiska utrudniają sprawne funkcjonowanie państwa, sprzyjają korupcji. Powodują również 
spadek zaufania do instytucji publicznych oraz brak poszanowania prawa przez obywateli.

1) Wyniki kontroli prawidłowości funkcjonowania izb wytrzeźwień, ze szczególnym uwzględnieniem warunków 
przyjmowania i przetrzymywania osób zatrzymanych oraz poszanowania ich praw [por. zał. nr 3, str. 77] uzasadniały 
przedstawienie wniosków w sprawie nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości 
oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 

Zdaniem NIK Minister Zdrowia powinien podjąć inicjatywę legislacyjną, w celu objęcia działalności izb wytrzeźwień nad-
zorem ze strony organów administracji rządowej. W placówkach tych dochodzi do okresowego pozbawienia wolności osób 
doprowadzonych, stosuje się środki przymusu bezpośredniego oraz udzielane są świadczenia zdrowotne. Mimo to w ustawie 
i rozporządzeniu brak jest rozwiązań umożliwiających wykonywanie nadzoru nad ich działalnością przez administrację rządo-
wą. W praktyce placówki te podlegały nadzorowi jedynie ze strony jednostek samorządu terytorialnego, które je utworzyły.

Negatywna ocena realizacji obowiązku niezwłocznego zawiadamiania sądu rodzinnego i opiekunów o zatrzymaniu osoby 
małoletniej uzasadniała kolejny wniosek, dotyczący wskazania w ustawie podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie obo-
wiązku informowania opiekunów i sądu rodzinnego o zatrzymaniu w izbie wytrzeźwień osoby małoletniej i rozszerzenie tego 
obowiązku na przypadki doprowadzenia małoletniego do placówek niebędących izbami wytrzeźwień.

Za celowe uznano też zweryfikowanie listy leków i sprzętu medycznego, w jaki powinny być wyposażone ambulatoria izb 
wytrzeźwień, ze względu na częściową nieadekwatność przepisów określających wymagania w tym zakresie do faktycznych 
potrzeb oraz uregulowanie zasad i trybu ustalania opłat za doprowadzenie i pobyt w izbie lub jednostce policji. Obowiązujące 
przepisy nie określają charakteru formalnoprawnego takich opłat. Nie są one opłatami, o jakich mowa w ustawie o podatkach 
lokalnych i opłatach lokalnych, nie mają również charakteru kary pieniężnej. Ze względu na brak dobrowolności po stronie 
zobowiązanego, trudno je uznać za cenę usługi opiekuńczej lub odpłatne świadczenie z zakresu opieki zdrowotnej.

Minister Zdrowia poinformował NIK o pracach legislacyjnych nad projektem ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Projekt ten ma objąć m.in. zmianę 
zasad ustalania opłat, która stworzy większą możliwość określenia jednolitego sposobu ustalania ich wysokości. Minister 
podzielił opinię NIK o potrzebie wprowadzenia obowiązku informowania sądów rodzinnych również gdy nietrzeźwi małoletni 
są umieszczani w placówkach niebędących izbami wytrzeźwień. Odnosząc się do postulatu weryfikacji listy leków i sprzętu 
stwierdził, że zostanie ona dokonana.

2) Po zakończeniu kontroli gospodarowania majątkiem przedsiębiorstw państwowych oraz spółek z udziałem 
Skarbu Państwa w toku postępowań upadłościowych [por. zał. nr 3, str. 21], NIK wnioskowała o wprowadzenie do Prawa 
upadłościowego i naprawczego lub ustawy o licencji syndyka mechanizmów ograniczających możliwości powierzania syndy-
kom lub zarządcom będącym osobami fizycznymi jednoczesnego prowadzenia wielu postępowań upadłościowych. Podstawą 
tego wniosku była stwierdzona skala zaniechań i opóźnień w działaniach syndyków, wynikająca m.in. z wykonywania tych 
funkcji w wielu podmiotach równocześnie. Podejmując się prowadzenia jednocześnie wielu postępowań upadłościowych, 
syndycy zatrudniali pełnomocników do wykonywania czynności prawnych lub procesowych oraz dodatkowe osoby fizyczne 
i prawne do prowadzenia czynności leżących w zakresie ich obowiązków. Zwiększało to w sposób nieuzasadniony koszty 
postępowań. Tymczasem osoba powoływana na funkcje syndyka musi dawać rękojmię należytego wykonywania obowiązków. 
Nie daje takiej rękojmi osoba, która pełni już funkcję w innych pracochłonnych postępowaniach upadłościowych (w badanym 
okresie średnio ponad połowa osób wpisanych na listach prowadzonych przez prezesów sądów okręgowych w ogóle nie 
pełniła funkcji syndyka; we wrześniu 2006 r. było to już ponad 70% wpisanych osób).

3) Ustalenia dokonane podczas kontroli prawidłowości wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospoda-
rowania terenu oraz pozwoleń na budowę na terenie województwa mazowieckiego w latach 2004-2006 (I kwartał) 
[por. zał. nr 3, str. 82] stanowiły podstawę do wnioskowania o zmianę ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (przygotowania projektu nowej ustawy), przez wprowadzenie obowiązku uchwalania przez gminy miejscowych planów 
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zagospodarowania przestrzennego dla terenów przewidzianych w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gmin pod zabudowę. Podstawą do rozpoczęcia inwestycji przez inwestora jest uzyskanie ostatecznej decyzji 
o pozwoleniu na budowę. W wypadku braku takich planów, wydanie pozwolenia na budowę jest poprzedzone procedurą uzy-
skania decyzji w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Czas postępowań stanowi istotną barierę w rozwo-
ju budownictwa na terenach nieobjętych tymi planami. Warunkiem skrócenia czasu trwania postępowania prowadzącego do 
wydania pozwolenia jest uchwalenie przez gminę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W obecnym stanie 
prawnym istnieje obowiązek opracowania planów, ale tylko dla niektórych terenów. Uchwalenie planów leży w interesie gmin. 
W ten sposób mogą one, przez skrócenie procedury uzyskania pozwolenia na budowę, zapewnić sobie harmonijny rozwój, 
zgodny z zasadami ładu przestrzennego. 

4) W wyniku kontroli realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w latach 2003-2005 
[por. zał. nr 3, str. 52] Izba postulowała opracowanie projektu nowelizacji ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierają-
cych azbest (lub projektu odrębnej ustawy), regulującej kompleksowo tę problematykę, w tym prawa i obowiązki organów 
administracji publicznej oraz osób fizycznych i prawnych. NIK stwierdziła, że usuwanie wyrobów zawierających azbest jest 
zbyt wolne, a zaangażowanie administracji samorządowej (zwłaszcza gmin) znikome. Program opracowano w 2002 r., przed 
wejściem Polski do Unii Europejskiej, wymaga więc aktualizacji. Przepisy regulujące zasady postępowania z azbestem op-
arto przy tym głównie na aktach wykonawczych, co uniemożliwia skuteczne wyegzekwowanie obowiązków nałożonych na 
podmioty fizyczne i prawne. Niepodjęcie działań usprawniających może zagrozić osiągnięciu celu założonego w programie 
– usunięcia azbestu z terytorium Polski do 2032 r.

5) Ustalenia dokonane podczas kontroli realizacji rządowego „Programu promocji gospodarczej Polski do roku 
2005” [por. zał. nr 3, str. 14] dały podstawę do wnioskowania o nowelizację ustawy o działach administracji rządowej, przez do-
precyzowanie kompetencji ministra właściwego ds. gospodarki w zakresie promocji gospodarczej Polski za granicą. W okresie 
obowiązywania programu utrzymywał się spór kompetencyjny między Ministrami Gospodarki i Spraw Zagranicznych, dotyczą-
cy koordynacji działań w sferze promocji gospodarczej za granicą, wpływający negatywnie na efektywność podejmowanych 
przedsięwzięć. Niejasności co do kompetencji wymienionych ministrów powstały z dniem wejścia w życie ustawy o działach 
administracji rządowej. W wyniku braku porozumienia nie została stworzona platforma instytucjonalna, odpowiedzialna za 
aktywną promocję gospodarczą Polski.

6) Rezultaty kontroli zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na obszarze kolejowym [por. zał. nr 3, str. 28] uzasad-
niały wniosek w sprawie likwidacji Straży Ochrony Kolei, przez dokonanie zmiany przepisów ustawy o transporcie kolejowym, 
w części dotyczącej tworzenia i funkcjonowania SOK, a także oparcie obowiązku zapewnienia porządku i bezpieczeństwa 
na obszarze kolejowym i w pociągach na regulacjach zawartych w ustawie o ochronie osób i mienia, w zakresie dotyczącym 
obszarów, obiektów, urządzeń i transportu, podlegających obowiązkowej ochronie. Stwierdzono, że zarządcy infrastruktury 
kolejowej i kolejowi przewoźnicy pasażerscy nie podejmowali działań zapobiegających skutecznie występowaniu zdarzeń za-
kłócających porządek i zagrażających bezpieczeństwu osób, ich mienia oraz mienia kolejowego. Wpływ na niską skuteczność 
ochrony ładu, porządku i bezpieczeństwa na obszarze kolejowym i w pociągach miało, obok niedostatecznego przygotowania 
zarządców i przewoźników oraz ich nierzetelnych działań, także słabe przygotowanie organizacyjne i kadrowe SOK do wy-
konywania ustawowych obowiązków. Istotny wpływ na nierzetelne wykonywanie zadań miało także usytuowanie tej służby. 
Umiejscowienie jej w strukturze organizacyjnej spółki prawa handlowego, której głównym celem jest generowanie zysku po-
wodowało, iż działania SOK nie były skoncentrowane jedynie na ochronie porządku publicznego, lecz również na działalności 
komercyjnej.

7) W wyniku kontroli sprawowania nadzoru nad wielkoprzemysłowymi fermami trzody chlewnej [por. zał. nr 3, 
str. 55], NIK negatywnie oceniła nadzór organów administracji rządowej nad takimi fermami. Kontrole wykonywane przez 
Inspekcję Weterynaryjną, Inspekcję Ochrony Środowiska i Państwową Inspekcję Sanitarną były nieskuteczne, ponieważ nie 
obejmowały wszystkich ferm wielkoprzemysłowych. Niezadowalająca była też współpraca i koordynacja działań między tymi 
inspekcjami. Podstawowym wnioskiem przedstawionym przez Izbę było wprowadzenie w ustawach o: Inspekcji Weterynaryj-
nej, Inspekcji Ochrony Środowiska oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej zmian legislacyjnych, ukierunkowanych na zintegro-
wanie współdziałania inspekcji nadzorujących funkcjonowanie wielkoprzemysłowych ferm trzody chlewnej.

NIK wniosła też o wprowadzenie w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji mogących 
powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości zmian 
legislacyjnych, zobowiązujących podmioty do posiadania pozwolenia zintegrowanego, niezależnie od formalnie doko-
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nanych podziałów instalacji do chowu lub hodowli trzody chlewnej. Wśród instalacji mogących powodować zanieczysz-
czenia elementów przyrodniczych albo środowiska wymieniono m.in. instalacje do chowu lub hodowli świń na więcej 
niż 2000 stanowiskach (dla świń o wadze ponad 30 kg) lub 750 stanowiskach (dla macior). Izba ponadto postulowała 
wprowadzenie zmian, uzależniających obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego od wielkości utrzymywane-
go pogłowia trzody chlewnej, wyliczanego według jednolitego wskaźnika, niezależnie od kategorii wagowej zwierząt. 
Właściciele instalacji, przez wydzierżawienie lub darowiznę części obiektów produkcyjnych członkom rodzin (z uwagi 
na mniejszą, po dokonanym podziale, liczbę stanowisk dla świń o wadze powyżej 30 kg), unikali obowiązku posiadania 
pozwolenia zintegrowanego.

Kolejny wniosek NIK dotyczył zmiany ustawy – Prawo ochrony środowiska (lub opracowania projektu nowej ustawy), 
w kierunku zobowiązującym ministra właściwego ds. środowiska do wydania rozporządzenia określającego wartości odniesie-
nia substancji zapachowych w powietrzu i metod oceny zapachowej jakości powietrza. Mimo trwających prac, m.in. nad okre-
śleniem wartości odniesienia substancji zapachowych w powietrzu i metody oceny zapachowej jakości powietrza, nie zostało 
wydane w tej sprawie rozporządzenie Ministra Środowiska. W 2006 r. podjęto decyzję o wszczęciu prac nad przygotowaniem 
ustawy, która regulowałaby kwestię uciążliwości zapachowej. Do czasu zakończenia kontroli ustawa nie została jednak 
uchwalona. Opóźnienie w unormowaniu problemu nie pozwala na skuteczne kontrolowanie ferm przez Inspekcję Ochrony 
Środowiska. Nieprzyjemny zapach występujący w otoczeniu ferm był przyczyną wielu skarg kierowanych do Głównego 
Inspektora Ochrony Środowiska.

Wnioski usprawniające o charakterze organizacyjnym

Dotyczą one najczęściej potrzeby podjęcia przez kontrolowane jednostki takich działań, które bez konieczności dokony-
wania zmian w przepisach prawa przyczyniłyby się do usprawnienia funkcjonowania tych podmiotów, zwłaszcza w zakresie 
planowania i monitorowania procesów stanowiących istotę ich działalności, m.in. przez zwiększenie skuteczności nadzoru 
i oddziaływania kontroli wewnętrznej.

1) Ustalenia kontroli wykonywania funkcji regulacyjnych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego [por. zał. 
nr 3, str. 26], której celem była ocena wykonywania przez ten organ obowiązków określonych w ustawie o transporcie kolejo-
wym, uzasadniały sformułowanie wniosków ukierunkowanych na zapewnienie skuteczności działań monitorujących i kontrol-
nych, a także zapobiegających występowaniu zjawiska nierównomierności dostępu przewoźników kolejowych do infrastruktury 
kolejowej oraz obligujących zarządców infrastruktury do wypełniania obowiązków związanych z publikowaniem regulaminów 
przydzielania tras pociągów. Za celowe uznano również zapewnienie przez ministra właściwego ds. transportu skutecznego 
nadzoru nad funkcjonowaniem Urzędu Transportu Kolejowego.

W szczególności Izba wystąpiła o usunięcie zaległości w wydawaniu świadectw (certyfikatów) bezpieczeństwa i świa-
dectw dopuszczenia do eksploatacji oraz natychmiastowe zaniechanie niezgodnych z prawem postępowań przy ich wyda-
waniu. Wnioski NIK obligowały też do wprowadzenia zmian w organizacji pracy Urzędu, przez określenie i wdrożenie zasad: 
zatwierdzania przepisów wewnętrznych (art. 19 ustawy o transporcie kolejowym), planowania kontroli wypełniania przez za-
rządców infrastruktury, przewoźników kolejowych i użytkowników bocznic obowiązków w zakresie bezpieczeństwa transportu 
kolejowego, wydawania świadectw bezpieczeństwa i świadectw dopuszczenia do eksploatacji.

Kolejny wniosek dotyczył zapewnienia rzetelnego dokumentowania w protokołach kontroli przeprowadzanych przez od-
działy terenowe ujawnionych nieprawidłowości, a także podejmowania przez kierowników oddziałów działań wstrzymujących 
lub ograniczających ruch kolejowy (wyłączających z eksploatacji pojazdy kolejowe), w wypadku stwierdzenia poważnego 
naruszenia zasad prowadzenia ruchu kolejowego bądź niewłaściwej eksploatacji pojazdów kolejowych, jak również konse-
kwentnych działań zmierzających do cofnięcia licencji w wypadkach stwierdzenia naruszenia przez ich posiadaczy zasad 
określonych w art. 52 ust. 2 i 3 ustawy o transporcie kolejowym.

O niezbędności opisanych działań świadczyły stwierdzone fakty naruszania prawa i nierzetelnego realizowania przez 
Prezesa UTK zadań w zakresie licencjonowania i regulacji transportu kolejowego, nadzoru technicznego nad eksploatacją 
linii kolejowych i bezpieczeństwem ruchu. Liczba i zakres nieprawidłowości wskazywała, że na rynku przewozów kolejowych 
nie uzyskano zakładanych efektów, przede wszystkim w postaci wdrożenia dyrektyw unijnych zapewniających przewoźnikom 
kolejowym równy dostęp do bezpiecznej infrastruktury kolejowej. Nieprawidłowości te były skutkiem niezapewnienia prawid-
łowego funkcjonowania Urzędu: m.in. nie doprowadzono do obsadzenia posiadanych etatów kompetentnymi pracownikami. 
Niekorzystne skutki wywołała też likwidacja Departamentu Kontroli.
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Minister właściwy ds. transportu ograniczał się w sposób formalny do obowiązku wykonywania nadzoru nad działalnością 
Prezesa UTK. Przyjmował składane przez niego sprawozdania, nie weryfikując istniejącego stanu (krytycznej ocenie poddał 
je dopiero w 2006 r.). Jako niezadowalającą określono współpracę Urzędu z odpowiednimi departamentami Ministerstwa 
Infrastruktury w zakresie tworzenia aktów prawnych obejmujących obszary działania UTK.

2) Wyniki kontroli wpływu przewlekłych i unieważnionych postępowań o zamówienia publiczne na realizację wy-
datków publicznych [por. zał. nr 3, str. 4] uzasadniały przedstawienie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych wniosków 
o zapewnienie prawidłowej i terminowej realizacji obowiązków nałożonych ustawą – Prawo zamówień publicznych, a także 
zobowiązujących go do ujmowania w planach audytu wewnętrznego zadań dotyczących stosowania środków ochrony prawnej 
i sprawowania kontroli zamówień publicznych.

Przewlekłość postępowań wynikała, zdaniem NIK, zarówno z nadużywania przez oferentów środków ochrony prawnej, 
jak i z błędów popełnianych przez zamawiających w toku postępowań i przy rozpatrywaniu protestów. Nie bez znaczenia dla 
sprawności procesu udzielania zamówień pozostawały również nieterminowe działania Prezesa UZP w zakresie wydawa-
nia decyzji administracyjnych i informowania zamawiających o wynikach obligatoryjnych kontroli uprzednich. Duży odsetek 
uwzględnionych przez sądy skarg na orzeczenia Zespołów Arbitrów wskazywał na konieczność poprawy jakości orzecznictwa 
w tych sprawach.

3) Badając organizację sportu osób niepełnosprawnych [por. zał. nr 3, str. 35], NIK negatywnie oceniła sposób 
wykonywania nadzoru przez Ministra Sportu i Turystyki nad realizacją zadań zleconych związkom i stowarzyszeniom oraz klu-
bom sportowym, zajmującym się sportem osób niepełnosprawnych. W celu wyeliminowania nieprawidłowości Izba skierowała 
do Ministra wnioski dotyczące: przeanalizowania przyczyn spadku zainteresowania osób niepełnosprawnych korzystaniem 
z rehabilitacji przez sport oraz rozważenia możliwości promocji w tym zakresie, zapewnienia skutecznego współdziałania 
z kierownictwami jednostek wykonujących zadania zlecone w zakresie sportu osób niepełnosprawnych, zwiększenia zakresu 
opieki lekarskiej i badań diagnostycznych nad osobami niepełnosprawnymi uprawiającymi sport. Kolejne wnioski NIK doty-
czyły egzekwowania od beneficjentów dotacji pełnego wykonania umów, a w przypadku wykorzystania środków publicznych 
niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, ich zwrotu do budżetu państwa (wraz z odsetkami), 
a także zapewnienia skutecznego nadzoru nad realizacją zleconych zadań i wykorzystaniem środków publicznych przezna-
czonych na organizację sportu osób niepełnosprawnych.

Powyższe wnioski uzasadnione były zakresem i skalą nieprawidłowości ujawnionych w działalności związków, stowarzy-
szeń i klubów sportowych, dotyczących w szczególności: niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystywania środków publicz-
nych, niedotrzymywania warunków umów i przenoszenia praw oraz obowiązków stron umowy na osoby trzecie, nierzetelnego 
dokumentowania i rozliczania zleconych zadań, poświadczania nieprawdy w sprawozdaniach co do wykonania zadań, których 
faktycznie nie realizowano, braku odpowiednich kwalifikacji kadry trenerskiej i instruktorskiej, prowadzącej zajęcia sportowe 
z osobami niepełnosprawnymi oraz niepełnego wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na poradnictwo i konsul-
tacje medyczne oraz badania diagnostyczne osób niepełnosprawnych.

Wnioski usprawniające o charakterze profilaktycznym

Dotyczą one potrzeby podjęcia działań, w tym organizacyjnych, które pozwoliłyby nie tylko usunąć stwierdzone nieprawid-
łowości, ale także zapobiec powstawaniu podobnych nieprawidłowości w przyszłości.

1) W wyniku przeprowadzonej w Kompanii Węglowej SA Oddział KWK „Halemba” w Rudzie Śląskiej doraźnej kontroli 
przestrzegania przepisów regulujących bezpieczne wykonywania pracy w zakładzie górniczym oraz procedur 
służących zapewnieniu bezpieczeństwa w latach 2005-2007 (I półrocze), podjętej na wniosek Prezydenta RP po 
wypadku, w którym 21 listopada 2006 r. zginęło 23 górników, NIK sformułowała szereg wniosków zmierzających do po-
prawy bezpieczeństwa pracy. Dotyczyły one m.in.: zwiększenia skuteczności nadzoru nad pracami prowadzonymi przez 
firmy zewnętrzne na terenie kopalni, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przepisów regulujących zasady 
bezpieczeństwa przy ich wykonywaniu, zatrudniania na stanowiskach pracy wyłącznie pracowników o wymaganych 
kwalifikacjach i uprawnieniach, utrzymywania zabezpieczeń przeciwwybuchowych w stanie zgodnym z dokumentacją. 
Postulowano także wzmocnienie nadzoru nad przestrzeganiem procedur określonych w Regulaminie przetargowym 
Kompanii Węglowej, jak również informowanie firm zewnętrznych o zagrożeniach związanym z realizacją zleceń (na 
etapie organizowaniu przetargu), przez zamieszczanie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia stosownych in-
formacji.
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Powyższe wnioski wynikały z ustaleń kontroli, które były podstawą negatywnej oceny działalności kopalni. Jej dozór nie 
przestrzegał podstawowych przepisów bezpiecznego prowadzenia robót górniczych (dotyczących zapobiegania zagrożeniu 
wybuchem metanu i pyłu węglowego) oraz nie egzekwował ich przestrzegania przez pracowników firmy zewnętrznej. Lekce-
ważono również zasadę zatrudniania wyłącznie pracowników o wymaganych kwalifikacjach. M.in. przed przystąpieniem do 
robót likwidacyjnych nie doprowadzono pyłu węglowego znajdującego się w ścianie do stanu niewybuchowego. Dokumen-
tacja dotycząca stanu zapór przeciwwybuchowych w wyrobiskach przyścianowych nie odzwierciedlała stanu faktycznego; 
nie przykładano też dostatecznej wagi do występującego zagrożenia metanowego, ignorując przekroczenia dopuszczalnego 
stężenia gazu. Ponadto nierzetelnie sporządzono dokumenty odbioru urządzeń transportowych dla potrzeb likwidacji ściany 
(stan techniczny urządzeń faktycznie uniemożliwiał ich eksploatację).

Izba negatywnie oceniła też nadzór nad stanem technicznym urządzeń energomechanicznych budowy przeciwwybu-
chowej (stan ten stwarzał zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników). Ustalono, że rzeczoznawcy zatrudnionej firmy ze-
wnętrznej nierzetelnie dokonywali odbiorów technicznych urządzeń elektrycznych zabudowanych na stanowisku pracy, mimo 
iż nie spełniały one wymogów ustalonych dla urządzeń budowy przeciwwybuchowej. NIK negatywnie oceniła także sposób 
dokonywania przez kopalnię rozliczeń z kontrahentami za wykonane roboty, w tym z firmą MARD likwidującą ścianę, na której 
nastąpił wypadek.

Badania przestrzegania obowiązujących procedur przetargowych wskazywały ponadto na możliwość występowania me-
chanizmów korupcjogennych. Specyfikacje istotnych warunków zamówienia sporządzane były z naruszeniem Regulaminu 
postępowania w sprawach o zamówienia publiczne (…). Specyfikacje te dla przetargów na roboty likwidacyjne nie zawierały 
przy tym informacji o warunkach górniczo-geologicznych, w jakich prowadzone miały być prace oraz o występujących zagro-
żeniach.

2) Oceniając w wyniku kontroli nadawania stopni i tytułu naukowego [por. zał. nr 3, str. 36] wykorzystanie przez pub-
liczne szkoły wyższe uprawnień do nadawania stopni naukowych wynikających z ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym 
oraz realizację przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów zadań określonych w ustawie o stopniach i tytule naukowym, NIK 
w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami skierowała do Komisji wnioski, postulujące m.in. dokonywanie okresowych 
ocen poziomu działalności naukowej lub artystycznej jednostek organizacyjnych posiadających uprawnienia do nadawania 
stopni oraz określania procedury i kryteriów dokonywania tych ocen.

Izba wniosła także o określanie warunków kontynuowania przewodów doktorskich i habilitacyjnych, wszczętych w jed-
nostkach organizacyjnych przed dniem zawieszenia w nich uprawnień z mocy prawa, bądź też wskazywania innej jednostki 
organizacyjnej, w której przewody te będą kontynuowane. Ponadto NIK wnioskowała o wydawanie rozstrzygnięć w formie 
przewidzianej Kpa, a także przestrzeganie ustawowych terminów ich podejmowania. Izba zwróciła uwagę, że zgodnie z usta-
wą o stopniach i tytule naukowym, w postępowaniach dotyczących nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego (albo 
tytułu profesora) stosuje się te przepisy, co m.in. oznacza prawo zaskarżenia decyzji wydanych w tych postępowaniach do 
sądu administracyjnego. Tymczasem stwierdzono, że owa zasada często nie była respektowana: nie dotrzymywano sześcio-
miesięcznych terminów podejmowania uchwał o przedstawieniu kandydatów do nadania tytułu profesora (bądź o odmowie 
jego udzielenia) oraz o nadaniu stopnia doktora habilitowanego.

3) W wyniku kontroli wykorzystania środków publicznych w sektorze stoczniowym w latach 2001-2005 [por. zał. 
nr 3, str. 59], NIK przedstawiła Prezesowi Agencji Restrukturyzacji Przemysłu m.in. wniosek dotyczący udzielania przez ARP 
pomocy publicznej na ratowanie lub restrukturyzację przedsiębiorstw będących w trudnej sytuacji ekonomicznej, jedynie 
pod warunkiem jej pełnej zgodności z zasadami dopuszczalności udzielania pomocy publicznej określonymi w aktach pra-
wa wspólnotowego. Wniosek uzasadniała krytyczna ocena realizacji przez prezesa Agencji zadań związanych z realizacją 
ustawy restrukturyzacyjnej. Stwierdzono m.in., iż część pomocy publicznej udzielono stoczniom nielegalnie, bez uprzedniego 
uzyskania opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a po przystąpieniu do UE – bez uzyskania stanowiska 
Komisji Europejskiej.

4) Podczas kontroli utrzymania obiektów oraz przestrzegania bezpieczeństwa i higieny w publicznych szkołach 
i palcówkach oświatowych [por. zał. nr 3, str. 73] stwierdzono przypadki realnego zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i mło-
dzieży w 4 spośród 6 szkół. W związku z tym skierowano zawiadomienia do organów nadzoru budowlanego, a ponadto wy-
stąpiono do zarządcy drogi publicznej i organu prowadzącego szkołę, wnioskując o wszczęcie postępowań mających na celu 
usunięcie powstałych zagrożeń. Adresaci wniosków podjęli działania zapobiegające stwierdzonym zagrożeniom, eliminując je 
już w trakcie kontroli, bądź podejmując działania w celu pozyskania środków na dokonanie stosownych zabezpieczeń.
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5) W wyniku realizacji wniosków skierowanych przez NIK po doraźnej kontroli sprawowania nadzoru budowlanego 
w zakresie budowy i użytkowania dużych obiektów budowlanych użytku publicznego oraz zespołów budownictwa 
mieszkaniowego wielorodzinnego, ich adresaci podjęli działania m.in. w celu zaprowadzenia ewidencji dużych obiektów 
budowlanych, a także prowadzenia rejestrów skarg i wniosków w sposób umożliwiający kontrolę przebiegu załatwiania spraw. 
Poinformowali też o pełnej realizacji wniosków NIK, zobowiązujących ich do prawidłowego dokumentowania ustaleń prze-
prowadzonych kontroli obowiązkowych, wydawania pozwoleń na użytkowanie obiektów wyłącznie po zebraniu i rozpatrzeniu 
wszystkich wymaganych dokumentów, a także wyeliminowaniu przypadków wykonywania kontroli technicznych stanu utrzy-
mania obiektów przez osoby nieposiadające odpowiednich uprawnień.

Rezultaty finansowe kontroli

Poza wnioskami ukierunkowanymi na wdrożenie określonych przedsięwzięć, w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidło-
wości i zapobieżenia powstawaniu ich w przyszłości, a także zainicjowania zmian legislacyjnych prowadzących do rozwiązań 
systemowych, skutkiem kontroli NIK są również finansowe rezultaty kontroli. Jest to efekt poczynionych przez Izbę ustaleń 
oraz sformułowanych w związku z nimi ocen i wniosków mających wymiar finansowy.

Izba niejednokrotnie ujawnia fakty wskazujące na wydatkowanie środków publicznych z naruszeniem przepisów prawa. 
Stwierdzane są nielegalne działania prowadzące do powstawania uszczupleń w dochodach lub strat. Ujawnia się też niepra-
widłowości finansowe wynikające z działań legalnych, lecz niecelowych, nierzetelnych lub niegospodarnych. Są one skutkiem 
złej organizacji pracy, zatrudniania pracowników niemających potrzebnych kwalifikacji, niewłaściwie funkcjonującego systemu 
nadzoru i kontroli, a czasami mają podłoże korupcyjne.

Nieprawidłowości skutkują często nieodwracalną utratą środków publicznych, a wnioski Izby wskazują na potrzebę pod-
jęcia przez kontrolowane jednostki odpowiednich działań, które pozwolą w przyszłości uniknąć strat. Niekorzystne skutki fi-
nansowe zaistnienia nieprawidłowości można jednak często odwrócić – podjąć odpowiednie działania w celu odzyskania 
uprzednio utraconych środków lub uzyskania dodatkowych korzyści w postaci oszczędności lub pożytków. Należy zwrócić też 
uwagę na ten aspekt działalności kontrolnej NIK, dzięki któremu obywatele i podmioty spoza sektora finansów publicznych 
uzyskują oszczędności lub pożytki finansowe. W praktyce są to kwoty podatków lub innych danin publicznych lub kwoty opłat 
za usługi, nienależnie pobrane lub pobrane w wysokości wyższej niż wynika z prawidłowego ich naliczenia. W wyniku realizacji 
wniosków NIK kwoty te powinny zostać zwrócone lub zaliczone na poczet przyszłych opłat, lub ich wysokość powinna zostać 
poprawnie ustalona i pobrana.

Ustalonych kwot nieprawidłowości finansowych nie można jednak automatycznie łączyć z żądaniem ich zwrotu do budże-
tu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Przykładowo, ujawnienie uszczupleń w dochodach budżetu 
państwa, powstałych z powodu niepobrania w należnej wysokości danin publicznych, w sposób oczywisty powoduje koniecz-
ność podjęcia przez właściwy organ działań w celu wyegzekwowania tych danin. Służą temu kierowane przez Izbę wnioski 
pokontrolne, obligujące ten organ do podjęcia takiego działania. 

Odmienna sytuacja występuje, gdy np. w jednostce sektora finansów publicznych ujawnione zostanie wydatkowanie środ-
ków pozostających w dyspozycji tej jednostki, z naruszeniem zasad lub trybu postępowania przy udzielaniu zamówienia pub-
licznego. Kwota zamówienia udzielonego z naruszeniem przepisów Prawa zamówień publicznych, informuje w tym wypadku, 
przez zaliczenie jej do określonej kategorii rezultatów finansowych kontroli, o skali stwierdzonych nieprawidłowości, a nie 
o sumach, które muszą „powrócić” do budżetu państwa.

Metodyka ustalania finansowych rezultatów kontroli

W klasyfikacji finansowych rezultatów kontroli występują dwie główne kategorie: stwierdzone w wyniku kontroli niepra-
widłowości w wymiarze finansowym i korzyści finansowe. Dla kategorii korzyści finansowych – jednostkowych i uzyskiwanych 
w czasie, wprowadzono metodykę ustalania ich wielkości, zarówno dla kontroli prawidłowości, jak i kontroli wykonania za-
dań.

Klasyfikacja nieprawidłowości w wymiarze finansowym 

Obejmują kwoty: uszczupleń środków publicznych, uzyskane z naruszeniem prawa, wydatkowane z naruszeniem prawa, 
wydatkowane w następstwie działań niezgodnych z prawem, wydatkowane niegospodarnie, niecelowo i nierzetelnie oraz inne 
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nieprawidłowości w wymiarze finansowym, jak również kwoty odpowiadające nierzetelnym danym w ewidencji finansowo-
księgowej i sprawozdawczości.

Pojęcia i kategorie odnoszące się do tych spośród finansowych rezultatów kontroli, które zaliczane są do nieprawidłowości 
w wymiarze finansowym, obrazuje schemat nr 4.

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

rze pieniężnym)

Rezultaty finansowe kontroli

Wydatkowane zgodnie 
z przepisami prawa, jednak 
w następstwie działań narusza-
jących prawo 

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

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

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

Uszczuplenia środków 
publicznych

Kwoty uzyskane 
z naruszeniem prawa

Kwoty wydatkowane 
z naruszeniem prawa

Kwoty wydatkowane 
w następstwie działań niezgod-
nych z prawem

Kwoty wydatkowane 
niegospodarnie, niecelowo 
i nierzetelnie

Inne nieprawidłowości 
w wymiarze 
finansowym

Kwoty odpowiadające 
nierzetelnym danym w ewidencji 
lub sprawozdawczości

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

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

Poniesione wydatki lub 
powstałe straty wskutek takich 
działań, w tym kwoty wydatków 
niecelowych, nieefektywnych 
lub przynoszących straty 
wydatków na inwestycje, 
obejmujące wartość majątku 
zniszczonego lub utraconego, 
wynikające z różnicy cen 
zakupionych towarów lub usług 
do ich cen rynkowych
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Finansowy wymiar nieprawidłowości ujawnionych w 2007 r.

Kształtował się on na poziomie prawie 8,4 mld zł. Diagram nr 6 ilustruje finansowy wymiar ujawnionych nieprawidłowości, 
w podziale na poszczególne kategorie.

Diagram nr 6. 

Wielkość i struktura nieprawidłowości w wymiarze fi nansowym, odnotowanych w 2007 r. 

Klasyfikacja korzyści finansowych

Są one pozytywnym efektem oddziaływania ocen i wniosków pokontrolnych w postaci tzw. wartości dodanej, czyli wyrażonej 
kwotowo poprawy oszczędności i wydajności, w tym oszczędności liczonych w określonej perspektywie czasowej. Obejmują 4 
kategorie: oszczędności uzyskanych w wyniku działań kontrolnych, pożytki finansowe w postaci należnych środków publicznych 
lub innych składników aktywów, inne nieutracone pożytki finansowe, a także oszczędności lub uzyskane pożytki finansowe dla 
osoby fizycznej bądź podmiotu spoza sektora finansów publicznych. Ważniejsze pojęcia i kategorie odnoszące się do tych spo-
śród finansowych rezultatów kontroli, które zaliczane są do kategorii korzyści finansowych, obrazuje schemat nr 5.

Schemat nr 5. 

Pojęcia i kategorie stosowane przy zaliczaniu ujawnionych nieprawidłowości do korzyści finansowych

Korzyści finansowe

Nienależnie pobrane lub 
pobrane w zawyżonej wysokości 
podatki, opłaty, które w wyniku 
realizacji wniosków NIK zostaną 
zwrócone, albo ich wysokość 
zostanie poprawnie ustalona 
i pobrana

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

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

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

Oszczędności uzyskane w wyniku 
działań kontrolnych

Pożytki finansowe 
w postaci należnych środków 
publicznych lub innych 
składników aktywów

Inne nieutracone 
pożytki finansowe

Oszczędności lub uzyskane 
pożytki finansowe dla obywatela 
bądź podmiotów spoza sektora 
finansów publicznych
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Wielkość korzyści finansowych, uzyskanych w 2007 r.

W 2007 r. uzyskano w wyniku kontroli NIK korzyści finansowe w wysokości 0,7 mld zł. Ich wielkość i strukturę ilustruje diagram nr 7.

Diagram nr 7. 
Wielkość i struktura korzyści finansowych, uzyskanych w 2007 r.

0,5 %5,1 %90,5 %3,9 %

3,536,4640,527,5

Ogółem 707,9 mln zł

Prezentacja wybranych finansowych rezultatów kontroli

1) Kontrola prywatyzacji Polskich Hut Stali SA [por. zał. nr 3, str. 13], przeprowadzona w Ministerstwie Skarbu Państwa, 
uzasadniała sformułowanie przez NIK krytycznej oceny finansowych warunków umowy prywatyzacyjnej. Skarb Państwa uzyskał 
za pakiet 23,5 mln akcji PHS SA niecałe 6 mln zł, a cena jednej akcji wyniosła 25 groszy. Kolejne 66,6 mln akcji inwestor miał 
prawo nabyć od Skarbu Państwa po cenie 1 zł za akcję. We wniosku skierowanym do Ministra Skarbu Państwa NIK uznała za ko-
nieczne renegocjowanie warunków umowy prywatyzacyjnej, w celu uzyskania korzystniejszej ceny za pakiet akcji, które Inwestor 
miał prawo nabyć od Skarbu Państwa do końca 2007 r. Negocjacje zostały podjęte – Skarb Państwa i Mittal Steel Holding AG 
z siedzibą w Zug (Szwajcaria), zawarły umowę sprzedaży pozostałych akcji za kwotę 436,4 mln zł, co oznacza, że uzyskano przy-
chody większe o 370 mln zł, niż było pierwotnie zapisane w umowie prywatyzacyjnej (cenę akcji podwyższono z 1 zł na 6,50 zł).

2) W wyniku przeprowadzonej w Lubelskim Urzędzie Marszałkowskim kontroli organizowania i finansowania regional-
nych kolejowych przewozów pasażerskich w okresie od 1 maja 2004 r. do 31 sierpnia 2006 r. ujawniono wydatko-
wanie z naruszeniem prawa 39,1 mln zł. Kwotę tę wydatkowano na dofinansowanie przewozów pasażerskich realizowanych 
przez PKP Przewozy Regionalne, z naruszeniem zaleceń unijnych, według których finansowanie przewoźnika powinno być 
adekwatne do postawionych mu zadań. Nie dołożono bowiem należytej staranności w ustaleniu kwoty środków niezbędnych 
na dofinansowanie kolejowych przewozów regionalnych, w wymiarze odpowiadającym popytowi w ramach obowiązku służby 
publicznej. W rezultacie przewoźnika dofinansowano ze środków publicznych kwotą 39,1 mln zł, stanowiącą 54% wykazanych 
przez niego strat w wysokości 72,4 mln zł. Urząd przekazał kwotę dofinansowania bez uprzedniego zweryfikowania przedsta-
wionych przez przewoźnika rozliczeń.

3) Przeprowadzona w Urzędzie Miasta w Lublinie kontrola zarządzania nieruchomościami gminnymi w latach 2005-
2007 (I kwartał) [por. zał. nr 3, str. 67], ujawniła uszczuplenie środków w wysokości 15,3 mln zł, m.in. na skutek niewyegze-
kwowania dochodów z czynszów za najem nieruchomości stanowiących mienie komunalne od Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego TBS „Nowy Dom” sp. z o.o. oraz Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Lublinie.

4) Ustalenia dokonane podczas kontroli restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej, ze szczególnym 
uwzględnieniem wykorzystania pomocy publicznej w latach 2005-2007 (I półrocze), przeprowadzonej w Samodzielnym 
Zakładzie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu, wskazywały na uzyskanie z naruszeniem prawa kwoty prawie 
4 mln zł. Skontrolowana jednostka wydzierżawiała i wynajmowała na okres powyżej 3 lat użyczone jej mienie osobom trzecim, 
bez zgody powiatu, wymaganej uchwałą rady powiatu, a także umową użyczenia mienia, zawartą między zakładem opieki 
zdrowotnej a powiatem.
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5) Przeprowadzając kontrolę obsługi finalnych odbiorców gazu ziemnego NIK stwierdziła, że niektórzy operatorzy 
systemu dystrybucyjnego naliczali bezpodstawnie od opłat za przyłączenie budynków mieszkalnych do sieci gazowej podatek 
od towarów i usług w wysokości 22% zamiast 7%. Wysokość podatku, nadpłaconego przez odbiorców gazu, wyniosła 13,9 
mln zł (kwoty uzyskane z naruszeniem prawa). Ponadto spółki niezasadnie obciążały tym podatkiem (w stawce 22%) opłaty 
pobierane za nielegalny pobór gazu (łącznie 3,5 mln zł), mimo że przedmiot opłaty nie stanowił dostawy w świetle ustawy 
o podatku od towarów i usług.

6) Uszczuplenie środków publicznych w wysokości 22,5 mln zł ujawniono w wyniku kontroli zarządzania nieruchomoś-
ciami gminnymi w latach 2005-2007 (I kwartał). Spowodowane zostało nieodprowadzeniem w 2006 r. przez miejscowy 
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej do budżetu gminy Legnica dochodów i innych składników majątkowych, jak również otrzy-
manego odszkodowania za bezumowne korzystanie ze składników majątkowych.

7) Przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Jonkowie kontrola ustalania i egzekwowania przez gminy opłaty adiacen-
ckiej oraz opłaty planistycznej w latach 2004-2006 (I półrocze) [por. zał. nr 3, str. 75] ujawniła uszczuplenie dochodów 
gminy w wysokości 1,8 mln zł z tytułu: 1,4 mln zł – nienaliczenia opłaty adiacenckiej związanej ze wzrostem wartości nieru-
chomości wynikającym z podziału nieruchomości oraz 0,4 mln zł – nienaliczenia opłaty planistycznej związanej ze wzrostem 
wartości nieruchomości, uzyskanym przez właścicieli w wyniku uchwalenia lub zmiany wspomnianego planu.

8) W 2005 r. zakończono kontrolę PKP SA Centrala – Zakład Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu 
w zakresie gospodarowania majątkiem PKP w latach 2003-2004. Realizując wniosek NIK dotyczący wykorzystywania 
istniejących możliwości przekazywania, w trybie przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, nieruchomości na rzecz gmin, 
celem zmniejszenia zobowiązań podatkowych Zakładu wobec tych podmiotów, w 2007 r. powiadomiono Izbę, iż w tym trybie 
Zakład przekazał 25 nieruchomości, w zamian za wygaszenie zaległych zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości, jak 
również prawa majątkowe do dwóch linii kolejowych, w zamian za zaległości podatkowe wobec budżetu w łącznej wysokości 
46,2 mln zł (pożytki finansowe w postaci należnych środków publicznych).

9) Realizując wnioski sformułowane w wyniku kontroli egzekwowania zaległości podatkowych i celnych przez Służbę Cel-
ną [por. zał. nr 3, str. 10], Izba Celna w Warszawie odzyskała w 2007 r. od dłużników zaległe podatki w wysokości 11,3 mln zł.

10) Badając w Ministerstwie Edukacji Narodowej realizację centralnych zakupów sprzętu komputerowego dla szkół 
i placówek oświatowych [por. zał. nr 3, str. 31], stwierdzono w 10 umowach realizowanych w latach 2004-2006 (zawartych 
w ramach 4 projektów z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich na kwotę 1,6 mld zł,) wystąpienie 
nieprawidłowości o skutkach finansowych w wysokości 34 mln zł. Kwotę tę MEN wydatkowało mimo nieterminowych dostaw 
sprzętu komputerowego oraz licencji. Odnotowano również korzyści finansowe w wysokości 96 tys. zł z tytułu naliczenia od-
setek ustawowych za nieterminowe wykonanie dostaw.

11) W wyniku realizacji wniosków podjętych po kontroli wykonania budżetu państwa w 2006 r., cz. 11 – Krajowe 
Biuro Wyborcze, NIK została poinformowana, że wykorzystanie systemu informatycznego Platforma Wyborcza przyniosło 
oszczędności w wysokości 7,6 mln zł.

12) Przeprowadzając w Ministerstwie Skarbu Państwa kontrolę prawidłowości sporządzenia sprawozdań finanso-
wych za 2006 r. stwierdzono, iż w rachunku zysków i strat za 2006 r. nie wykazano (w pozycji koszty finansowe) kwoty 
umorzeń należności z tytułu prywatyzacji w wysokości 156,8 mln zł, a w przychodach finansowych analogicznej kwoty z tytułu 
uzyskanych przychodów z prywatyzacji, czym naruszono przepisy ustawy o rachunkowości, które stanowią, że w rachunku 
zysków i strat wykazuje się oddzielnie przychody, koszty, zyski i straty oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za 
bieżący i poprzedni rok obrotowy.

13) Finansowe rezultaty kontroli przygotowania i realizacji umów dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa w Por-
cie Lotniczym im. Fryderyka Chopina [por. zał. nr 3, str. 27] w wysokości 52 mln zł stanowiły wartość przedmiotu umowy 
z firmą, którą wybrano na wykonawcę Zintegrowanego systemu ochrony stref peryferyjnych lotniska i płyt postojowych samo-
lotów. z naruszeniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych. W pierwszej fazie postępowania komisja przetargo-
wa PPL wystąpiła do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z wnioskiem o dokonanie wyboru dostawców w trybie „z wolnej 
ręki”, a po otrzymaniu decyzji odmownej tak sformułowała warunki udziału w postępowaniu, iż spowodowało to wyeliminowa-
nie konkurentów firmy.

14) Podczas kontroli wykonania planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych w 2006 r. stwierdzono, że zarząd Funduszu kontynuował realizację Programu ograniczania skutków niepełnospraw-
ności, mimo że w rezultacie wcześniejszej kontroli PFRON Izba wskazywała, że adresowanie tego programu do osób, które 
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utraciły sprawność organizmu, ale nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności, narusza przepisy ustawy o rehabilitacji 
zawodowej, społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Mimo to, na realizację Programu wydatkowano w 2006 r., 
z naruszeniem prawa, środki publiczne w wysokości 10,8 mln zł.

15) Badając działania administracji rządowej i samorządowej w tworzeniu i organizacji systemu ratownictwa me-
dycznego w Polsce [por. zał. nr 3, str. 47] ujawniono m.in., że Narodowy Fundusz Zdrowia zakontraktował w latach 2005-
2006 w 11 zakładach opieki zdrowotnej z terenu województwa podlaskiego udzielanie świadczeń medycznych (o wartości 
25,7 mln zł) przez szpitalne oddziały ratunkowe, które nie spełniały wymaganych standardów. Mimo iż w 4 z nich obowiązywał 
system dyżurowy, Fundusz przekazywał tym szpitalom opłatę ryczałtową także za dni, w których na oddziałach ratunkowych 
nie było obsady lekarskiej oraz dostępu do badań diagnostycznych. Ujawniono też, iż Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunko-
wego w Białymstoku wydatkowała, niezgodnie z przeznaczeniem, z dotacji budżetu państwa na utworzenie i funkcjonowanie 
dwóch centrów powiadamiania ratunkowego środki w wysokości 562,7 tys. zł, a wskutek niecelowego przedłużenia terminu 
wykonania umowy, utraciła prawo do ubiegania się o 150,2 tys. zł kar za nieterminową dostawę ambulansu.

16) Uszczuplenie środków publicznych w wysokości 4 mln zł ujawniono w wyniku kontroli wykonania planu finansowego 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2006 r. Uszczuplenie zostało spowodowane niewyegzekwowaniem 
od trzech banków zwrotu środków z tytułu przyznanych niesłusznie dopłat do oprocentowania kredytów (wraz z odsetkami).
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Prezes NIK, wykonując obowiązki określone w Konstytucji RP, ustawie o NIK i re-
gulaminie Sejmu RP, uczestniczył w plenarnych posiedzeniach Sejmu: przedkładał 
najważniejsze dokumenty związane z działalnością Izby oraz prezentował stanowi-
sko w istotnych sprawach mających związek z kontrolami przeprowadzonymi przez 
Izbę. W 2007 r. Prezes NIK i wiceprezesi uczestniczyli także w posiedzeniach komisji 
sejmowych, na których omawiane były wyniki ważniejszych kontroli NIK, szczególnie 
w posiedzeniach Komisji ds. Kontroli Państwowej, przedstawiając materiały i opra-
cowania przygotowane na wniosek komisji. Przedstawiciele Izby wzięli udział w 720 
posiedzeniach komisji i podkomisji (w 2006 r. – 916), prezentując wyniki przeprowa-
dzonych kontroli (w szczególności kontroli wykonania budżetu państwa w 2006 r.), 
jak również zgłaszając opinie do poselskich inicjatyw ustawodawczych.
Rozpatrując Sprawozdanie z działalności NIK w 2006 r. komisje sejmowe – w zakre-
sie swojego działania – oceniły również współpracę z poszczególnymi departamen-
tami kontrolnymi, wskazując na przydatność w pracach parlamentarnych przedkła-
danych przez Izbę materiałów, zwłaszcza informacji o wynikach kontroli.

Wystąpienia Prezesa NIK na posiedzeniach plenarnych Sejmu RP

Prezes NIK w dniu 22 sierpnia 2007 r., na 46. posiedzeniu Sejmu RP, przedstawił Analizę wykonania budżetu państwa 
i założeń polityki pieniężnej w 2006 r. oraz Sprawozdanie z działalności NIK w 2006 r. Ponadto na 37. posiedzeniu Sejmu RP 
w dniu 16 marca 2007 r., Wiceprezes NIK przedstawił informację o wynikach kontroli prywatyzacji Polskich Hut Stali SA.

Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2006 r.

Na wstępie Prezes NIK stwierdził, że analizę i opinię w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów opracowano na pod-
stawie wyników kontroli przeprowadzonych w 453 jednostkach sektora finansów publicznych. NIK oceniła wykonanie budżetu 
w 94 częściach i realizację planów finansowych przez 3 agencje rządowe i 22 fundusze celowe. W analizie wykorzystano 
także wyniki ponad 30 innych kontroli.

Wykonanie budżetu oceniono lepiej, niż w roku poprzednim. Świadczy o tym struktura ocen: 39 pozytywnych, 55 pozy-
tywnych z uchybieniami i 25 pozytywnych z nieprawidłowościami. Nie było ocen negatywnych. O ogólnie pozytywnej ocenie 
wykonania budżetu zadecydowały też pozytywne wyniki audytu sprawozdań oraz dobra realizacja dochodów i wydatków. 
Nieprawidłowości i błędy zostały usunięte podczas kontroli przez korektę sprawozdań. Pozostałe nieprawidłowości nie miały 
istotnego wpływu na wykonanie budżetu. Opinię bez zastrzeżeń wydano w odniesieniu do sprawozdań 90% dysponentów. 
Negatywnie oceniono natomiast sprawozdania dwóch, a wiarygodność ksiąg czterech spośród 167 skontrolowanych dyspo-
nentów III stopnia.

Dochody były wyższe niż zaplanowano w ustawie, a wydatki niższe. Dzięki temu deficyt budżetu państwa był niższy 
od planowanego o 5,5 mld zł i mniejszy niż w 2005 r. Poprawiła się relacja dochodów do wydatków. Dochody wystarczyły 
na sfinansowanie 88,7% wydatków (przy 86,4% w 2005 r.). Poprawa nie była jednak na tyle znacząca, aby w istotnej skali 
ograniczyć deficyt. Dobra realizacja budżetu była możliwa dzięki sprzyjającej koniunkturze. Wzrost PKB wyniósł 6,1% (zakła-
dano 4,3%). Wzrostowi gospodarczemu towarzyszyła niska inflacja, która wyniosła 1%. Przeciętne zatrudnienie w gospodarce 
wzrosło o 250 tys. i wyniosło 9 mln osób. Liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 460 tys. osób, a stopa bezrobocia spadła 
poniżej 15%.

Przy konstrukcji budżetu nie doszacowano wzrostu eksportu i importu oraz aprecjacji złotego wobec dolara amerykańskie-
go i euro. Średni kurs dolara wyniósł 3,10 zł, a euro – 3,90 zł.

Prezes NIK zwrócił uwagę na przekroczenie planowanego, ujemnego salda przychodów z prywatyzacji (wyniosły 600 
mln zł, zamiast 5,5 mld zł). Przyczyną było nierzetelne zaplanowanie przychodów, zmiana polityki rządu wobec sektora elek-
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troenergetycznego i rezygnacja z prywatyzacji innych podmiotów, w tym 2 spółek sektora chemii ciężkiej. Rozdysponowanie 
przychodów (15,1 mld zł) było jednak wielokrotnie wyższe od rzeczywistych przychodów. W rezultacie ich saldo było gorsze 
niż zaplanowane o 5,9 mld zł. Lukę pokryto środkami z dodatkowej sprzedaży skarbowych papierów wartościowych. Zneutra-
lizowało to pozytywne skutki niższego o 5,5 mld zł deficytu budżetowego i zwiększyło zadłużenie Skarbu Państwa.

Poprawie uległo, w dużej mierze w wyniku realizacji rządowego programu zwiększającego ich absorpcję, wykorzystanie 
środków unijnych. Saldo bieżących rozliczeń z UE było dodatnie i wyniosło 10,6 mld zł. Wpłacono 9,9 mld zł, a otrzymano 
20,5 mld zł, tj. o 27,3% więcej niż w roku poprzednim. Poprawiło się wykorzystanie środków na programy i projekty realizowa-
ne z pomocy przedakcesyjnej, funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Wykorzystano 98,4% środków, w tym w 100% 
środki na programy realizowane w ramach wspólnej polityki rolnej.

Dobra koniunktura sprzyjała pozyskiwaniu dochodów (wyniosły 197,6 mld zł i były o 1,2% większe od planowanych). 
Wzrost dochodów był wyższy od wzrostu PKB w cenach bieżących. W rezultacie relacja dochodów do PKB zwiększyła się 
z 18,3% do 18,7%. Jeszcze bardziej wzrosły dochody podatkowe. Oznacza to jednak zwiększenie fiskalnych obciążeń go-
spodarki.

Bieżąca ściągalność podatków była zbliżona do zakładanej. Zaległości z tytułu podatków i innych należności budżetowych 
wyniosły jednak 24 mld zł, wzrastając o 8,3%. Obniżyła się też efektywność egzekucji zaległości podatkowych. Szczególnie 
niska była skuteczność egzekwowania zaległości przez izby celne (nie wystawiły one tytułów wykonawczych na połowę za-
ległości). Ministerstwo Finansów nie podjęło działań w celu usprawnienia pracy służb celnych, mimo że NIK już kilkakrotnie 
sygnalizowała ten problem.

Niska inflacja nie powodowała presji na wzrost wydatków. Były one o 7% większe, niż w roku poprzednim, lecz jednocześ-
nie o 1,4% mniejsze od zaplanowanych. Udało się utrzymać tendencję do zmniejszania wymagalnych zobowiązań państwo-
wych jednostek budżetowych. Realnie wartość wydatków była o 5,9% większa, niż w 2005 r. Efekty wzrostu gospodarczego 
wykorzystano jednak w większym stopniu na zwiększenie wydatków, niż na redukcję deficytu i zadłużenia. Najbardziej (o 12%) 
wzrosły wydatki na obsługę długu publicznego.

Prezes NIK zwrócił też uwagę, że w ostatnim kwartale 2006 r. zrealizowano 71,5% rocznych wydatków majątkowych. 
Świadczy to o opieszałości w wykonywaniu zadań inwestycyjnych. Do wydatków w IV kwartale zaliczono także 2,4 mld zł, 
które Rada Ministrów przeniosła do wykorzystania w 2007 r. Tzw. wydatki przechodzące były mniejsze o 45%, negatywnie 
jednak należy ocenić przeznaczenie znacznej części tej kwoty na sfinansowanie zadań, które, wbrew założeniom, nie zostały 
zrealizowane w 2006 r.

Akcentując wzrost z 72,5% do 74,3% relacji tzw. wydatków sztywnych (subwencje dla jednostek samorządu terytorial-
nego, koszty obsługi długu, dotacje do funduszy ubezpieczeniowych), Prezes NIK stwierdził, że mimo szybkiego wzrostu 
wydatków, ta część budżetu, która może być przedmiotem aktywnej polityki budżetowej faktycznie zmniejszyła się.

Największy udział w wydatkach (ponad 50%) miały dotacje i subwencje. Znacznie, bo o 27,5%, wzrosły wydatki na dotacje 
celowe dla jednostek samorządu terytorialnego. Wojewodowie terminowo przekazywali samorządom środki dotacji na realiza-
cję zadań nimi finansowanych, co zapewniło tym jednostkom możliwość bieżącego ich wykonywania.

Wydatki majątkowe przekroczyły 11 mld zł, stanowiły 5% ogółu wydatków i były o 8,8% większe niż w roku poprzednim. 
Do tej grupy wydatków jest najwięcej krytycznych uwag. Prezes NIK stwierdził, że plan wydatków majątkowych, jak i jego 
wykonanie były za niskie. Faktycznie zrealizowane wydatki, licząc bez środków przeniesionych do wykorzystania na rok na-
stępny, wyniosły 9,7 mld zł, a więc 82,3% planu po zmianach. W 7 częściach środki wykorzystano poniżej 30%. Na 2007 r. 
przeniesiono 12,2% wydatków majątkowych. Zwrócił też uwagę, że w wykazie inwestycji wieloletnich ujęta jest niewielka 
część takich zadań. Przewidziano na ich realizację 531 mln zł, czyli 5% wydatków majątkowych. Pozostałe 95% wydatków 
ujęto w ustawie bez doprecyzowania zadań. Ze środków na inwestycje wieloletnie wydano faktycznie tylko 54% zaplanowanej 
kwoty. Sygnalizując brak poprawy w realizacji wydatków majątkowych stwierdził, że kontrola 21 inwestycji wykazała (w 8 
przypadkach) nieprzygotowanie inwestorów do ich realizacji. Nie posiadali kompletnych i aktualnych programów, zaakcep-
towanych przez dysponentów. W programach nie ujęto zaktualizowanych wartości kosztorysowych, docelowych zakresów 
rzeczowych i nie określono środków ze wszystkich źródeł. Stwierdzono także błędy w dokumentacji (ustalenia kontroli z tego 
zakresu zilustrował przykładami). NIK negatywnie oceniła realizację inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej i kolejowej, 
jak również inwestycji finansowanej ze środków Krajowego Funduszu Drogowego. Negatywnie oceniono też inwestycje re-
alizowane na obiektach sportowych, dofinansowywane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Lepiej natomiast 
przebiegały inwestycje ochrony zdrowia.
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Wydatki na obsługę długu publicznego (27,8 mld zł) były o 11,9% większe, niż rok wcześniej. Dług rośnie na tyle szybko, 
że niweluje skutki spadku stóp procentowych na rynku krajowym. Niepokojące jest, że wzrost kosztów obsługi był wyższy niż 
zadłużenia Skarbu Państwa.

Zwiększona została liczba tytułów i wysokości kwot ujętych w rezerwach celowych. Aż 36 tytułów wprowadzono do ustawy 
podczas prac parlamentarnych. Większość z rezerw przeznaczono na wydatki, które powinny być zaplanowane w odpowied-
nich częściach budżetowych.

Utrzymana została tendencja obniżania się relacji deficytu do PKB. Od 2004 r. w deficycie nie uwzględnia się jednak 
środków przekazywanych do otwartych funduszy emerytalnych (w 2006 r. 14,9 mld zł, czyli 59% rocznego deficytu). Deficyt 
z uwzględnieniem środków przekazywanych do tych funduszy wyniósłby 40 mld zł, to jest 3,8% w relacji do PKB.

Oprócz ujemnego salda przychodów z prywatyzacji, ujemne i większe było także saldo prefinansowania zadań realizowa-
nych z udziałem środków z budżetu UE. Większość rozchodów wykorzystano na sfinansowanie zadań wspólnej polityki rolnej. 
Tylko w 2/3 wykorzystano limit prefinansowania zadań realizowanych przy udziale środków z funduszy strukturalnych.

Podobnie jak w przypadku deficytu, łączny wynik 27 państwowych funduszy celowych był lepszy, niż zaplanowano w usta-
wie, i lepszy niż w roku poprzednim. Przychody były o 3,7% wyższe od kwoty planowanej w ustawie, a wydatki – o 2,1% 
niższe.

Dotacje dla państwowych funduszy celowych wyniosły 40 mld zł. Jako niepokojący Prezes NIK ocenił spadek udziału skła-
dek na ubezpieczenia społeczne w przychodach FUS, wymuszający wzrost dotacji. Jej zwiększenie nie zlikwidowało ujem-
nego stanu środków na koniec 2006 r., co dowodzi, że dotacje były o 4 mld zł za niskie. Z funduszy niedotowanych najwięcej 
środków posiadał w końcu 2006 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Poprawa sytuacji na rynku 
pracy spowodowała zredukowanie zadłużenia Funduszu Pracy.

Państwowy dług publiczny (505,1 mld zł) odpowiadał 47,7% PKB. W ciągu roku wzrósł o 38,5 mld zł, a jego relacja do 
PKB – o 0,2 pkt procentowego. O wzroście zadecydował przyrost w zadłużeniu Skarbu Państwa o 38,1 mld zł i jednostek 
samorządu terytorialnego – o 2,8 mld zł. Największy spadek zadłużenia wystąpił w funduszach zarządzanych przez ZUS 
(o 3,3 mld zł).

Dobre wykonanie budżetu państwa wpłynęło na poprawę wyniku sektora finansów publicznych. Relacja deficytu sektora 
instytucji rządowych i samorządowych do PKB, obliczona według metodologii UE, zmniejszyła się z 4,3% do 3,9%. Mimo 
spadku relacji tego deficytu relacja długu tego sektora do PKB wzrosła z 47,1% do 47,8%. Wzrost ten nastąpił mimo wysokie-
go tempa wzrostu gospodarczego, w rezultacie zwiększonej emisji długu, spowodowanej m.in. sygnalizowanymi już niskimi 
wpływami z prywatyzacji.

Prezes NIK zauważył, że Polska nie spełniła w 2006 r. kryterium konwergencji dotyczącego deficytu sektora instytucji 
rządowych i samorządowych.

Odnosząc się do realizacji założeń polityki pieniężnej w 2006 r. stwierdził, że Rada Polityki Pieniężnej przyjęła cel inflacyjny 
na poziomie 2,5%, z odchyleniami o 1 pkt procentowy. W sierpniu i wrześniu wskaźnik inflacji znajdował się w wyznaczonym 
przedziale, ale w pozostałych miesiącach poniżej dolnej granicy odchyleń. Stopy procentowe obniżono dwukrotnie: od 1 lutego 
i od 1 marca, za każdym razem o 0,25 punktu procentowego. Przed większym złagodzeniem warunków pieniężnych w drugim 
półroczu powstrzymywała Radę rosnąca presja inflacyjna związana ze wzrostem cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz 
przyspieszeniem dynamiki cen żywności. W tej sytuacji stabilizacja stóp procentowych po 1 marca była uzasadniona.

Reasumując podkreślił, że Kolegium NIK, pozytywnie opiniując udzielenie Radzie Ministrów absolutorium za 2006 r., wzię-
ło pod uwagę pozytywne wyniki audytu sprawozdań, prawidłową realizację budżetu oraz zmniejszenie planowanego deficytu 
i poprawę wykorzystania środków z budżetu UE. Jednocześnie zaznaczył, że pozytywną ocenę wykonania budżetu osłabia 
przekroczenie planowanego ujemnego salda rozdysponowania przychodów z prywatyzacji.

Sprawozdanie z działalności NIK w 2006 r.

Prezentując Sprawozdanie z działalności NIK w 2006 r., Prezes NIK zaznaczył na wstępie, że w minionym roku Izba przy-
stąpiła do badań kontrolnych kierując się priorytetami uchwalonymi przez Kolegium NIK na lata 2006-2008. Kontrolerzy poszu-
kiwali odpowiedzi na pytania, czy państwo polskie jest przyjazne obywatelowi, czy jest oszczędne i czy jest gospodarne.

Przyjazne nastawienie państwa wobec obywatela powinno oznaczać, że pełni ono wobec niego rolę służebną i jest go-
towe zaspokajać jego słuszne potrzeby. Analizując funkcjonowanie organów władzy publicznej, NIK badała, czy państwo 
dokłada starań niezbędnych dla realizacji konstytucyjnych praw obywateli w sferze szeroko pojętego bezpieczeństwa, opieki 



Dz
ia

³a
ln

oœ
æ 

ko
nt

ro
ln

a 
Na

jw
y¿

sz
ej

 Iz
by

 K
on

tr
ol

i

117

zdrowotnej, zabezpieczenia społecznego, pomocy socjalnej, przeciwdziałania bezrobociu, dostępności edukacji, funkcjonowa-
nia organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, prawa własności, a także dostępu do informacji publicznej.

Państwo oszczędne powinno w taki sposób wypełniać przyjęte na siebie obowiązki i organizować własną działalność, aby 
na swoje funkcjonowanie zużywać środki publiczne jedynie w niezbędnym zakresie, unikając niepotrzebnych i nadmiernych 
wydatków, nie trwoniąc posiadanych zasobów. W ramach tego kierunku kontroli, poza kwestią przestrzegania prawa przez 
urzędy administracji publicznej, przedmiotem zainteresowania Izby było pozyskiwanie publicznych środków finansowych 
i gospodarowanie nimi.

Państwo, aby zyskać miano gospodarnego, powinno zarządzać posiadanym mieniem w sposób jak najefektywniejszy, 
dbać o osiąganie wszelkich możliwych dochodów i wykorzystywać nagromadzone środki ku pożytkowi obywateli. Prowadząc 
badania kontrolne w tym obszarze, NIK przede wszystkim rozpatrywała i oceniała sposób zarządzania państwowym mieniem 
oraz osiągnięte w wyniku tego efekty.

Badanie zagrożeń korupcyjnych także należy do obszarów zainteresowania Izby. Już na etapie opracowywania programu 
kontroli rozważane jest potencjalne ryzyko wystąpienia korupcji. W ten sposób istnieje duże prawdopodobieństwo zidentyfiko-
wania w toku czynności kontrolnych obszarów zagrożonych korupcją i mechanizmów korupcjogennych.

W minionym roku NIK zakończyła 158 kontroli planowych, w tym 93 kontrole wykonania budżetu państwa. Kontrolerzy 
przeprowadzili ponadto liczne kontrole doraźne, w tym inspirowane przez posłów i senatorów. Wynikające z tych kontroli wnio-
ski często są zbieżne z formułowanymi już w poprzednich latach. Prezes NIK omówił niektóre z nich, przy czym zaznaczył, 
że są to kontrole zakończone w ubiegłym roku, wtedy też zostały opublikowane ich wyniki, ale opisują one stany stwierdzone 
w latach poprzednich.

Stosunek państwa do obywatela określa sposób, w jaki informuje ono o swojej działalności. Trudno jest jednak mówić 
o powszechnym przestrzeganiu konstytucyjnej zasady jawności życia publicznego. Organy władzy postrzegały ten obowiązek 
raczej jako swoisty przymus, a nie naturalną powinność. Gromadzonymi przez siebie informacjami dzieliły się niechętnie, pod 
różnymi pretekstami blokując informacje, i z dużymi oporami udostępniały swoje zasoby.

Wskutek zaniedbań resortu spraw wewnętrznych i administracji system centralnej personalizacji dokumentów osobistych, 
dowodów i paszportów nie gwarantował prawidłowej i bezpiecznej ich produkcji, nie zapewniał też możliwości drukowania 
ich w niezbędnych ilościach. Z masowymi wyjazdami obywateli polskich do krajów, które otworzyły dla nich rynek pracy, nie 
szło w parze przygotowanie konsulatów do obsługi lawinowo powiększającej się liczby interesantów. Nadmierne obciążenie 
czynnościami, zbyt szczupła liczba urzędników i nieodpowiednie warunki lokalowe sprawiały, że czas oczekiwania na zała-
twienie spraw niepokojąco się wydłużał. Tymczasem zjawisko emigracji zarobkowej i związane z tym zagadnienia, takie jak 
możliwość utrzymywania więzi z krajem, kontaktu z polską kulturą czy oświatą, nie pojawiły się nagle. Mimo to nie zostały one 
odpowiednio wcześnie rozpoznane.

Uwagi dotyczące ogólnej oceny funkcjonowania państwa i działalności administracji w 2006 r. nie różnią się w istotny sposób 
od formułowanych w latach poprzednich. Izba nie odnotowała zdecydowanej poprawy w takich dziedzinach, jak rozwój infrastruk-
tury komunikacyjnej i transportowej, restrukturyzacja i prywatyzacja, zarządzanie majątkiem publicznym, jak również w sferze 
gospodarowania środkami publicznymi, finansowania ważnych potrzeb społecznych, realizacji projektów i programów rozwojo-
wych. Brak poprawy był szczególnie widoczny w procesach prywatyzacji i restrukturyzacji, za które odpowiedzialne były resorty 
gospodarki i skarbu państwa. Nie zostały m.in. właściwie przygotowane do przekształceń własnościowych Polskie Huty Stali SA, 
co niekorzystnie wpłynęło na ich wycenę i wynegocjowane warunki transakcji. Z kolei prace nad zmianą struktury własnościowej 
sektora chemii ciężkiej trwały 12 lat, wobec czego program rozwoju tej ważnej dziedziny powstał ze znacznym opóźnieniem. Za-
kłócona też została realizacja niektórych przedsięwzięć prowadzonych w ramach restrukturyzacji górnictwa i przetwórstwa siarki. 
Okazało się także, że minister właściwy ds. gospodarki nie miał wpływu na – pozostające w kompetencji ministra Skarbu Państwa 
– działania prywatyzacyjne i restrukturyzacyjne w sektorze elektroenergetycznym. Tymczasem przedsięwzięcia te stanowiły istot-
ną część polityki energetycznej państwa, za której realizację odpowiadał resort gospodarki.

Prezes NIK podkreślił, że wyniki prowadzonych od wielu lat kontroli procesów przekształceń własnościowych potwierdzają 
opinię, że od początku transformacji ustrojowej napotykają one na trudności. Poza nielicznymi wyjątkami prywatyzacje prowa-
dzono bez jasno określonych planów, niekonsekwentnie, według zmienianych strategii i koncepcji. Wiele prywatyzacji rozpo-
czynano bez uprzedniego postępowania naprawczego, bez uporządkowania stanu prawnego. Izba niejednokrotnie ujawniała 
przypadki braku dbałości o interesy przedsiębiorstw i Skarbu Państwa, a także faworyzowanie wybranych inwestorów. Prakty-
ki takie dość powszechnie tolerowane były przez organy właścicielskie.
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Na rozwój niemal wszystkich dziedzin gospodarki negatywnie wpływał stan krajowej infrastruktury technicznej, przede 
wszystkim drogowej i informatycznej. Problem ten Izba sygnalizowała wielokrotnie. Obecnie – ze względu na Euro 2012 i ko-
nieczność wybudowania w ciągu najbliższych kilku lat podstawowej sieci krajowych autostrad – jest on szczególnie aktualny, 
wymaga zdecydowanych i skoordynowanych posunięć. Realizacja tych przedsięwzięć finansowana będzie w pewnej części 
z funduszy unijnych. Tymczasem doświadczenia z wykorzystania środków tych funduszy, widziane przez pryzmat kontroli 
prowadzonych przez NIK, nie zawsze są zachęcające. Zaliczyć do nich należy przede wszystkim opóźnienia w przygotowaniu 
podstawowych aktów prawnych i wytycznych realizacji programów. Następną barierę stanowiły zbyt złożone procedury oraz 
niejasne, często zbędne wymagania, które utrudniały beneficjentom przebrnięcie przez skomplikowany proces przygotowania 
i wyboru projektu, jego realizację i refundację wydatków. Do tego dodać należy czasochłonną ocenę wniosków, opóźnienia 
w zawieraniu umów o dofinansowanie projektów, dublowanie tych samych czynności podczas wielokrotnej weryfikacji wnio-
sków i brak koordynacji działań między uczestnikami postępowania. Jak dotychczas zdolność administracji do zapewnienia 
pełnego wykorzystania i rozliczenia tych funduszy pozostawia jeszcze wiele do życzenia.

Prezes NIK zwrócił uwagę, że jedną z przyczyn nieprawidłowości w funkcjonowaniu państwa jest niedostatek nadzoru 
i kontroli. Izba natrafia na takie przypadki, badając działalność wybranych podmiotów, przyczyny niezadowalającego stanu 
realizacji programów i projektów czy naruszeń zasad obowiązujących przy wydawaniu środków publicznych. Jeśli organy ad-
ministracji i inne służby publiczne nie realizują nałożonych na nie zadań, wykonują je niedbale bądź nie przestrzegają przepi-
sów, a nawet podejmują działania sprzeczne z prawem, oznacza to, że ich poczynania nie spotkały się z odpowiednią reakcją 
komórek kontroli wewnętrznej oraz instytucji nadrzędnych, które nie wywiązywały się ze swoich obowiązków kontrolnych.

Jedną z ważniejszych kontrolowanych dziedzin był system opieki zdrowotnej. Dziedzina ta była w ostatnich latach kilka-
krotnie reformowana, jednak efekty tych działań nie były satysfakcjonujące. Przeobrażenia nie doprowadziły do oczekiwanych 
zmian jakościowych, zapewnienia pacjentom równego, nieutrudnionego dostępu do lekarzy pierwszego kontaktu i lekarzy 
specjalistów, możliwości wykonywania w rozsądnym terminie koniecznych badań, analiz i zabiegów oraz dokonywania nie-
skrępowanego wyboru dowolnej placówki służby zdrowia. W ubiegłych latach NIK sygnalizowała pogorszenie się sytuacji 
finansowej publicznych zakładów opieki zdrowotnej, wydłużenie okresu oczekiwania na niektóre ze świadczeń medycznych. 
Zawieranie i wykonywanie kontraktów przebiegało nieco sprawniej, ale nie poprawiło się rozpoznanie potrzeb. Zastrzeże-
nia wzbudził też sposób wprowadzania do obrotu produktów leczniczych, ustalania cen urzędowych na specyfiki stosowane 
w lecznictwie zamkniętym, a także finansowania leków używanych w specjalistycznych programach terapeutycznych.

Mimo deklarowanej przez państwo woli przeciwdziałania zjawisku korupcji nadal patologia ta jest jednym z ważniejszych 
problemów w życiu publicznym. Izba zwraca uwagę na kumulację zagrożeń korupcją wszędzie tam, gdzie istnieją punkty 
styczne między interesem publicznym a prywatnym. Profilaktyce antykorupcyjnej służyć mają opracowywane okresowo syste-
mowe analizy zagrożenia korupcją. Również w sprawozdaniu z działalności w 2006 r. NIK przedłożyła oceny, uwagi i wnioski 
wskazujące na obszary zagrożone występowaniem korupcji. Działania Izby wspomagające walkę z korupcją mają głównie 
charakter prewencyjny. Wyniki kontroli i analizy zagrożeń służą do sygnalizowania konieczności podjęcia określonych działań 
zaradczych przez organy władzy publicznej. Izba formułuje wnioski de lege ferenda, których intencją jest zmiana złego prawa 
lub usunięcie z niego luk sprzyjających korupcji.

Spełnienie wysokich wymogów stawianych Izbie jako instytucji zaufania publicznego byłoby niemożliwe bez umacniania 
się wśród jej pracowników etosu służby publicznej: kontroler NIK musi kierować się w pracy takimi wartościami, jak: rzetelność, 
odpowiedzialność, uczciwość, bezstronność, niezależność i profesjonalizm. W minionym roku na stanowiskach kontrolerskich 
zatrudniano przeciętnie 1303 osoby, w tym 1152 na podstawie mianowania. Przeważali pracownicy o wieloletnim doświadcze-
niu zawodowym, z wykształceniem prawniczym, administracyjnym i ekonomicznym. Pokaźne grono pracowników legitymuje 
się studiami doktoranckimi i podyplomowymi. Wielu pracowników uczestniczyło w różnych formach dokształcania, doskonale-
nia zawodowego oraz uczęszczało na lektoraty języków obcych. W zajęciach z zakresu aplikacji kontrolerskiej uczestniczyło 
217 osób, zaś szkoleniami specjalistycznymi, m.in. z zakresu rachunkowości budżetowej, funkcjonowania kontroli i audytu 
wewnętrznego, działalności spółek prawa handlowego, udzielania zamówień publicznych, funkcjonowania UE i rozliczania 
funduszy unijnych, objęto wszystkich pracowników zatrudnionych na stanowiskach kontrolerskich. W 2006 r. 85 pracowników 
Izby podjęło lub kontynuowało studia doktoranckie i podyplomowe.

Jednym z warunków unowocześnienia kontroli państwowej stało się przyjęcie transparentnych zasad polityki kadrowej. 
Nabór kandydatów do pracy na stanowiskach kontrolerskich odbywał się w drodze otwartych postępowań kwalifikacyjnych. 
Przyjęto zasadę, że kandydaci na kontrolerów powinni wykazywać się ponadprzeciętną wiedzą i umiejętnościami oraz mieć 
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niezbędne doświadczenie zawodowe. W ubiegłym roku nabór zewnętrzny ogłoszony został dwa razy. Łącznie wpłynęły 962 
oferty pracy. Po przeprowadzeniu postępowania komisja do spraw naboru zarekomendowała prezesowi NIK przyjęcie do 
pracy 98 osób.

O obsadzie stanowisk dyrektorów i wicedyrektorów jednostek organizacyjnych oraz doradców prawnych, ekonomicznych 
i technicznych decydowały wyniki rekrutacji wewnętrznej. W minionym roku ogłoszono 4 postępowania, do których przystąpiło 
84 pracowników. Obsadzono w tym trybie 39 wakatów.

Budżet NIK wyniósł po stronie wydatków 225,1 mln zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia osobowe i pochodne przeznaczono 
178,3 mln zł, zaś na wydatki inwestycyjne 13,4 mln zł. Realizacja budżetu była poddawana bieżącej analizie i weryfikacji z my-
ślą o dyscyplinie w wydatkach i racjonalnym gospodarowaniu środkami. Wykonanie budżetu NIK było badane przez Audytora 
Wewnętrznego tą samą metodą i z zastosowaniem tych samych rygorów, z jakimi Izba kontroluje wykonanie budżetów innych 
podmiotów. Audytor stwierdził, że budżet wykonany został w sposób legalny, gospodarny, rzetelny oraz celowy, a przygotowa-
nie planu oraz rozdysponowanie środków było, co do zakresu i terminu, zgodne z ustawą o finansach publicznych.

Efekty pracy NIK przedstawiają się szczególnie wyraziście właśnie w aspekcie finansowym, w postaci kwot korzyści, uzy-
skanych w wyniku działań podjętych w związku z przeprowadzonymi kontrolami. Korzyści te w sektorze publicznym wyniosły 
1,4 mld zł.

Lektura sprawozdania skłania do zadania pytania, czy NIK dobrze wypełnia swoją nadrzędną powinność strażnika grosza 
publicznego? – Efekty jej pracy mówią same za siebie. Skontrolowano 2,6 tys. jednostek, wysłano ponad 3 tys. wystąpień 
pokontrolnych. Sejmowi RP przedłożono 174 informacje o wynikach kontroli zawierające m.in. wnioski de lege ferenda.

W działalności NIK w 2006 r. znaczące miejsce zajmowała współpraca z Sejmem. Szczególnie częste kontakty utrzymy-
wała Izba z Komisją ds. Kontroli Państwowej. Wykorzystując wnioski z kontroli komisja uchwalała dezyderaty pod adresem 
rządu, wnosząc m.in. o podjęcie działań lub inicjatywy ustawodawczej w newralgicznych obszarach funkcjonowania państwa. 
Z kolei na posiedzeniach plenarnych Sejmu RP Prezes NIK przedstawił stanowisko Izby w debacie o funkcjonowaniu transpor-
tu lądowego w Polsce, stanie jego infrastruktury oraz działalności organów odpowiedzialnych za określenie strategii państwa 
w tym sektorze. Izba przedłożyła również Sejmowi analizę wykonania budżetu i założeń polityki pieniężnej oraz sprawozdanie 
ze swej działalności. Przedstawiciele NIK uczestniczyli w ponad 900 posiedzeniach komisji i podkomisji, przedstawiając wyniki 
kontroli lub opinie o projektach rozpatrywanych ustaw.

Nasza działalność jest analizowana i oceniana w drodze tzw. przeglądów partnerskich. NIK poddała się takiej ocenie 
dokonanej przez Urząd Kontroli Państwowej Danii. Duńscy kontrolerzy w raporcie z przeglądu stwierdzili, że kontrole NIK 
cechuje wysoka jakość, że są one obiektywne i dobrze udokumentowane. Ta ocena z niezależnego źródła może być dla Izby 
powodem do satysfakcji. Wskazuje, że NIK jako najwyższy organ kontroli państwowej jest w pełni dostosowany do funkcjono-
wania w ramach struktur Unii Europejskiej.

W 2008 r. NIK będzie gospodarzem VII Kongresu Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli, czym rozpo-
cznie 3-letni okres przewodniczenia tej organizacji. Fakt ten – jak stwierdził Prezes NIK – należy odczytać jako dowód uznania 
za aktywną postawę Izby na arenie międzynarodowej. Podobnie jak w latach ubiegłych, koncentrowaliśmy się na współpracy 
w ramach EUROSAI oraz Komitetu Kontaktowego prezesów najwyższych organów kontroli państw UE i ETO. Do prioryteto-
wych dziedzin współdziałania należały m.in. kontrola środowiska i środków unijnych, współpraca transgraniczna i regionalna 
oraz wymiana doświadczeń dotyczących doskonalenia i rozwoju standardów, metodyki kontroli oraz szkolenia kontrolerów.

Przedstawiony zarys działalności NIK, jak i podjęta próba skrótowego zdiagnozowania i opisania najważniejszych nie-
prawidłowości, do jakich dochodzi w niektórych obszarach działalności państwa, nie wyczerpują listy zagadnień, jakimi Izba 
zajmowała się w 2006 r. Pełny obraz funkcjonowania NIK zawiera sprawozdanie, które przedłożyłem Wysokiej Izbie.

Informacja o wynikach kontroli prywatyzacji Polskich Hut Stali SA

Prezentując tę informację wiceprezes NIK stwierdził, że Izba oceniła konsolidację 4 hut: Katowice, im. Tadeusza Sendzi-
mira, Florian i Cedler, stanowiących wówczas około 70% polskiego rynku produkcji stali. Konsolidacja doprowadziła do po-
wstania holdingu Polskie Huty Stali, który następnie przekształcił się w spółkę akcyjną. Celem kontroli była też ocena samego 
procesu prywatyzacji spółki oraz wywiązania się inwestora z zobowiązań wynikających z umowy prywatyzacyjnej. Kontrolą 
objęto okres od 2000 r. do I półrocza 2005 r.

W ocenie NIK prywatyzacja PHS SA uchroniła cztery huty, które weszły w skład spółki, od upadłości. Pozytywnie oceniono 
też sam wybór inwestora, który został wyłoniony i który podpisał umowę prywatyzacyjną. Negatywnie natomiast oceniono 
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finansowe warunki umowy, które były niekorzystne dla Skarbu Państwa, ze względu na zbyt niskie ceny akcji. Odpowiedzial-
ność za wynegocjowanie i przyjęcie warunków prywatyzacji ponosi ówczesny minister skarbu państwa, a Rada Ministrów 
i minister właściwy ds. gospodarki – za ich zaakceptowanie.

Polskie Huty Stali SA nie zostały dobrze przygotowane do prywatyzacji, ponieważ rząd działał pospiesznie. Pośpiech ten 
wynikał z niekorzystnej w tym okresie sytuacji na rynku produkcji stali. Huty, które później weszły w skład spółki, początkowo 
holdingu, stały na granicy upadłości, groziły poważne reperkusje społeczne. Zarzut pospiesznego działania wiąże się też 
z zaniedbaniami rządu, który nie podjął stosownych przedsięwzięć w odpowiednim czasie. Doprowadziło to do tego, że zmu-
szony był działać pod presją czasu, zapowiedzi strajków, pod presją trudnych problemów społecznych i gospodarczych.

Jednym z powodów złego przygotowania do prywatyzacji była też niedostateczna współpraca resortów Skarbu Państwa 
i gospodarki. Świadczy o tym opóźnienie sporządzenia memorandum informacyjnego. Bilans połączeniowy zatwierdzono do-
piero w przeddzień podpisania umowy. Nie wykonano również analiz przedprywatyzacyjnych całej spółki. W rezultacie w umo-
wie zawarto takie uzgodnienia, na podstawie których Skarb Państwa uzyskał za zbycie 22% ówcześnie istniejących wszystkich 
akcji spółki 6 mln zł. Jest to jedyna – jak stwierdził – kwota, która do chwili obecnej wpłynęła na rachunek Skarbu Państwa. 
Wprawdzie inwestor ma prawo wykupić od Skarbu Państwa kolejne 66 600 tys. akcji, ale po cenie 1 zł, co daje sumę 66,6 mln 
zł. Jeżeli ten niekorzystny scenariusz miałby się wypełnić, to cała kwota, jaką Skarb Państwa uzyska za 85% akcji, wyniesie 
72,6 mln zł. Oznaczałoby to, że Skarb Państwa uzyskałby kwotę niższą od tej, jaka wynikała z wyceny dokonanej przez 
doradcę prywatyzacyjnego, zawierającej się w granicach od 101,6 mln zł do 381,1 mln zł. Ta pierwsza, niższa kwota wynika 
z wyceny dokonanej metodą dochodową, jednak NIK kwestionuje tę wycenę. Została ona bowiem zaniżona o przynajmniej 
2 mld zł. Oparto ją na zaniżonej prognozie wyników finansowych PHS SA. Tymczasem rząd podpisał umowę, która opiewa na 
sprzedaż spółki nawet poniżej tej zaniżonej wyceny.

Wycenę wykonał doradca prywatyzacyjny, wybrany z naruszeniem prawa, w niekonkurencyjnym trybie. Doradcą była ta 
sama spółka, która dokonywała prognozy wyników finansowych, tworząc biznesplan spółki trzy miesiące wcześniej. I w tymże 
biznesplanie doradca ten założył, że prognozy wyników finansowych spółki na lata 2003-2006 będą wyższe o ok. 2,5 mld zł. 
Trzy miesiące później, przedstawiając wycenę uznał, że wyniki te będą o 2,5 mld niższe. Następnie po raz kolejny za rok, wy-
konując biznesplan spółki, wrócił do poprzedniej wyceny. Za przyjęcie zaniżonej wyceny odpowiedzialność ponosi zarząd Pol-
skich Hut Stali, przed ich prywatyzacją, a także osoby kierujące komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi w Ministerstwie 
Skarbu Państwa oraz minister skarbu państwa – za przeprowadzenie prywatyzacji.

Inwestor zobowiązał się do dokapitalizowania spółki oraz wykupu wierzytelności. Na uzyskanie prawa własności wszyst-
kich obecnych akcji inwestor wydałby, gdyby wszystkie zobowiązania wykonał, 1.870 mln zł, w tym 800 mln zł (43%) stanowi 
wkład pieniężny inwestora, a 991 mln zł (53%) – koszty wykupu wierzytelności. Należy jednak zauważyć, że kwota 1.430 mln 
zł, które inwestor zaangażował do czasu zakończenia kontroli w spółkę (równowartość 62% obecnie istniejących akcji), stano-
wi jedynie 43% zysku netto wypracowanego przez tę grupę kapitałową w ciągu pierwszego roku po prywatyzacji.

NIK nie wnosi zastrzeżeń do wyboru inwestora. Inwestor złożył najlepszą w tym czasie ofertę. Minister skarbu państwa 
podejmował decyzje na podstawie rekomendacji międzyresortowego zespołu powołanego przez Prezesa Rady Ministrów oraz 
uzyskiwał akceptację Rady Ministrów na swoje działanie. Niemniej jednak jako mało przejrzyste oceniono niektóre działania, 
ze względu na nieprzestrzeganie obowiązujących procedur. Rada Ministrów, przyjmując rządowy program restrukturyzacji 
i prywatyzacji PHS, odstąpiła od obowiązujących w Ministerstwie Skarbu Państwa zasad i poleciła wykonanie wyceny spółki 
nie Ministrowi Skarbu Państwa, ale zarządowi spółki. W rezultacie wycenę od doradcy minister przyjął na podstawie reko-
mendacji swoich dyrektorów, bez sprawdzania jej wiarygodności. Twierdził, że był przekonany o tym, że weryfikacji dokonały 
nadzorowane przez niego jednostki organizacyjne. Dyrektorzy tych jednostek stwierdzili natomiast, że w związku z tym, że to 
nie oni zlecali wycenę, ale zarząd spółki, też nie czuli się odpowiedzialni za jej weryfikację. Z kolei zarządu spółki nie intere-
sowało, jaką cenę za akcję otrzyma właściciel, lecz aby inwestor zainwestował jak najwięcej w spółkę. Zarząd spółki nie był 
więc zainteresowany tym, aby właściciel uzyskał jak najwyższą kwotę za sprzedawany majątek. Dodać też należy, że prezes 
zarządu spółki przed prywatyzacją został później zatrudniony przez inwestora w zarządzie spółki.

Fakty te uzasadniały, zdaniem NIK, złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Wskazano w nim na zaniżenie 
ceny akcji, wyceny oraz zatrudnienia doradcy prywatyzacyjnego w trybie niekonkurencyjnym. Stosowna informację przesłano 
także do CBA. NIK nie wnosi uwag do działań podejmowanych w celu udostępnienia akcji PHS SA osobom uprawnionym 
i pozytywnie ocenia realizację zobowiązań prywatyzacyjnych dotyczących inwestycji. Spółka podjęła realizację czterech tzw. 
strategicznych inwestycji wymaganych umową oraz biznesplanem na lata 2003-2006. Pozytywnie należy ocenić zaangażowa-
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nie środków własnych spółki w proces restrukturyzacji zatrudnienia, a także zrealizowanie przez ministra właściwego ds. go-
spodarki obowiązku utworzenia spółki (w okresie przed jej prywatyzacją), mimo popełnionych pewnych nieprawidłowości.

Na zakończenie stwierdził, że NIK zwróciła się do Ministra Skarbu Państwa z wnioskiem o renegocjację tych postanowień 
umowy, które dają mu prawo do wykupu kolejnego pakietu 25% akcji spółki po cenie uzgodnionej w umowie, ponieważ de-
cyzje w tej sprawie podejmowano w innych warunkach rynkowych. Krytyczna ocena NIK wynika bowiem nie z tego, że rząd 
podejmował działania w trudnych warunkach, ale że miał świadomość faktu, że doradca prywatyzacyjny inaczej wycenił tę 
spółkę, a następnie na potrzeby umowy zaniżył jej wycenę. Po czym, tworząc kolejny raz biznesplan, ponownie wrócił do pod-
wyższonej wyceny. Minister Skarbu Państwa nie zachował się więc jak gospodarz dbający o swój majątek, lecz doprowadził 
do tego, że umowa została podpisana w warunkach dających znaczącą przewagę inwestorowi.

Prezentowanie wyników kontroli na posiedzeniach komisji sejmowych

W 2007 r. przedstawiciele Izby uczestniczyli w posiedzeniach komisji sejmowych prezentując m.in. ustalenia kontroli do-
tyczące następujących dziedzin funkcjonowania państwa: 
 1)  budżet i finanse publiczne: wykonanie budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2006 r. (oprócz analizy zapre-

zentowano oceny i wnioski zawarte w 92 informacjach o wynikach kontroli poszczególnych części budżetowych, planów 
finansowych państwowych funduszów celowych i agencji); wykorzystanie środków publicznych w sektorze stoczniowym 
w latach 2001-2005; wpływ przewlekłych i unieważnionych postępowań o zamówienia publiczne na realizację wydatków 
publicznych;

 2)  administracja publiczna, integracja europejska, rozwój regionalny: wywiązywanie się wojewodów i jednostek samorzą-
du terytorialnego z obowiązku udostępniania informacji publicznej; realizacja projektów współfinansowanych z funduszy 
strukturalnych w ramach kontraktów wojewódzkich; wykorzystanie funduszy strukturalnych w ramach realizowanej w Pol-
sce Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A; wykonywanie przez gminy zadań wynikających z ustawy o postępowaniu 
wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej; świadczenie usług publicznych przez niektóre organy 
administracji rządowej przy zastosowaniu mediów elektronicznych; prawidłowość przygotowania, przebiegu realizacji 
i rozliczania inwestycji budowlanych w resorcie sprawiedliwości; funkcjonowanie placówek konsularnych Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad obywatelami polskimi za granicą;

 3)  gospodarka, Skarb Państwa i prywatyzacja: gospodarowanie majątkiem przedsiębiorstw państwowych oraz spółek działa-
jących z udziałem Skarbu Państwa w toku postępowań upadłościowych; prywatyzacja Polskich Hut Stali SA; prywatyzacja 
przedsiębiorstw przemysłu spirytusowego; restrukturyzacja i przekształcenia własnościowe w sektorze elektroenergetycz-
nym;

 4)  komunikacja, łączność i systemy transportowe: pozyskiwanie i wykorzystanie środków pomocowych Unii Europejskiej na 
samorządowe budownictwo drogowe;

 5)  edukacja, nauka i dziedzictwo narodowe: działalność wybranych jednostek badawczo-rozwojowych; realizacja central-
nych zakupów sprzętu komputerowego dla szkół i placówek oświatowych; opieka nad uczniami szczególnie uzdolnionymi; 
realizacja programów badawczych finansowanych ze środków publicznych;

 6)  obrona narodowa i bezpieczeństwo wewnętrzne: przygotowanie organów administracji rządowej w związku z wejściem 
Polski do strefy Schengen;

 7)  praca, zabezpieczenie społeczne, ochrona zdrowia: organizacja sportu osób niepełnosprawnych;
 8)  środowisko, rolnictwo i zagospodarowanie przestrzenne: działalność Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-

spodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w latach 2003-2005; realizacja 
programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w latach 2003-2005; gospodarowanie gminnym zasobem 
nieruchomości.

Udział w pracach legislacyjnych

Przedstawiciele NIK uczestniczyli w pracach legislacyjnych prowadzonych w komisjach Sejmu RP. Zgłaszali uwagi i przed-
stawiali stanowisko Izby, zarówno w sprawach poselskich inicjatyw ustawodawczych, jak i projektów rządowych wniesionych 
do Sejmu RP, szczególnie tych, do których Izba przedkładała uwagi podczas wcześniejszych faz procesu legislacyjnego.

W 2007 r. NIK była reprezentowana podczas prac Komisji ds. Kontroli Państwowej oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw 
Człowieka.
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Przedmiotem prac legislacyjnych Komisji ds. Kontroli Państwowej, z udziałem Prezesa NIK i przedstawicieli służb praw-
nych Izby, był projekt ustawy o zmianie ustawy o NIK. Komisja powołała Podkomisję Nadzwyczajną do przygotowania ko-
misyjnego projektu ustawy zmieniającej, m.in. w celu dostosowania do postanowień Konstytucji RP niektórych przepisów, 
związanych z procedurami kontrolnymi zawartymi w wydanym na podstawie delegacji ustawowej zarządzeniu Prezesa NIK 
w sprawie postępowania kontrolnego. Począwszy od maja 2006 r., tj. od rozpoczęcia prac Podkomisji, upoważnieni przez 
Prezesa NIK pracownicy Izby brali udział w jej posiedzeniach, udzielali wyjaśnień oraz przedstawiali stanowisko Izby wobec 
proponowanych zmian. Posiedzenia Podkomisji odbywały się do 15 lutego 2007 r., projekt został następnie przekazany do 
Komisji ds. Kontroli Państwowej. Skrócona kadencja Sejmu RP przerwała proces legislacyjny nad projektem ustawy.

Współpraca z Komisją ds. Kontroli Państwowej

W 2007 r., oprócz sukcesywnie przekazywanych informacji o wynikach kontroli, Izba przedłożyła Komisji: Sprawozdanie 
z działalności NIK w 2006 r., Plan pracy NIK na 2008 r. wraz z Informacją w sprawie wykorzystania w pracach nad Planem pra-
cy NIK na 2008 r. propozycji tematów zgłoszonych przez komisje sejmowe, Projekt budżetu NIK na 2008 r., Raport z przeglądu 
partnerskiego Najwyższej Izby Kontroli, a także półroczne harmonogramy przedkładania Sejmowi RP informacji o wynikach 
kontroli. Izba przedłożyła także opracowania i materiały mające związek z zaplanowaną tematyką posiedzeń. W 2007 r. w 25 
posiedzeniach Komisji (spośród 28, które się odbyły) uczestniczył przedstawiciel NIK – upoważniony doradca Prezesa NIK, 
dyrektorzy jednostek organizacyjnych, a w większości posiedzeń również Prezes NIK lub wiceprezes. W 2007 r. Komisja 
rozpatrzyła 7 informacji o wynikach kontroli.

Prezes NIK, wiceprezesi i dyrektor generalny prezentowali na posiedzeniach Komisji dokumenty dotyczące działalności 
NIK oraz referowali następujące materiały i opracowania przygotowane na wniosek Komisji.
 1)  Na wyjazdowym posiedzeniu w centrali NIK, połączonym z posiedzeniem Kolegium NIK, w dniu 24 stycznia 2007 r. za-

prezentowany został Raport z przeglądu partnerskiego NIK, dokonanego przez Urząd Kontroli Państwowej Danii. Prezes 
NIK przypomniał, że w 2005 r. podjęta została decyzja o poddaniu praktyki kontrolnej NIK ocenie zewnętrznego organu 
kontroli. Wyniki oceny i wypływające z niej wnioski służyć mają dalszemu doskonaleniu działalności kontrolnej i strategii 
rozwoju Izby. Podstawową przesłanką podjęcia decyzji o poddaniu się przeglądowi partnerskiemu była potrzeba dalszego 
doskonalenia funkcjonowania NIK. Najwyższe organy kontroli nie podlegają zewnętrznej kontroli, ponieważ mogłoby to za-
grażać ich niezależności. Najwyższy organ kontroli poddaje się ocenie zewnętrznej przez podobną instytucję z zagranicy, 
która doskonale zna specyfikę pracy kontrolnej, a jednocześnie nie występuje ryzyko zaistnienia konfliktu interesów. Prak-
tyka poddawania się ocenie zewnętrznej przez najwyższe organy kontroli jest powszechnie stosowana. W NIK pierwszy 
przegląd partnerski został przeprowadzony w 2000 r. przez zespół kontrolerów pod egidą SIGMA 9/, a jego zalecenia wy-
korzystano dla unowocześnienia pracy Izby na etapie przygotowań Polski do członkostwa w Unii Europejskiej. O przepro-
wadzenie przeglądu Prezes NIK zwrócił się do Urzędu Kontroli Państwowej Danii, uzgadniając z Kontrolerem Generalnym 
Danii, że zostanie on przeprowadzony w 2006 r. 

  Wyniki przeglądu przedstawili kierownik zespołu ekspertów z Urzędu Kontroli Państwowej Danii i kolejno jego członkowie. 
Ocenili, że kontrole NIK są wysokiej jakości, a ocenę tę uzasadniały następujące ustalenia: NIK opracowuje roczne plany 
pracy w oparciu o analizę istotności i ryzyka; przyjęła standardy kontroli i wydała je w Podręczniku kontrolera; korzysta 
ze skutecznych metod kontroli; efektywnie nadzoruje prace kontrolne; wdrożyła koncepcję jakości kontroli; przeprowa-
dza kontrole zgodnie z ustawą o NIK oraz Podręcznikiem kontrolera; podjęła działania dla udoskonalenia swojej sprawo-
zdawczości; sprawdza wykonanie wniosków pokontrolnych. Wysoko oceniono też działalność audytora wewnętrznego 
NIK, a także zarządzanie zasobami ludzkimi, zwłaszcza procedury zapewniające otwarty i przejrzysty nabór kandydatów 
na stanowiska związane z wykonywaniem i nadzorowaniem czynności kontrolnych. Zauważono też dbałość o szkolenia 
pracowników. W odniesieniu do poprzedniego przeglądu dokonanego przez SIGMA stwierdzono postęp – zdecydowana 
większość zaleceń została wdrożona, a NIK podniosła standardy swojej praktyki kontrolnej do poziomu międzynarodowe-
go.

  Niemniej jednak, w celu dalszego podnoszenia jakości kontroli, usprawnienia zarządzania personelem oraz doskonalenia 
audytu wewnętrznego, przedstawiono 13 zaleceń.

9/ SIGMA (ang. Support for Improvement in Government and Management in Central and Eastern European Countries). Program OECD i Unii Europejskiej utworzony 

dla wspierania działań krajów Europy Środkowej i Wschodniej na rzecz reform administracji publicznej.
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  W obszarze zapewnienia właściwej jakości kontroli zwrócono uwagę na potrzebę opracowania wytycznych kontroli syste-
mów informatycznych, rozszerzenia szkoleń z zakresu stosowania programu Pomocnik kontrolera oraz podniesienia po-
ziomu wiedzy o jego możliwościach. Postulowano również: usprawnienie koordynacji działań kontrolnych prowadzonych 
przez różne zespoły kontrolerów, przez wykorzystanie wewnętrznego systemu informatycznego; uzupełnienie Podręcz-
nika kontrolera o instrukcje dotyczące poszczególnych etapów kontroli; kontynuowanie działań zmierzających do opra-
cowywania w sposób zwięzły i zwarty sprawozdań z kontroli. Za wskazane uznano też rozważenie możliwych sposobów 
poprawy wdrażania wniosków pokontrolnych przez jednostki kontrolowane.

  W obszarze zarządzania zasobami ludzkimi wnioski dotyczyły głównie procedur naboru kadry i oferty szkoleniowej. 
Zwrócono uwagę na potrzebę określania wymaganych kwalifikacji i pożądanych cech osobowościowych pracowników, 
w zależności od przyjętych celów ogólnych i strategii Izby. Zaakcentowano potrzebę rozważenia sposobu uczestnictwa 
bezpośredniego przełożonego w podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu najlepszego spośród wyłonionych kandydatów, 
podjęcia specjalizacji w zakresie kwalifikacji kontrolnych. Zaproponowano też przyjęcie wytycznych dla opiekunów pra-
cowników uczestniczących w aplikacji kontrolerskiej, a następnie dokonania oceny ich realizacji. Postulowano również 
przywiązywanie większej uwagi do zarządzania procesem rozwoju kadry, w tym nawiązywania dialogu z nowo przyjętymi 
pracownikami.

  W obszarze audytu wewnętrznego pierwszy z wniosków odnosił się do potrzeby zwiększenia zasobów w komórce audytu 
wewnętrznego, zaś drugi do bardziej precyzyjnego określenia uprawnień audytora wewnętrznego (powinny one obejmo-
wać pełny zakres kontroli wykonania zadań głównych działań NIK). Zwrócono ponadto uwagę na potrzebę zamieszczania 
opinii audytora wewnętrznego w rocznym sprawozdaniu z działalności Izby.

  Nawiązując do ustaleń przeglądu i zaleceń, Prezes NIK stwierdził, że uzupełnienie Podręcznika kontrolera o instrukcję 
opisującą poszczególne czynności podejmowane podczas kontroli usprawni korzystanie z niego początkującym kontrole-
rom. Opracowanie wytycznych dla kontroli systemów informatycznych przyczyni się natomiast do dalszego udoskonalenia 
metodyki kontroli. Pokreślił też potrzebę rozwijania szkoleń poświęconych stosowaniu narzędzi informatycznych wspiera-
jących proces kontroli, zwłaszcza oprogramowaniu pn. Pomocnik kontrolera.

  NIK przywiązuje dużą wagę do właściwej koordynacji kontroli. Planowe kontrole najczęściej przeprowadzane są w wielu 
podmiotach. Niektóre urzędy administracji rządowej, ze względu na zakres uprawnień i odpowiedzialności, mogą być 
częściej kontrolowane i to jednocześnie w kilku różnych obszarach. Niemniej jednak NIK będzie czynić dalsze wysiłki 
w celu polepszenia koordynacji kontroli.

  Koncentrując się na problemie jakości dokumentów sporządzanych podczas i po zakończeniu postępowania kontrolnego, 
Prezes NIK poinformował, że będą one opracowywane w sposób bardziej przyjazny dla odbiorców, w krótkiej i zwartej 
formie, oraz że podjął decyzję o zamieszczaniu ich w BIP (do tej pory w Biuletynie zamieszczano informacje o wynikach 
kontroli).

  Odnośnie realizacji wniosków pokontrolnych zaznaczył, że ich wdrażanie znajduje się wyłącznie w gestii kierownictw 
kontrolowanych podmiotów, ponieważ nie mają one obligatoryjnego charakteru. Są jednak możliwości lepszego ich wy-
korzystania przez wzmocnienie dialogu kontrolerów z kontrolowanymi oraz przez mechanizmy na płaszczyźnie parlament 
– rząd.

  Odnosząc się do zaleceń w sferze zarządzania zasobami ludzkimi stwierdził, że w NIK funkcjonują przejrzyste procedury 
naboru pracowników. Publikuje się ogłoszenia o naborze na wolne miejsca pracy w drodze konkursu. Procedury te będą 
doskonalone. Wspominając o postulacie zwiększenia roli zarówno opiekunów nowych kontrolerów, jak i dyrektorów jedno-
stek organizacyjnych stwierdził, że należałoby temu nadać bardziej systemowy charakter. Kierownictwo Izby przywiązuje 
dużą wagę do aplikacji kontrolerskiej. Kandydat na kontrolera musi ukończyć to szkolenie i złożyć końcowy egzamin. 
Za interesującą propozycję Prezes NIK uznał zróżnicowanie oferty aplikacyjnej w zależności od profilu wykształcenia 
i doświadczenia zawodowego. Wspominając o zaleceniu ściślejszego powiązania oferty szkoleniowej z celami i strategią 
Izby stwierdził, że coraz lepiej odpowiada ona potrzebom pracowników. Ważne jest również podnoszenie wiedzy o nowo-
czesnych metodach zarządzania – w minionym roku przeprowadzono szkolenia z tego zakresu dla kadry kierowniczej.

  Odnosząc się do opinii o jakości pracy audytu wewnętrznego w NIK stwierdził, że gwarantuje on kontrolowanie budżetu 
Izby z taką samą dokładnością, z jaką kontroluje się pozostałe części budżetu państwa. Sugerowane wzmocnienie kadro-
we komórki audytu oraz poszerzenie zakresu jej działania Prezes NIK uznał za warte rozważenia. Ponadto za właściwy 
uznał postulat włączenie opinii audytora do sprawozdania rocznego NIK.
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  Nawiązując do zaleceń przeglądu partnerskiego SIGMA z 2000 r., Prezes NIK stwierdził, że ich realizacja umożliwiła 
podniesienie jakości pracy NIK. Najważniejsze zalecenia zostały zrealizowane. Nadano wysoki priorytet kontrolom 
typu poświadczającego, unowocześniając metodykę kontroli wykonania budżetu państwa. Wprowadzono system za-
rządzania jakością, oparty na normie ISO 9000. Opracowano też Strategię NIK, określającą cele działań na rzecz 
dalszego unowocześniania Izby. Wdrożenie większości zaleceń było możliwe bez zmian legislacyjnych. Część z nich 
nie została jednak wdrożona, ponieważ Izba nie zgodziła się z nimi, np. z postulującymi rozdzielenie kontroli finanso-
wych i wykonania zadań. Podział ten w innych krajach wynikał z uwarunkowań historycznych, początkowo działalność 
kontroli zewnętrznej dotyczyła tylko kontroli finansowej. Badanie wykonania zadań wprowadzono później i powierzono 
wyodrębnionym organizacyjnie jednostkom. Badały one te same instytucje rządowe z różnych punktów widzenia, prak-
tycznie nie komunikując się ze sobą. Tymczasem w NIK proces ten przebiegał odmiennie – od początku łączono 
zagadnienia prawidłowości i wykonania zadań, dzięki czemu kontrole mają kompleksowy charakter: bada się nie tylko, 
czy środki wydatkowano zgodnie z prawem, ale również czy w sposób gospodarny. Za utrzymaniem w Izbie dotychcza-
sowego modelu przemawiają światowe tendencje w zarządzaniu finansami publicznymi, m.in. coraz powszechniejsze 
stosowanie budżetowania zadaniowego. Model stosowany w NIK dobrze pasuje do tych właśnie tendencji i nie ma 
potrzeby go zmieniać.

  SIGMA zaleciła też zwiększenie wewnętrznej mobilności pracowników. Postulat ten jest trudny do uwzględnienia przede 
wszystkim ze względu na specjalizowanie się pracowników w kontroli konkretnych obszarów działalności państwa. Pewien 
postęp się jednak dokonał – dzięki wprowadzeniu procedury naboru wewnętrznego i konkursów na stanowiska.

  Na zakończenie stwierdził, że wdrożenie zaleceń SIGMA przyczyniło się do podniesienia poziomu działalności kontrolnej 
NIK do uznanych standardów międzynarodowych. Realizacja zaleceń obecnego przeglądu niewątpliwie przyniesie dalszy 
postęp w doskonaleniu pracy Izby.

 2)  Na posiedzeniu w dniu 25 stycznia 2007 r. wiceprezes NIK przedstawił informację pn. Ocena funkcjonowania ustawo-
dawstwa antykorupcyjnego w administracji państwowej w świetle wyników kontroli NIK. Badanie obszarów zagrożonych 
korupcją jest jednym z priorytetów działalności NIK od kilku lat – w ramach każdej kontroli identyfikowane są źródła i me-
chanizmy tego zjawiska. Zwrócił uwagę, że problematyka antykorupcyjna jest rozproszona w wielu ustawach i innych 
aktach prawnych; główną ustawą, która reguluje podstawowe kwestie związane z działaniami antykorupcyjnymi jest usta-
wa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. W ostatnich latach 
Izba przeprowadziła trzy kontrole funkcjonowania rozwiązań przyjętych w tej ustawy (ich wyniki przedstawił wicedyrektor 
Departamentu Prawnego i Orzecznictwa Kontrolnego NIK). Po każdej z tych kontroli Izba formułowała wnioski de lege fe-
renda, z których część jest nadal aktualna. Kontrole zrealizowane w 1999 r. i 2003 r. ujawniły nieprzestrzeganie ustawy na 
różnych szczeblach administracji – w większości skontrolowanych jednostek tolerowano fakt nieskładania lub składania 
z opóźnieniem wymaganych oświadczeń majątkowych. Chociaż ustawa przewiduje, że niezłożenie oświadczenia może 
spowodować odpowiedzialność dyscyplinarną, w skrajnych przypadkach – rozwiązanie umowy o pracę, pracodawcy nie 
korzystali z tych instrumentów. Trzecia kontrola, przeprowadzona również w 2003 r., dotyczyła łączenia zatrudnienia 
w wybranych urzędach administracji publicznej z wykonywaniem działalności usługowej – badano głównie działalność 
z zakresu geodezji, kartografii, architektury i budownictwa. Stwierdzono, że powszechną praktyką było łączenie działal-
ności gospodarczej w tych obszarach z zajmowaniem w urzędzie stanowisk związanych z akceptowaniem projektów, czy 
wydawaniem pozwoleń. W 2006 r. Izba przeprowadziła kilka kontroli związanych z oświadczeniami majątkowymi składa-
nymi przez posłów, sędziów, prokuratorów, osoby pełniące funkcje publiczne w jednostkach samorządu terytorialnego 
– część problemów wskazanych w informacjach o wynikach tych kontroli pozostaje aktualna. Odnosząc się do wyników 
innych kontroli z zakresu funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej (nadzoru nad spółkami Skarbu Pań-
stwa i przedsiębiorstwami państwowymi; organizacji i finansowania warsztatów terapii zajęciowej przy udziale środków 
PFRON; gospodarowania przez starostów nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa; funkcjonowania 
nadzoru budowlanego), przedstawiciel NIK podkreślił, że wskazują one na potrzebę wzmacniania ustawodawstwa antyko-
rupcyjnego.

 3)  Na posiedzeniu Komisji w dniu 28 marca 2007 r. dyrektor generalny NIK przedstawił informację nt. zaleceń przeglądów 
partnerskich NIK dotyczących zmian legislacyjnych. Przypomniał, że NIK dwukrotnie poddała się przeglądom partnerskim. 
W 2000 r. skontrolowana została przez międzynarodowy zespół kontrolerów SIGMA, natomiast w 2006 r. – przez zespół 
ekspertów z Urzędu Kontroli Państwowej Danii. Poinformował, iż jednym z celów ostatniego przeglądu było sprawdzenie, 
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w jakim stopniu Izba zrealizowała zalecenia poprzedniego przeglądu. Zespół ekspertów stwierdził, że NIK praktycznie zre-
alizowała propozycje SIGMA – z 74 propozycji 15 nie zostało jednak zaakceptowanych przez NIK, ponieważ ich wdrożenie 
wymagałoby zmian stanu prawnego.

  Na posiedzeniach Komisji rozpatrzono ponadto: Analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2006 r. 
wraz z informacją o wykonaniu budżetu NIK w cz. 07; Sprawozdanie z działalności NIK w 2006 r. wraz z opiniami komisji 
sejmowych; projekt ustawy budżetowej na 2008 r. w cz. 07 – NIK; zgłoszone przez komisje sejmowe sugestie tematów 
kontroli do Planu pracy NIK na 2008 r. Komisja zaopiniowała ponadto kandydatów na stanowisko Prezesa NIK. Na jednym 
z wcześniejszych posiedzeń Komisja rozpatrzyła także dokument pn. Unowocześnianie NIK. Realizacja Strategii – misji 
i wizji, podsumowujący 6-letnią kadencję Prezesa NIK.

  Komisja ds. Kontroli Państwowej rozpatrzyła również informacje o wynikach kontroli: świadczenia usług publicznych 
przez niektóre organy administracji rządowej przy zastosowaniu mediów elektronicznych; realizacji centralnych zakupów 
sprzętu komputerowego dla szkół i placówek oświatowych; realizacji programów badawczych finansowanych ze środków 
publicznych; opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi; gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości; wpływu 
przewlekłych i unieważnionych postępowań o zamówienia publiczne na realizację wydatków publicznych; pozyskiwania 
i wykorzystania środków pomocowych UE na samorządowe budownictwo drogowe.

  Na podstawie wniosków NIK z przeprowadzonych kontroli, Komisja w 2007 r. uchwaliła dezyderaty do Prezesa Rady 
Ministrów w sprawach: przygotowania administracji rządowej do świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną; wy-
korzystania środków UE na komputeryzację szkół i placówek oświatowych oraz zasad organizacji zakupów; zwiększenia 
efektywności gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości.

Wykorzystanie wniosków de lege ferenda

W 2007 r. NIK przedstawiła, w 26 informacjach o wynikach kontroli, 47 wniosków de lege ferenda. W 33 wnioskach za-
warto postulaty nowelizacji przepisów rangi ustawowej, w kolejnych 10 wnioskowano natomiast o dokonanie zmian w roz-
porządzeniach. Cztery wnioski Izby dotyczyły pilnego wydania brakujących rozporządzeń do ustaw (w tym pilnego wydania 
rozporządzenia w sprawie wymaganego zakresu projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa, stosownie 
do art. 40 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Według stanu na 21 stycznia 2008 r. zrealizowane zostały 3 wnioski, z tego 2 dotyczące zmian w ustawach oraz jeden 
postulujący dokonanie zmian w rozporządzeniu. Jeden wniosek zrealizowano częściowo. Nie zrealizowano natomiast 43 
wniosków 10/. Dla przypomnienia warto podać, że w 2006 r. NIK sformułowała 52 wnioski, z tego 41 dotyczących ustaw i 11 
– rozporządzeń. Dokonane zmiany legislacyjne uwzględniły 7 wniosków Izby (w całości 5 i częściowo – 2).

Spośród niezrealizowanych wniosków, postulujących dokonanie zmian w przepisach ustawowych, wymienić należy grupę 
postulatów odnoszących się do przepisów regulujących zagadnienia związane z usprawnieniem i zaspokojeniem potrzeb służb 
granicznych, m.in. upoważnienie, w ustawie o ochronie granicy państwowej, wojewodów do finansowania i dofinansowywania 
inwestycji na obszarach objętych zasięgiem terytorialnym kolejowych, lotniczych i morskich przejść granicznych, a także wpro-
wadzenie nowych rozwiązań ustawowych mających na celu poprawę sprawności działania Służby Celnej.

Problemem pozostaje nadal brak rozwiązań umożliwiających kompleksowe planowanie przestrzenne, które zapewniałoby 
pełne pokrycie powierzchni kraju miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Pożądane – zdaniem Izby – jest dokonanie zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, celem likwidacji statusu zakładu pracy chronionej. Kolejne kontrole NIK wskazują, iż prowadzący zakłady 
pracy chronionej w ograniczonym zakresie zapewniali niepełnosprawnym pracownikom warunki do rehabilitacji zawodowej, 
społecznej i leczniczej, podczas gdy w pełnym zakresie korzystali z pomocy publicznej, określonej w przepisach tej ustawy 
(wniosek ten nie zmierza do likwidacji stanowisk pracy osób niepełnosprawnych, lecz ma na celu zracjonalizowanie wydatków 
ze środków publicznych).

Kontrola sprawowania nadzoru nad wielkoprzemysłowymi fermami trzody chlewnej wykazała, że nie zostały stworzo-
ne właściwe warunki organizacyjne i prawne, zapewniające uzyskanie bieżącej i wiarygodnej informacji o liczbie takich ferm 
i skali produkcji oraz możliwości skutecznej ich kontroli. Skala zagrożenia dla środowiska niekontrolowaną działalnością wiel-
koprzemysłowych ferm trzody chlewnej skłoniła Izbę do sformułowania wielu wniosków, zmierzających m.in. do zacieśnienia 

10/ Wykaz ważniejszych wniosków de lege ferenda, przedstawionych przez NIK w informacjach o wynikach kontroli z 2007 r., stanowi zał. nr 5 do Sprawozdania.
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współpracy inspekcji nadzorujących funkcjonowanie ferm oraz doprecyzowania przepisów dotyczących warunków uzyskiwa-
nia przez właścicieli ferm zintegrowanych pozwoleń na korzystanie ze środowiska.

NIK dostrzega także potrzebę rozważenia likwidacji Straży Ochrony Kolei, a w związku z tym dokonania zmiany przepisów 
ustawy o transporcie kolejowym, w części dotyczącej tworzenia i funkcjonowania SOK oraz w zakresie obowiązku dotyczące-
go zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na obszarze kolejowym i w pociągach, przez oparcie go na ogólnych regulacjach 
zawartych w ustawie o ochronie osób i mienia.

Zrealizowano natomiast wniosek NIK postulujący dokonanie zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Zmienio-
ne przepisy zobowiązują wójtów do ewidencjonowania wszystkich nieruchomości gminnych, w sposób umożliwiający wyod-
rębnienie nieruchomości gminnego zasobu i zapewniający zgodność danych dotyczących nieruchomości gminnych w ewiden-
cjach wójtów z danymi geodezyjnej ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez starostów.

Z kolei Minister Pracy i Polityki Społecznej zrealizował wnioski NIK sformułowane po kontroli wykonania w 2006 r. planu 
finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i podjął działania legislacyjne w celu zmiany 
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, które umożliwią Zarządowi PFRON 
realizację dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, zgodnie z planem finansowym Funduszu. Mi-
nister wydał ponadto dwa rozporządzenia, które uszczelniły system dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełno-
sprawnych11.

Uczestnictwo w posiedzeniach Rady Ministrów oraz opiniowanie rządowych projektów 
aktów prawnych

NIK uczestniczy w procesie legislacyjnym związanym z rządowymi inicjatywami ustawodawczymi i przygotowywaniem 
projektów aktów wykonawczych do ustaw – przede wszystkim w sprawach mogących oddziaływać na kompetencje kontrolne 
NIK i wynikających z przedstawianych przez Izbę wniosków pokontrolnych.

W 2007 r. Izba zaopiniowała – w ramach uzgodnień międzyresortowych, w trybie określonym uchwałą nr 49 Rady Mini-
strów z 19 marca 2002 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów, 115 rządowych projektów dokumentów: 89 rozporządzeń, 17 
ustaw i 9 innych projektów (w 2006 r. – łącznie 110 projektów). W swoich opiniach Izba przedstawiała wnioski wynikające 
z przeprowadzanych kontroli, zgłaszała też uwagi o charakterze prawno-systemowym i legislacyjnym. W wypadku niektórych 
dokumentów Prezes NIK skierował wystąpienia bezpośrednio do właściwych członków Rady Ministrów lub innych organów. 
Wśród ważniejszych rządowych inicjatyw ustawodawczych – projektów ustaw, które były opiniowane w roku sprawozdaw-
czym, wymienić należy:
 1)  Projekt ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym – przekazany został do zaopiniowania przez 

Ministra Finansów. NIK ustosunkowała się do nowelizacji art. 3 ustawy, wobec propozycji jednoznacznego określenia 
kompetencji kontrolnych Izby w zakresie działalności Funduszu. Wątpliwości co do jego statusu prawnego podnoszone 
były już wcześniej, m.in. przy podejmowaniu kontroli jego działalności w 2000 r. Projektowana nowelizacja wskazywała 
natomiast na chęć uregulowania tych kwestii w taki sposób, aby NIK kontrolowała Fundusz w pełnym zakresie. Takiej 
kontroli podlegają, zgodnie z art. 203 Konstytucji RP, organy administracji rządowej i NBP oraz państwowe osoby prawne 
i inne państwowe jednostki organizacyjne. Do grupy tej, w obowiązującym stanie prawnym, Funduszu nie można było 
zaliczyć. Stąd, w przedstawionej Ministrowi opinii, zaproponowano dwa rozwiązania: jednoznaczne określenie statusu 
prawnego Funduszu, przez wskazanie w art. 3 w ust. 2 ustawy o BFG, iż jest on państwową osobą prawną lub wpro-
wadzenie zmiany w art. 2 ustawy o NIK, dodającej ust. 5 w brzmieniu uprawniającym Izbę do kontroli, pod względem 
legalności i gospodarności, działalności jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych wykonujących zadania 
z zakresu funkcjonowania systemów gwarantowania środków pieniężnych i udzielania pomocy podmiotom objętym syste-
mem gwarantowania, o których mowa w przepisach o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Drugie z rozwiązań wpraw-
dzie ograniczałoby możliwość dokonywania ocen kontrolowanej działalności, ale jednocześnie precyzyjnie określałoby 
zakres dopuszczalnych badań.

  Na konferencji uzgadniającej ww. projekt, przedstawiciele Funduszu i Związku Banków Polskich krytycznie odnieśli się do 

11/ Por. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 13 grudnia 2007 r. w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz 

w sprawie udzielania pomocy pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne oraz osobom niepełnosprawnym wykonującym działalność gospodarczą 

i rolniczą.
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propozycji poddania działalności BFG kontroli państwowej w jakimkolwiek zakresie stwierdzając, iż wystarczająco dużo 
jest innych uprawnionych instytucji jego kontrolowania. Nie podzielili tego stanowiska projektodawcy, optując za potrzebą 
kontroli NIK z uwagi na konieczność transparentności działania BFG. Uzasadniając propozycję przedmiotowej zmiany 
przedstawicielka NIK argumentowała, iż poza kontrolą państwową nie powinien pozostawać tak znaczny fragment dzia-
łalności, mającej na celu zapewnienie stabilności systemu finansowego państwa. Wyniki kontroli Izby w tym zakresie po-
zwalałyby Sejmowi również na weryfikację wiedzy o działaniach BFG. Wobec rozbieżności przedstawionych opinii Prezes 
ZBP zapowiedział dalszy ciąg dyskusji na ten temat w trakcie prac legislacyjnych. Na kolejnej konferencji uzgodnieniowej 
przedstawiciele BFG zaproponowali modyfikację przedstawionej wcześniej przez NIK propozycji ust. 5 w art. 2 ustawy 
o NIK. Dyskusja nie doprowadziła jednak do wypracowania rozwiązania, które zaakceptowałyby strony zainteresowane, 
wobec czego prowadzący konferencję pozostawił tę kwestię do rozstrzygnięcia na etapie procesu legislacyjnego.

 2)  Projekty ustawy o finansach publicznych oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz 
o zmianie innych ustaw – nadesłane zostały przez Ministerstwo Finansów na etapie uzgodnień międzyresortowych, 
w związku z trwającymi wówczas pracami nad reformą organizacji sektora finansów publicznych. Przekazane uwagi Izby 
dotyczyły regulacji z zakresu audytu zewnętrznego. Przepisy te przygotowane zostały przy współudziale przedstawicieli 
NIK, jednak otrzymana wersja różniła się od wypracowanej wcześniej treścią przepisów art. 229 ust. 1, art. 230 ust. 2, art. 
231 ust. 2 i art. 236 ust. 2. Stąd uwagi Izby sprowadzały się do propozycji doprecyzowania tychże przepisów oraz zwró-
cenia uwagi na konieczność wprowadzenia, w kontekście prawidłowego wykonywania audytu zewnętrznego przez NIK, 
odpowiednich zmian do ustawy o NIK. Propozycję tych zmian, które powinien zawierać projekt ustawy wprowadzającej, 
przedstawiono łącznie z sugestią, iż przeprowadzenie pierwszego audytu zewnętrznego powinno dotyczyć sprawozdań 
finansowych za 2008 r. W tym zakresie przedstawiono również propozycję zmiany art. 1 ust. 3 ustawy wprowadzającej 
(prace nad projektami nie zostały zakończone, ze względu na skrócenie kadencji Sejmu RP).
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Egzekwowanie 
odpowiedzialnoœci 

przypisanej
prawem

4.

Zawiadomienia 
o przestêpstwach 
i wykroczeniach

Zawiadomienia 
w sprawach 
o naruszenie 

dyscypliny finansów 
publicznych

Oceny wskazuj¹ce 
na niezasadnoœæ 

zajmowania 
stanowiska

Wnioski w sprawach 
o uchylanie siê od 

kontroli 
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Przepisy ustawy o NIK stanowią, że w razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia 
przestępstwa lub wykroczenia, NIK zawiadamia organ powołany do ścigania prze-
stępstw lub wykroczeń oraz informuje o tym kierownika jednostki kontrolowanej lub 
kierownika jednostki nadrzędnej i właściwy organ państwowy lub samorządowy. 
Organy ścigania obowiązane są do zawiadomienia NIK o wynikach postępowania. 
Izba posiada też prawo składania wniosków o ukaranie i zawiadomień w sprawach 
dotyczących naruszenia dyscypliny finansów publicznych oraz uprawnienie do 
przedstawiania w wystąpieniach pokontrolnych ocen wskazujących na niezasad-
ność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osoby odpowiedzialne za 
stwierdzone nieprawidłowości. Może również kierować do sądu wnioski przeciwko 
osobom uchylającym się od kontroli lub utrudniającym jej przeprowadzenie.

Zawiadomienia o przestępstwach i wykroczeniach

Zawiadomienia w sprawie i przeciwko określonym osobom przekazuje się organom ścigania wówczas, gdy zachodzi uza-
sadnione podejrzenie, że przestępstwo zostało popełnione. Zauważyć jednak należy, że oceny dowodów uzasadniających 
skierowanie zawiadomienia dokonuje się wyłącznie na podstawie akt kontroli. Ze względu na określone uprawnienia Izby, 
ujawnione nieprawidłowości nie zawsze odzwierciedlają całokształt bezprawnego działania. Dlatego też zebranie dowodów 
umożliwiających pełną ocenę zarzucanego czynu zabronionego, często przy użyciu technik i procedur operacyjnych, należy 
do organów ścigania.

Liczba zawiadomień i charakterystyka zarzutów

NIK przekazała w 2007 r. organom powołanym do ścigania przestępstw i wykroczeń 129 zawiadomień, zaś sądom grodz-
kim 8 wniosków o ukaranie (w 2006 r. odpowiednio 112 zawiadomień i 6 wniosków). 

Dane o liczbie wysłanych zawiadomień i wniosków, w podziale na poszczególne kategorie adresatów i w porównaniu 
z analogicznymi danymi z 2006 r., ilustruje tabela nr 6.

Tabela nr 6. 
Zawiadomienia do organów ścigania przestępstw i wykroczeń oraz wnioski o ukaranie do sądów, 
skierowane przez NIK w latach 2006-2007

Lp.
Zawiadomienia (wnioski o ukaranie)
skierowane do:

2006 r. 2007 r.
Liczba

zawiadomień
(wniosków)

Struktura
(w %)

Liczba
zawiadomień
(wniosków)

Struktura
(w %)

1 2 3 4 5 6
1 Organów ścigania przestępstw, z tego: 112 94,9 129 94,2

1.1. – jednostki organizacyjne Prokuratury 83 70,4 81 59,1

1.2. – jednostki organizacyjne Policji 4 3,4 2 1,5

1.3. – urzędy skarbowe 6 5,1 15 10,9

1.4. – powiat. inspektorzy nadzoru budowlanego 15 12,7 27 19,7

1.5. – okręgowi inspektorzy pracy 2 1,7 - -

1.6. – woj. inspektorzy jakości handlowej 1 0,8 - -

1.7. – Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 1 0,8 2 1,5

1.8. – Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego - - 2 1,5

2 Sądów grodzkich 6 5,1 8 5,8

x Razem 118 100,0 137 100,0

Strukturę czynów zabronionych, które były podstawą przekazania zawiadomień, ilustrują natomiast dane przedstawione 
w tabeli nr 7.
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Tabela nr 7. 
Struktura zawiadomień przekazanych w 2007 r. organom ścigania przestępstw 
(wg rodzaju postawionych zarzutów)

Lp. Określenie czynu zabronionego i naruszonego przepisu rangi ustawowej

Zawiadomienia
w 2007 r.

Liczba 1/
Struktura

(w %)

1 2 3 4

1
Nieprowadzenie ksiąg rachunkowych, prowadzenie ich wbrew przepisom ustawy lub podawanie w tych księgach 
nierzetelnych danych oraz niesporządzenie sprawozdania finansowego, sporządzenie go niezgodnie z przepisami 
ustawy lub zawarcie w nim nierzetelnych danych (art. 77 pkt 1 i 2 ustawy o rachunkowości)

29 25,0

2 Poświadczenie nieprawdy w dokumentach lub fałszowanie dokumentów oraz używanie tego rodzaju dokumentów 
(art. 270, 271 i 273 Kodeksu karnego) 28 24,1

3 Przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego działającego na 
szkodę interesu publicznego lub prywatnego (art. 231 Kodeksu karnego) 21 18,1

4
Nadużycie udzielonych uprawnień lub niedopełnienie ciążących obowiązków przez osoby obowiązane do 
zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą i wyrządzenie znacznej bądź w wielkich 
rozmiarach szkody majątkowej (art. 296 Kodeksu karnego)

21 18,1

5 Działanie określonej osoby na szkodę spółki handlowej  (art. 585 Kodeksu spółek handlowych) 4 3,4

6 Przedłożenie dokumentów stwierdzających nieprawdę, w celu wyłudzenia kredytu, gwarancji kredytowej, dotacji, 
subwencji lub zamówienia publicznego (art. 297 Kodeksu karnego) 3 2,6

7 Doprowadzenie innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej 
(art. 286 Kodeksu karnego) 3 2,6

8 Składanie fałszywych zeznań (art. 233 Kodeksu karnego) 3 2,6

9 Przestępstwa i wykroczenia określone w art. 90 ustawy – Prawo budowlane 3 2,6

10 Przywłaszczenie cudzej rzeczy ruchomej bądź prawa majątkowego (art. 284 Kodeksu karnego) 1 0,9

x  Razem 116 100,0

1/ Dotyczy liczby czynów zabronionych, które były podstawą skierowania zawiadomień o przestępstwach (jest ona większa od liczby przekazanych zawiado-
mień, ponieważ w jednym zawiadomieniu może być postawionych nawet kilka zarzutów).

Największą grupę czynów, których ujawnienie było podstawą przekazania zawiadomienia (29, tj. 25%), było nieprowadze-
nie ksiąg rachunkowych, prowadzenie ich wbrew przepisom ustawy lub podawanie w księgach nierzetelnych danych oraz nie-
sporządzenie sprawozdania finansowego, sporządzenie go niezgodnie z przepisami ustawy lub zawarcie w nim nierzetelnych 
danych (w 2006 r. były one podstawą do skierowania 25 zawiadomień, wzrost o 16%).

Znacznie wzrosła (z 14 w 2006 r. do 28 – w 2007 r., tj. o 100%) liczba czynów, polegających na poświadczeniu nieprawdy 
w dokumentach lub fałszowaniu dokumentów oraz używaniu tego rodzaju dokumentów. Wzrosła też liczba czynów polega-
jących na działaniu na szkodę interesu publicznego lub prywatnego przez funkcjonariusza publicznego, przez przekroczenie 
uprawnień lub niedopełnienie obowiązków (z 17 w 2006 r. do 21 – w 2007 r., tj. o 24%), jednocześnie jednak zmniejszyła 
się liczba czynów polegających na nadużyciu udzielonych uprawnień lub niedopełnieniu ciążących obowiązków przez osoby 
obowiązane do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą i wyrządzeniu znacznej lub w wielkich 
rozmiarach szkody majątkowej ( z 37 w 2006 r. do 21 w 2007 r., tj. o 43%).

W relacji do roku poprzedniego, na niższym poziomie kształtowała się liczba czynów polegających na: działaniu okre-
ślonej osoby na szkodę spółki handlowej (odpowiednio 7 i 4, spadek o 43%), przedłożeniu dokumentów stwierdzających 
nieprawdę w celu wyłudzenia: kredytu, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego (5 i 3, spadek 
o 40%), doprowadzeniu innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej 
(4 i 3, spadek o 25%) oraz podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 90 ustawy – Prawo budowlane (5 i 3, 
spadek o 40%).
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W 2007 r. odnotowano przypadki innych czynów (łącznie 4, tj. 4%), polegających na składaniu fałszywych zeznań oraz 
przywłaszczeniu cudzej rzeczy ruchomej bądź prawa majątkowego.

Za popełnienie wykroczeń określonych w art. 93 pkt 8 i 9 Prawa budowlanego, Izba skierowała do sądów grodzkich 
5 wniosków o ukaranie i 27 zawiadomień do powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego. Wykroczenia te polegały na: 
niezałożeniu i nieprowadzeniu książek obiektów budowlanych (obowiązek wynikający z art. 64 ust. 1 Prawa budowlanego) 
oraz nieprzeprowadzeniu corocznych kontroli stanu technicznego obiektów i ich instalacji oraz okresowych kontroli stanu 
technicznego i przydatności obiektów do użytkowania (obowiązki wynikające odpowiednio z art. 64 ust. 1 oraz art. 62 ust. 
1 pkt 1 i 2 Prawa budowlanego). Za popełnienie wykroczeń określonych w art. 76 ustawy o odpadach, do sądów grodzkich 
skierowano 3 wnioski o ukaranie oraz – w związku z wykroczeniem z art. 76 pkt 1 ustawy o odpadach oraz art. 93 pkt 4 Prawa 
budowlanego – 2 zawiadomienia do jednostek organizacyjnych Policji.

Zawiadomieniami i wnioskami o ukaranie objęto łącznie 140 osób, z których 110 zatrudnionych było na stanowiskach 
kierowniczych. Organom ścigania zgłoszono ujawnione straty w mieniu w wysokości prawie 1,8 mld zł.

Wyniki rozpatrzenia zawiadomień

Organ, do którego skierowano zawiadomienie lub wniosek o ukaranie, jest obowiązany powiadomić NIK o wynikach po-
stępowania. W związku z zawiadomieniami i wnioskami skierowanymi w 2007 r., NIK została poinformowana przez te organy 
o zakończeniu – jeszcze w tym samym roku – postępowań w 38 sprawach. W tabeli nr 8 zamieszczono dane ilustrujące, 
w porównaniu ze stanem z 2006 r., sposób zakończenia postępowań.

Tabela nr 8. 
Wyniki postępowań wszczętych w związku z zawiadomieniami i wnioskami o ukaranie 
(dotyczące spraw skierowanych w latach 2006-2007)

Lp. Wyniki wszczętych postępowań

2006 r. 2007 r.

Liczba spraw
Struktura

(w %) Liczba spraw
Struktura

(w %)

1 2 3 4 5 6
1 Wniesienie aktów oskarżenia do sądów 3 15,8 – –

2 Odmowa wszczęcia postępowania 4 21,0 5 13,2

3 Decyzje umarzające postępowanie, z tego: 8 42,1 24 63,1

3.1. – wobec braku znamion czynu zabronionego 7 36,8 7 18,4

3.2. – wobec niepopełnienia czynu – – 16 42,1

3.3. – wobec znikomej społecznej szkodliwości czynu 1 5,3 1 2,6

4 Warunkowe umorzenie postępowania – – 3 7,9

5 Wyroki sądu 1 5,3 – –

6 Orzeczenia sądu grodzkiego, z tego: 3 15,8 6 15,8

6.1. – wyroki skazujące 2 10,5 6 15,8

6.2. – postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania 1 5,3 – –

x Razem 19 100,0 38 100,0

Na postanowienia o odmowie wszczęcia lub umorzeniu postępowania NIK złożyła 9 zażaleń, z których 4 uwzględniono, 
zaś jedno nie zostało uwzględnione; w odniesieniu do 4 pozostałych brak jest informacji o ich rozpoznaniu. W innych sprawach 
zażaleń nie składano 12/.

W tabeli nr 9 przedstawiono dane ilustrujące sposób zakończenia postępowań przez organy, do których zostały skiero-
wane zawiadomienia i wnioski, w związku z otrzymanymi w 2007 r. od tych organów informacjami, obejmującymi zarówno 
sprawy skierowane przez NIK w roku sprawozdawczym, jak i w latach wcześniejszych. Wynika z nich, że w 2007 r. zwięk-
szyła się liczba wydanych decyzji kończących postępowania. NIK powiadomiona została o 87 takich decyzjach (w 2006 r. 
– o 71 decyzjach). Jednocześnie zwiększyła się też liczba wydanych decyzji o umorzeniu postępowań (z 39 w 2006 r. do 52 
– w 2007 r.).

12/ NIK nie zawsze posiada legitymację procesową do wykonywania prawa pokrzywdzonego – na podstawie art. 49 § 4 Kodeksu postępowania karnego, dlatego nie 

wszystkie decyzje mogły być zaskarżone.
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Tabela nr 9. 
Wyniki postępowań wszczętych w związku z zawiadomieniami i wnioskami o ukaranie 
(dotyczące spraw skierowanych w latach 2006-2007 i wcześniejszych)

Lp. Wyniki postępowań

2006 r. 2007 r.

Liczba spraw
Struktura

(w %) Liczba spraw
Struktura

(w %)

1 2 3 4 5 6
1 Wniesienie aktów oskarżenia do sądów 10 14,1 15 2/ 17,2

2 Odmowa wszczęcia postępowania 6 8,5 7 8,0

3 Decyzje umarzające postępowanie, z tego: 39 54,9 52 59,8

3.1. – wobec braku znamion czynu zabronionego 1/ 30 42,3 16 18,4

3.2. – wobec niepopełnienia czynu 2 2,8 32 36,8

3.3. – wobec znikomej społecznej szkodliwości czynu 6 8,4 4 4,6

3.4. – wobec niewykrycia sprawcy 1 1,4 - -

4 Wyroki sądu, w tym: 9 5,6 3 3,5

4.1. – warunkowe umorzenie 5 7,0 3 3,5

5 Orzeczenia sądu grodzkiego 7 9,9 10 11,5

x Razem 71 100,0 87 100,0

1/ Lub braku dowodów popełnienia przestępstwa. 2/ W 15 aktach oskarżenia wniesionych do sądów postawiono zarzuty popełnienia przestępstw z art. 231 § 1, 
art. 271, art. 296 i art. 297 Kodeksu karnego. 

Na postanowienia o odmowie wszczęcia lub umorzeniu postępowania Izba złożyła 23 zażalenia – 7 z nich uwzględniono, 
zaś 5 nie zostało uwzględnionych; co do pozostałych 11 spraw Izba nie uzyskała jeszcze informacji o ich rozpoznaniu.

Zawiadomienia w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Ustawa o NIK oraz ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych nakładają na Izbę obo-
wiązek składania zawiadomień do właściwych rzeczników dyscypliny w każdym przypadku ujawnienia czynu, wskazującego 
na naruszenie dyscypliny finansów publicznych. NIK ma też prawo występowania bezpośrednio do przewodniczących właści-
wych komisji orzekających z wnioskami o ukaranie za naruszenie tej dyscypliny 13/.

Charakterystyka naruszeń dyscypliny

W 2007 r. NIK przekazała rzecznikom dyscypliny finansów publicznych 151 zawiadomień w sprawie 249 przypadków po-
dejrzenia naruszenia tej dyscypliny. Postępowaniami w tych sprawach objęto 199 osób (w 2006 r. NIK przekazała 102 zawia-
domienia w sprawie ujawnienia 163 przypadków podejrzenia naruszenia dyscypliny, zaś postępowaniami objęto 148 osób).

Podobnie jak w latach poprzednich, zarzut naruszenia dyscypliny stawiano głównie kierownikom i zastępcom kierowników 
skontrolowanych podmiotów, a w następnej kolejności – głównym księgowym. 

Dane w tabeli nr 10 ilustrują strukturę zawiadomień skierowanych w 2007 r. przez Izbę do rzeczników dyscypliny finansów 
publicznych – według rodzaju postawionych zarzutów.

13/ W 2007 r. NIK nie korzystała z tego uprawnienia.
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Tabela nr 10. 
Struktura zawiadomień w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych 
przekazanych właściwym organom w 2007 r. (według rodzaju postawionych zarzutów)

Lp.

Określenie czynu zabronionego i naruszonego przepisu
ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych

Zawiadomienia
Osoby objęte 

zawiadomieniami

Liczba1/
Struktura 

(w %) Liczba 2/ 
Struktura 

(w %)

1 2 3 4 5 6

1 Udzielenie zamówienia z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych 
(art. 17) 85 34,1 85 34,6

2 Nieustalenie, niepobranie lub niedochodzenie należności Skarbu Państwa3/, albo 
ustalenie jej, pobranie lub dochodzenie w niższej wysokości6/ (art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2) 35 14,1 35 14,2

3 Wykazanie w sprawozdaniu budżetowym danych niezgodnych z danymi wynikającymi 
z ewidencji księgowej (art. 18 pkt 2) 31 12,5 31 12,6

4 Nieprzekazanie do budżetu w należnej wysokości pobranych dochodów należnych 
Skarbowi Państwa9/ lub nieterminowe przekazanie tych dochodów (art. 6 pkt 1) 20 8,1 20 8,2

5 Dokonanie wydatku ze środków publicznych bez upoważnienia8/ (art. 11 ust. 1) 19 7,6 19 7,7

6

Przekazanie dotacji z naruszeniem zasad lub trybu jej udzielania, wydatkowanie jej 
niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotację, nieustalenie 
kwoty dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu lub nierozliczenie otrzymanej (prze-
kazanej) dotacji11/ (art. 8 pkt 1-3, art. 9 pkt 1-3)

18 7,2 18 7,3

7 Zaciągnięcie zobowiązania bez upoważnienia albo z przekroczeniem zakresu 
upoważnienia (art. 15) 12 4,8 12 4,9

8 Niewykonanie zobowiązania jednostki sektora finansów publicznych, którego skut-
kiem jest zapłata odsetek, kar lub opłat (art. 16 ust. 1) 9 3,6 9 3,7

9 Niezgodne z przepisami umorzenie należności Skarbu Państwa3/ albo dopuszczenie 
do przedawnienia tej należności (art. 5 ust. 1 pkt 3) 6 2,4 4 1,6

10
Zaniechanie przeprowadzenia lub rozliczenia inwentaryzacji albo przeprowadzenie 
jej lub rozliczenie w sposób niezgodny z przepisami ustawy o rachunkowości (art. 18 
pkt 1)

5 2,0 5 2,0

11
Nieopłacenie przez jednostkę sektora finansów publicznych składek na ubezpiecze-
nie społeczne lub zdrowotne5/ albo ich wpłacenie w kwocie niższej6/ lub z przekrocze-
niem terminu zapłaty (art. 14)

3 1,2 2 0,8

12 Przeznaczenie dochodów4/ uzyskiwanych przez jednostkę budżetową na wydatki 
ponoszone w tej jednostce (art. 7) 3 1,2 3 1,2

13 Dopuszczenie przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych do uszczuple-
nia wpływów należnych Skarbowi Państwa3/ wskutek zaniedbania7/ (art. 5 ust. 2) 1 0,4 1 0,4

14 Niedokonanie wpłaty do budżetu w należnej wysokości nadwyżki dochodów włas-
nych przez jednostkę budżetową10/ (art. 6 pkt 2) 1 0,4 1 0,4

15 Dokonanie zmiany w budżecie lub w planie finansowym jednostki sektora finansów 
publicznych bez upoważnienia8/ (art. 10) 1 0,4 1 0,4

x Razem 249 100,0 246 100,0

1/ Dotyczy czynów, które były podstawą skierowania zawiadomień w tych sprawach (ich liczba jest większa od liczby zawiadomień, ponieważ w jednym zawiado-
mieniu może być postawionych nawet kilka zarzutów). 2/ Dotyczy liczby osób, wobec których sformułowano zarzuty naruszenia dyscypliny finansów publicznych 
(jest ona większa od liczby osób wykazanych w zawiadomieniach, ponieważ jednej osobie może być postawionych kilka zarzutów). 3/ Albo jednostki samorządu 
terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych. 4/ Z wyłączeniem dochodów własnych oraz dochodów gromadzonych na rachunku funduszu 
motywacyjnego. 5/ Oraz na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, wpłat na PFRON. 6/ Niż wynikająca z prawidłowego obliczenia. 
7/ Lub niewypełniania obowiązków w zakresie kontroli finansowej. 8/ Albo z przekroczeniem zakresu upoważnienia. 9/ Lub jednostce samorządu terytorialnego. 
10/ Albo nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy, części zysku przez gospodarstwo pomocnicze lub nieterminowe dokonanie tej wpłaty. 11/ A także 
nieterminowe jej rozliczenie, niedokonanie zwrotu dotacji w należnej wysokości lub nieterminowe dokonanie jej zwrotu.

W 2007 r., podobnie jak rok wcześniej, najczęściej stwierdzanym czynem zabronionym było udzielenie zamówienia 
z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych – łącznie 85 (zarzuty postawiono 85 osobom). Zdecydowaną 
większość tych czynów (78, tj. 92%), skutkujących skierowaniem zawiadomienia, stanowiły cztery rodzaje nieprawidło-
wości: niezłożenie przez zobowiązane do tego osoby wymaganych oświadczeń; naruszenie przepisów o zamówieniach 
publicznych, kiedy naruszenie to miało wpływ na wynik postępowania; naruszenie przepisów określających przesłanki 
stosowania poszczególnych trybów udzielenia zamówienia oraz niewybranie wykonawcy w trybie określonym przepisa-
mi o zamówieniach publicznych. Pozostałe czyny (7, tj. 8%) polegały na: udzielenia zamówienia, którego przedmiot lub 
warunki zostały określone w sposób naruszający zasady uczciwej konkurencji; zawarciu umowy bez zachowania formy 
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pisemnej lub dokonaniu, z naruszeniem przepisów, jej zmiany oraz unieważnieniu postępowania z naruszeniem przepisów 
o zamówieniach publicznych.

Stwierdzanymi podczas kontroli czynami zabronionymi były też, w kolejności: nieustalenie, niepobranie i niedochodzenie 
należności Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych albo usta-
lenie jej (pobranie lub dochodzenie) w wysokości niższej, niż wynikająca z prawidłowego obliczenia (35, tj. 14%); wykazanie 
w sprawozdaniu budżetowym danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej (31, tj. 12%); nieprzekazanie 
do budżetu w prawidłowej wysokości pobranych dochodów należnych Skarbowi Państwa lub jednostce samorządu terytorial-
nego albo nieterminowe przekazanie tych dochodów (20, tj. 8%), jak również dokonanie wydatku ze środków publicznych bez 
upoważnienia albo z przekroczeniem zakresu upoważnienia (19, tj. prawie 8%).

Relatywnie dużą grupę (18, tj. ponad 7%) stanowiły różnorodne czyny, związane z gospodarką środkami publicznymi 
przeznaczonymi na dotacje. Polegały one na przekazaniu dotacji z naruszeniem zasad lub trybu jej udzielania, wydatkowaniu 
ich niezgodnie z przeznaczeniem, nieustaleniu kwoty dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu lub nierozliczeniu otrzymanej 
(przekazanej) dotacji, a także na nieterminowym jej rozliczeniu, niedokonaniu zwrotu dotacji w należnej wysokości lub nieter-
minowym dokonanie jej zwrotu. Wystąpiły też przypadki zaciągnięcia zobowiązania bez upoważnienia lub z przekroczeniem 
jego zakresu (12, tj. prawie 5%).

W latach 2003-2006 odnotowano tendencję zmniejszania się liczby zawiadomień skierowanych do rzeczników dyscypliny 
finansów publicznych, wskazujących na popełnienie czynów stanowiących naruszenie tej dyscypliny (odpowiednio: 186, 145, 
145 i 102 wnioski i zawiadomienia). Jednak w minionym roku stwierdzono wzrost liczby takich przypadków (do 151). Świad-
czyć to może o pogorszeniu się stanu przestrzegania przepisów, dotyczących sfery finansów publicznych oraz udzielania 
zamówień publicznych.

Wyniki rozpatrzenia zawiadomień

Większość postępowań prowadzonych w sprawach skierowanych przez NIK w 2007 r. nie zostało jeszcze zakończonych. 
Izba dysponuje danymi jedynie o 42 rozstrzygnięciach w sprawach objętych zawiadomieniami. W tabeli nr 11 przedstawio-
no dane o rozpatrzeniu zawiadomień skierowanych przez NIK do właściwych rzeczników dyscypliny finansów publicznych 
w 2007 r., w porównaniu z analogicznymi danymi z roku poprzedniego. 

Tabela nr 11. 
Wyniki postępowań wszczętych w związku z zawiadomieniami skierowanymi 
do rzeczników dyscypliny finansów publicznych w latach 2006-2007

Lp.
Wyniki postępowań 
– rzecznik dyscypliny finansów publicznych:

2006 r. 2007 r.

Liczba spraw
Struktura

(w %) Liczba spraw
Struktura

(w %)

1 2 3 4 5 6
1 Umorzył postępowanie 25 51,0 13 1/ 30,9

2 Odmówił wszczęcia postępowania wyjaśniającego 12 24,5 22 2/ 52,4

3 Uznał winę obwinionych 12 24,5 7 16,7

x Razem 49 100,0 42 100,0

1/ W 7 sprawach ze względu na znikomy stopień szkodliwości czynu dla finansów publicznych. 2/ W 10 sprawach – ze względu na znikomy 
stopień szkodliwości czynu.

Na postanowienie rzecznika dyscypliny o odmowie wszczęcia postępowania złożono 3 zażalenia. W jednej sprawie Głów-
ny Rzecznik dyscypliny finansów publicznych polecił wszcząć postępowanie, w drugiej – utrzymał w mocy zaskarżone po-
stanowienie. W trzeciej sprawie Izba nie została jeszcze poinformowana o rozstrzygnięciu. NIK otrzymała informacje 14/, że 
w wyniku złożonych zawiadomień, rzecznicy dyscypliny finansów publicznych skierowali do przewodniczących właściwych 
komisji orzekających 25 wniosków o ukaranie. Komisje orzekające rozpatrzyły 12 wniosków. W tabeli nr 12 zamieszczono 
dane o liczbie osób ukaranych i uniewinnionych, w porównaniu z analogicznymi danymi z 2006 r.

14/ Dane na dzień 31 stycznia 2008 r.
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Tabela nr 12. 
Rozstrzygnięcia komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych 
(dotyczące spraw przekazanych przez NIK w latach 2006-2007)

Lp. Rozstrzygnięcia komisji orzekających  

2006 r. 2007 r.

Liczba osób
Struktura

(w %) Liczba osób
Struktura

(w %)

1 2 3 4 5 6
1 Winni naruszenia dyscypliny, z tego: 12 85,7 8 100,0

1.1. – ukarani karą nagany 1 7,1 — —

1.2. – ukarani karą upomnienia 4 28,6 3 37,5

1.3. – odstąpiono od wymierzenia kary 7 50,0 5 62,5

2 Uniewinnieni 2 14,3 — —

x Razem 14 100,0 8 100,0

Oceny wskazujące na niezasadność zajmowania stanowiska 

Izba ma uprawnienie do prezentowania w wystąpieniach pokontrolnych ocen wskazujących na niezasadność zajmowania 
stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości w jednostkach, o których mowa 
w art. 2 ust. 1 i art. 4 ust. 1 ustawy o NIK 15/. Dla adresata wystąpienia mogą one stanowić podstawę do wszczęcia postępo-
wania dyscyplinarnego, rozwiązania stosunku pracy z winy pracownika bez wypowiedzenia albo odwołania go z zajmowanego 
stanowiska lub pełnionej funkcji. Uprawnienia te nie dotyczą pracowników jednostek samorządu terytorialnego, a także jedno-
stek organizacyjnych (przedsiębiorców) wykorzystujących majątek lub środki państwowe (komunalne).

W 2007 r. NIK zawarła w wystąpieniach oceny w odniesieniu do 22 pracowników (w 2006 r. – wobec 7 pracowników). 
Na ich podstawie 3 osoby odwołano z zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji oraz z 2 osobami rozwiązano stosunek 
pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika (w 2006 r. – konsekwencje poniosło 5 osób). Ponadto, w związku z ustaleniami 
kontroli, w 2007 r. zostały wyciągnięte różnego rodzaju konsekwencje służbowe w stosunku do 20 osób (w 2006 r. – wobec 
24 osób).

Wnioski w sprawach o uchylanie się od kontroli

Uchylanie się lub utrudnianie kontroli prowadzonej na podstawie przepisów ustawy o NIK jest wykroczeniem. Działania 
takie, zwłaszcza nieprzedstawianie potrzebnych dokumentów lub niezgodne z prawdą informowanie o wykonaniu wniosków 
pokontrolnych, występują jednak dość rzadko. Jeśli zaistnieje taki fakt, Izba kieruje stosowny wniosek do sądu.

W 2007 r. nie wystąpiły przypadki uzasadniające skierowanie przez NIK do sądu grodzkiego wniosków o ukaranie, za 
popełnienie wykroczenia określonego w art. 98 ustawy o NIK, polegającego na uchylaniu się od kontroli lub utrudnianiu jej 
przeprowadzenia. Dla porównania – w 2006 r. NIK skierowała do właściwego sądu rejonowego – wydziału grodzkiego wy-
kroczeniowego jeden wniosek o ukaranie za popełnienie wykroczenia określonego w art. 98 ustawy o NIK, polegającego na 
uchylaniu się od kontroli lub utrudnianiu jej przeprowadzenia. Wnioskiem objęto 2 osoby: prezesa i I wiceprezesa zarządu 
KGHM Polska Miedź SA w Lubinie (w 2005 r. – skierowano 4 wnioski).

Prawomocnym wyrokiem sądowym zakończyło się natomiast postępowanie w sprawie, w której wniosek o ukaranie został 
przekazany do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia, Wydział IV Grodzki w dniu 15 grudnia 2005 r. Wnioskiem objęto 
prezesa i członka zarządu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „Octava” SA, którym zarzucono uchylanie się od kontroli 
pn. Wpływ działalności NFI na wyniki gospodarcze niektórych spółek. Wyrokiem z 16 października 2006 r., obaj obwinieni 
zostali uniewinnieni od popełnienia zarzucanego im czynu. Sąd uznał, iż zachowanie obwinionych, polegające na niedopusz-
czeniu do rozpoczęcia kontroli – po zasięgnięciu opinii kancelarii prawnej – było usprawiedliwione. Od powyższego wyroku 
NIK wniosła 13 listopada 2006 r. apelację do Sądu Okręgowego w Warszawie, który wyrokiem z 14 czerwca 2007 r. utrzymał 
w mocy wyrok sądu rejonowego, uniewinniający obwinionych.

15/ W art. 2 ust. 1 ustawy o NIK wyszczególniono urzędy organów administracji rządowej, NBP, państwowe osoby prawne i inne państwowe jednostki organizacyjne, 

zaś w art. 4 ust. 1 tej ustawy: Kancelarię Prezydenta RP, Kancelarię Sejmu RP, Kancelarię Senatu RP, Trybunał Konstytucyjny, Rzecznika Praw Obywatelskich, 

Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu, Krajowe Biuro Wyborcze, Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny i Państwową Inspekcję Pracy.
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Współpraca
z innymi

organami 
kontroli 

5.
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Usytuowanie NIK, jako naczelnego organu kontroli państwowej, rodzi określone 
uprawnienia wobec organów kontroli, rewizji i inspekcji działających w administra-
cji rządowej i samorządzie terytorialnym. Izba może wnioskować o udostępnienie 
wyników zrealizowanych przez te organy kontroli. Ponadto wymienione organy obo-
wiązane są do przeprowadzania określonych kontroli wspólnie pod kierownictwem 
NIK oraz przeprowadzania kontroli doraźnych na zlecenie Izby 16/.

Realizując wspomniane uprawnienia, Izba współpracowała z Prezesami Regionalnych Izb Obrachunkowych, Prezesem 
Urzędu Zamówień Publicznych, Głównym Inspektorem Pracy, Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Głównym In-
spektorem Ochrony Środowiska, Głównym Inspektorem Sanitarnym, komendantami Państwowej Straży Pożarnej i Policji, 
a także z naczelnikami i dyrektorami urzędów skarbowych i urzędów kontroli skarbowej.

Dane ilustrujące współdziałanie z wymienionymi organami zawiera tabela nr 13.

Tabela nr 13. 
Zakres współdziałania NIK z organami kontroli, rewizji i inspekcji w 2007 r.

Lp. Zakres współdziałania

2006 r. 2007 r. Wskaźnik
%

(5:3)Liczba
Struktura

(w %) Liczba
Struktura

(w %)

1 2 3 4 5 6 7

1 Udostępnianie NIK wyników kontroli przeprowadzonych przez 
inne organy kontroli 10 11,4 26 24,3 260,0

2 Kontrole przeprowadzone przez inne organy kontroli wspólnie 
pod kierownictwem NIK 58 65,9 55 51,4 94,8

3 Kontrole doraźne przeprowadzone przez inne organy kontroli na 
zlecenie NIK 20 22,7 26 24,3 130,0

x Razem 88 100,0 107 100,0 121,6

Dążąc do zacieśnienia współpracy z organami kontroli, rewizji i inspekcji, Prezes NIK zawarł porozumienia, które określają 
zasady współdziałania tych organów z NIK, zarówno na szczeblu centralnym, jak i regionalnym. Porozumienia zostały zawarte 
z Przewodniczącym Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, Głównym Inspektorem Pracy, Głównym Inspektorem 
Transportu Drogowego, Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych oraz Ministrem Finansów.

Współpraca z organami kontroli, rewizji i inspekcji działającymi w administracji rządowej i samorządzie terytorialnym przy-
bierała w 2007 r. różne formy. Udział we wspólnych konferencjach, seminariach i spotkaniach roboczych, umożliwiał wymianę 
doświadczeń i informacji, zaś wspólne prowadzenie badań kontrolnych oraz wykorzystywanie ustaleń kontroli już przeprowa-
dzonych przez właściwe organy, pozwalało w szerszym aspekcie odnieść się do tematyki kontroli NIK. Niezwykle cenną formę 
współpracy stanowiła ponadto możliwość zlecania kontroli organom wyspecjalizowanym w badaniu określonej problematyki.

W 2007 r. NIK kontynuowała współpracę z Prezesami Regionalnych Izb Obrachunkowych. Formy i zakres współdziałania 
określiło porozumienie zawarte 18 lutego 2002 r. Regionalne Izby Obrachunkowe badają wykonanie budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego, zaś NIK koncentruje się na badaniu powiązań budżetów tych jednostek z budżetem państwa oraz 
prawidłowości gospodarowania transferowanymi środkami. Izba rokrocznie przedstawia Sejmowi RP wyniki kontroli takich 
powiązań, jako uzupełnienie analizy wykonania budżetu państwa. Ponadto uzyskiwane od regionalnych izb obrachunkowych 
dane o dochodach i wydatkach budżetowych wykorzystywane są przy typowaniu jednostek samorządu terytorialnego w ra-
mach poszczególnych tematów kontrolnych, zwłaszcza w zakresie realizacji kontroli wykonania budżetu państwa. Konsultacje 
przy opracowywaniu planów pracy mają na celu uniknięcie nakładania się w danym roku kontroli prowadzonych przez NIK 
i regionalne izby obrachunkowe. W celu usprawnienia procesu koordynowania kontroli, NIK przekazuje Przewodniczącemu 
Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych plan pracy Izby na dany rok. Omawiane są doświadczenia i problemy wy-
nikające z kontroli jednostek samorządu terytorialnego, a także podejmowane są uzgodnione kontrole problemowe, w oparciu 

16/ Por. art. 12 ustawy o NIK.
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o wspólnie opracowaną tematykę. Po ich zakończeniu opracowywane są informacje o wynikach badań kontrolnych. Strony 
porozumienia zobowiązały się do przekazywania zbiorczych informacji o wynikach przeprowadzonych kontroli z zakresu go-
spodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

Wzajemna wymiana doświadczeń była owocna dla obu organów kontrolujących gospodarowanie środkami budżetowymi. 
W maju 2007 r., w Katowicach, przedstawiciele NIK wzięli udział w konferencji współorganizowanej przez Krajową Radę 
Regionalnych Izb Obrachunkowych pn. W trosce o wspólne dobro – nadzór, kontrola i audyt w miastach. W ramach sesji 
poświęconej systemom nadzoru, kontroli finansowej i audytu środków z funduszy unijnych, wiceprezes NIK przedstawił referat 
pn. Rola NIK wobec systemu zarządzania i kontroli środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Ponadto w listopa-
dzie 2007 r. przedstawiciele NIK uczestniczyli w konferencji pn. 15 lat funkcjonowania regionalnych izb obrachunkowych, jako 
organów nadzoru i kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. 

W ramach współpracy w zakresie metodyki kontroli, w czerwcu 2007 r. reprezentanci regionalnych izb obrachunkowych, 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi uczestniczyli w zorganizowanym przez NIK, 
z udziałem ETO, seminarium z zakresu metodyki, standardów i trybu kontroli ETO oraz zasad współpracy podczas czynności 
kontrolnych prowadzonych przez audytorów Trybunału w Polsce. 

W październiku 2007 r. przedstawiciele NIK i regionalnych izb obrachunkowych uczestniczyli w VI Kongresie EURORAI 17/ 
w Crans-Montana. Omawiano m.in. kwestie audytu nowych form finansowania zadań publicznych, takich jak partnerstwo 
publiczno-prywatne i outsourcing usług publicznych.

Inną formą współpracy z regionalnymi izbami obrachunkowymi były robocze spotkania, podczas których omawiano za-
sady współdziałania, np. konsultowano plany pracy, w celu lepszego skoordynowania wspólnych zamierzeń. Efektem takich 
konsultacji jest np. przeprowadzona w 2007 r., na podstawie wspólnie uzgodnionego programu, kontrola pn. Prawidłowość 
udzielania i rozliczania przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji na zadania zlecone podmiotom spoza sektora finan-
sów publicznych. W czasie tej kontroli NIK skontrolowała 88 podmiotów, natomiast regionalne izby obrachunkowe 90 jedno-
stek (urzędy marszałkowskie, starostwa powiatowe, urzędy miast i gmin oraz jednostki spoza sektora finansów publicznych, 
korzystające z dotacji samorządowych). Celem kontroli było m.in. zbadanie i ocena przestrzegania obowiązujących zasad i 
procedur udzielania dotacji, ustalonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 18/, jak również prawidło-
wości ich rozliczania. Koordynatorem kontroli ze strony RIO była Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy.

Tradycyjnie dobrze układała się współpraca z Państwową Inspekcją Pracy. Zasady współdziałania NIK i PIP w zakresie 
realizacji zadań ustawowych na rzecz poprawy stanu przestrzegania prawa pracy oraz rozwiązywania problemów stanowią-
cych wspólny przedmiot zainteresowania, określa porozumienie z 25 kwietnia 2005 r., zawarte przez Prezesa NIK i Głównego 
Inspektora Pracy.

Realizując porozumienie, Izba aktywnie współpracowała z jednostkami organizacyjnymi Inspekcji podczas kontroli NIK 
pn. Utrzymanie obiektów oraz przestrzegania bezpieczeństwa i higieny w publicznych szkołach i placówkach oświatowych. 
W poszczególnych kontrolach uczestniczyli okręgowi inspektorzy pracy, badając m.in. spełnianie wymogów bhp w tych pla-
cówkach. Ponadto Izba, korzystając z przysługujących uprawnień, zleciła Powiatowym Inspektorom Nadzoru Budowlanego 
w Gnieźnie i Obornikach przeprowadzenie kontroli w zakresie stanu technicznego wybranych obiektów budowlanych. Badania 
wykazały m.in. nieprawidłowości w prowadzeniu książek obiektów budowlanych oraz niedokonywanie okresowych ocen stanu 
tych obiektów.

W postępowaniu kontrolnym pn. Przestrzeganie przepisów regulujących bezpieczne wykonywanie pracy w zakładzie gór-
niczym oraz kontrola procedur służących zapewnieniu bezpieczeństwa w Zakładzie Górniczym Kompania Węglowa SA KWK 
„Halemba” w Rudzie Śląskiej, przeprowadzonej w Kompanii Węglowej SA Centrum Wydobywczym Północ Oddział KWK „Halem-
ba” w Rudzie Śląskiej, wykorzystano ustalenia kontroli Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach, przeprowadzonej w firmie 
MARD, która likwidowała ścianę w kopalni „Halemba”. Ustalenia kontroli PIP wskazały na nieprzestrzeganie przez MARD prawa 
pracy, w tym przepisów bhp, co było jedną z przyczyn katastrofy górniczej, do której doszło 21 listopada 2006 r.

Podczas kontroli funkcjonowania szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, Izba współpracowała z Okrę-
gowym Inspektorem Pracy w Opolu. W wyniku inspekcji przeprowadzonej w pracowni praktycznej nauki zawodu w Centrum 

17/ EURORAI (ang.: The European Organisation of Regional External Public Finance Audit Institutions). Europejska Organizacja Regionalnych Organów Zewnętrznej 

Kontroli Finansów Publicznych.

18/ Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 ze zm.).
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Nauki i Biznesu w Opolu, pod kątem spełniania przez Centrum warunków bezpieczeństwa pracy, wydał on zakaz dalszego 
prowadzenia w tych pomieszczeniach zajęć, podlegający natychmiastowemu wykonaniu.

Relatywnie szeroki zakres kontroli funkcjonowania wielkoprzemysłowych ferm trzody chlewnej, której wyniki zostały po-
dane przez Prezesa NIK do publicznej wiadomości pod koniec 2007 r., wymagał współdziałania NIK z różnymi organami 
kontroli i rewizji. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej oraz Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, przeprowadzili, na 
zlecenie NIK, kontrole odpowiednio w 11 i 13 fermach trzody chlewnej zlokalizowanych na terenie 7 województw. Pracownicy 
wojewódzkich inspektoratów sanitarno-epidemiologicznych, wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska, powiatowych 
stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz wojewódzkich i powiatowych inspektoratów weterynarii zbadali natomiast lokalizacje 
ferm trzody chlewnej pod względem ich uciążliwości dla otoczenia, stan sanitarny obiektów (z uwzględnieniem zaopatrzenia 
w wodę, aktualności badań wody i gospodarki ściekowej), wyposażenie pomieszczeń socjalno-sanitarnych oraz stosowanie 
niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych. Kontrolą objęto także przestrzeganie obowiązków dotyczących ochro-
ny zwierząt i ich zdrowia, zwalczania chorób zakaźnych, odpowiedniego stanu sanitarnego obiektów oraz wymogów ochrony 
środowiska naturalnego.

NIK efektywnie współdziałała z Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska również podczas kontroli pn. Wydawanie zin-
tegrowanych pozwoleń na korzystanie ze środowiska oraz przestrzeganie warunków w nich zawartych, wykorzystując wyniki 
badań przeprowadzonych przez 16 wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska w 30 podmiotach gospodarczych, posia-
dających instalacje podlegające obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Badania przeprowadzona na podstawie 
programu opracowanego przez NIK.

W minionym roku NIK w szerokim zakresie współdziałała podczas przeprowadzanych badań kontrolnych z organami 
Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowego Nadzoru Budowlanego.

Kontrolą pn. Ocena stanu przygotowania Państwowej Straży Pożarnej do zapobiegania i usuwania skutków poważnych 
awarii przemysłowych objęto 25 jednostek, dobranych ze względu na rozmieszczenie podmiotów gospodarczych, prowadzą-
cych zakłady stwarzające zagrożenie wystąpienia takich awarii. Współdziałając z NIK, komendanci powiatowi Państwowej 
Straży Pożarnej przeprowadzili badania w zakładach o zwiększonym ryzyku, m.in. w Bazie Paliw Płynnych nr 15 w Narewce, 
w której w marcu 2007 r. doszło do pożaru instalacji służących do przetłaczania gazu.

W postępowaniu kontrolnym, dotyczącym funkcjonowania wybranych placówek opiekuńczo-wychowawczych, badaniami 
objęto 49 podmiotów. Część kontroli jednostkowych kontrolerzy NIK przeprowadzili wspólnie z pracownikami stacji sanitarno-
epidemiologicznych oraz funkcjonariuszami powiatowych i miejskich komend Straży Pożarnej. Funkcjonariusze PSP badali 
takie zagadnienia, jak: przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, zgodność z wymaganiami ochrony ppoż. rozwiązań 
technicznych zastosowanych w obiektach budowlanych, rozpoznawanie zagrożeń technicznych, chemicznych i ekologicznych 
oraz możliwości i warunki prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej. Z kolei pracownicy 
powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych koncentrowali się na badaniach dotyczących: stanu higienicznego nieru-
chomości, warunków transportu i przechowywania żywności oraz warunków żywienia zbiorowego, przestrzegania warunków 
pobytu dzieci, a także higieny środowiska, w tym wody do spożycia, czystości powietrza atmosferycznego, gleby i innych 
elementów środowiska.

Izba efektywnie współdziałała również z powiatowymi inspektorami sanitarnymi, powiatowymi inspektorami nadzoru bu-
dowlanego, wojewódzkimi inspektorami farmaceutycznymi oraz komendantami państwowych i ochotniczych straży pożarnych 
podczas kontroli pn. Funkcjonowanie opieki psychiatrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem opieki stacjonarnej. Skontro-
lowano zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów i pomieszczeń zajmowanych przez 13 szpitali psychiatrycznych oraz ich 
stan sanitarny. W wyniku kontroli skierowano m.in. zawiadomienie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi 
o podejrzeniu popełnienia wykroczenia określonego w art. 93 pkt 8 Prawa budowlanego, dwa zawiadomienia o naruszeniu dy-
scypliny finansów publicznych oraz zawiadomienie do organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa dotyczącego 
niekorzystnego rozporządzenia mieniem o znacznej wartości.

Wymierne znaczenie dla budżetu państwa ma współdziałanie z organami kontroli skarbowej. W wypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości, które mogą negatywnie skutkować obniżeniem wpływów budżetowych, NIK korzysta z przysługujących 
uprawnień i występuje do tych organów o przeprowadzenie stosownej kontroli. Np. stwierdzone przez NIK w wyniku prze-
prowadzonych w 2007 r. w Elektrowniach Kozienice SA i Ostrołęka SA badań funkcjonowania w latach 2004-2006 systemu 
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dystrybucji węgla kamiennego dla odbiorców zajmujących się produkcją energii elektrycznej i cieplnej 19/ fakty przyj-
mowania większej, niż wykazywano w dokumentacji, ilości węgla i nieinformowania o tym dostawców, uniemożliwia-
jące wystawienie stosownych faktur korygujących oraz naliczenie od nadwyżek węgla podatku od towarów i usług, 
były podstawą skierowania do naczelników urzędów skarbowych wniosków o przeprowadzenie kontroli podatkowych 
(wartość netto nadwyżek oszacowano na 35 mln zł, a uszczuplenia w dochodach budżetu państwa z tytułu nienali-
czonego podatku VAT na 8 mln zł).

Podobnie postąpiono w sprawie nieprawidłowego obciążania podatkiem VAT usług wykonywanych przez In-
stytut Transportu Samochodowego w Warszawie na rzecz podmiotów gospodarczych. W rezultacie skierowanego 
do Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Praga wniosku o kontrolę, po jej przeprowadzeniu Instytut dokonał 
korekty deklaracji VAT za lata 2002-2005. 

Do przykładów ilustrujących zakres współdziałania NIK z kontrolą skarbową zaliczyć też można przeprowadzoną 
przez Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze kontrolę działalności komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym 
w Gorzowie Wlkp., w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i 
wpłacania podatków stanowiących dochód budżetu państwa w latach 2004-2005 oraz przeprowadzoną, na zlecenie 
NIK, przez inspektorów Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach kontrolę ustalania i regulowania zobowiązań po-
datkowych przez spółki BGH Network SA i Porcelana Śląska sp. z o.o. Miała ona na celu sprawdzenia prawidłowości 
ustalania i regulowania zobowiązań podatkowych tych podmiotów, wynikających z transakcji zawartych z Fabryką 
Porcelany „Książ” sp. z o.o. Wstępne ustalenia kontroli wykazały nieprawidłowości, mające niekorzystny wpływ na 
zobowiązania podatkowe, zarówno w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, jak i podatku od towarów 
i usług.

19/ Informacja o wynikach kontroli organizacji zaopatrzenia w węgiel kamienny producentów energii elektrycznej i cieplnej w latach 2004-2006 (I półr.), ze 

szczególnym uwzględnieniem źródeł i kosztów zakupu tego surowca, NIK, Katowice, czerwiec 2007.
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Podawanie 
do wiadomoœci

publicznej 
informacji 

o działalności 
Izby 6.

Formy udostępniania 
informacji

Strona internetowa 
i Biuletyn Informacji 

Publicznej

Dzia³alnoœæ NIK 
w œwietle publikacji 

prasowych 
i przekazów 
medialnych
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Prezes NIK jest zobowiązany przepisami ustawy o NIK do corocznego podawania do 
publicznej wiadomości, po uprzednim przedłożeniu Sejmowi RP, analizy wykonania 
budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej oraz sprawozdania z działalności Izby 
za rok poprzedni. Ustawa upoważnia Prezesa NIK do przedstawiania opinii publicz-
nej także innych dokumentów, związanych z postępowaniem kontrolnym lub zawar-
tych w nich ustaleń – z zachowaniem tajemnicy ustawowo chronionej. W tym zakre-
sie realizacja zaleceń ustawy służy wypełnieniu konstytucyjnego prawa obywateli 
do informacji o funkcjonowaniu organów administracji państwowej oraz osobach 
pełniących funkcje publiczne. Jest też działaniem mającym niewątpliwie korzystny 
wpływ na skuteczność egzekwowania wniosków pokontrolnych.

Formy udostępniania informacji

Udostępnianie informacji o działalności Izby koordynuje 
Wydział Rzecznika Prasowego. Współpracuje on ze środka-
mi masowego przekazu, udostępnia opinii publicznej wyniki 
przeprowadzonych kontroli, upowszechnia ogólną wiedzę 
o NIK, jej zadaniach i sposobie funkcjonowania. Dokonuje 
się to przez: wywiady i wypowiedzi Prezesa NIK i członków 
kierownictwa Izby, organizowanie konferencji prasowych 
i briefingów, udostępnianie dziennikarzom informacji o wy-
nikach kontroli oraz o działaniach i inicjatywach NIK, a nade 
wszystko przez zamieszczanie wspomnianych informacji 
w BIP. Rzecznik realizuje też zadania związane z komuni-
kacją wewnętrzną w instytucji i dostarcza informacje dla kie-
rownictwa i pracowników o sposobie przedstawiania przez 
media pracy NIK (przez sporządzanie dostępnych na stronie 
internetowej przeglądów prasy centralnej i terenowej oraz 
audycji telewizyjnych) oraz informuje pracowników, za po-
średnictwem wewnętrznego systemu informacji elektronicz-
nej, o wydarzeniach z życia Izby oraz jak działalność NIK 
postrzegana jest przez obywateli.

Strona internetowa i Biuletyn Informacji 
Publicznej

W minionym roku Internet (na stronach www.nik.gov.pl), 
zwłaszcza Biuletyn Informacji Publicznej, stał się podstawo-
wym medium komunikacji NIK z obywatelami oraz głównym 
nośnikiem informacji o działalności Izby. Świadczy o tym 
liczba wejść na stronę – ponad 505 tys., z czego 488,4 tys. 
na stronę BIP; w porównaniu z 313 tys. wizyt w 2006 r. jest to 
wzrost o ponad 61%. Obecnie są tu zamieszczane wszyst-
kie upublicznione przez Prezesa NIK informacje o wynikach 
kontroli oraz o innych aspektach działalności NIK. Umiesz-
czane są także skróty filmowe z konferencji prasowych, 
które umożliwiają pogłębienie wiedzy o bieżących wynikach 
ważniejszych kontroli. Internauci mogą także bezpośrednio 

obserwować posiedzenia seminaryjne Kolegium NIK, dzięki 
transmisji na stronie internetowej.

Nowością, którą należy odnotować, jest udostępnienie 
opinii publicznej, oprócz informacji o wynikach kontroli, także 
wystąpień pokontrolnych. One właśnie interesują korzystają-
cych z BIP najbardziej, gdyż zawierają informacje na temat 
konkretnych kontrolowanych podmiotów.

Warto podkreślić, że miniony rok był kolejnym, w którym 
najliczniej i systematycznie odwiedzanymi stronami były co-
roczne analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki 
pieniężnej oraz sprawozdania z działalności NIK, co świadczy 
o coraz większym zainteresowaniu opinii publicznej działal-
nością Najwyższej Izby Kontroli oraz efektami jej pracy.

Nieustannie doskonalony jest serwis BIP (www.bip.nik.
gov.pl). Zaprojektowany z użyciem nowoczesnych narzędzi, 
posiada – zgodnie z wymaganiami określonymi przez usta-
wę o dostępie do informacji publicznej – strukturę gwarantu-
jącą bezpieczeństwo umieszczanych informacji i możliwość 
obsługi przez wielu redaktorów. Podstawową zaletą serwisu 
BIP jest szybki, łatwy i kompleksowy dostęp do informacji. 
Internauta znajdzie tam m.in.: opis organizacji wewnętrz-
nej oraz schematy struktury organizacyjnej i nadzoru nad 
jednostkami organizacyjnymi, podstawowe akty prawne 
regulujące działalność Izby i ogłoszenia o zamówieniach 
publicznych. Za pośrednictwem serwisu istnieje możliwość 
wysłania formularza z wnioskiem o udostępnienie informacji 
publicznej.

Witryna internetowa jest też sprawnym narzędziem 
przy prowadzeniu naboru chętnych do pracy w Izbie. Na 
specjalnie przygotowanej stronie można było zapoznać się 
z listą oferowanych miejsc pracy i wymaganiami stawiany-
mi kandydatom na kontrolerów. Swoją ofertę pracy można 
było zgłosić za pośrednictwem adresu e-mail podanego na 
tej stronie.

Serwis www.nik.gov.pl ma wersję przeznaczoną dla 
czytelników anglojęzycznych. Część serwisu wydzielono dla 
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Grupy Roboczej EUROSAI ds. Kontroli Środowiska, której 
koordynatorem jest NIK. Zamieszczane są tam informacje 
o działaniach grupy oraz ustaleniach i wnioskach krajowych 
i zagranicznych kontroli prowadzonych przez jej członków. 
Również ta część strony ma swoją wersję w języku angiel-
skim.

Działalność NIK w świetle publikacji 
prasowych i przekazów medialnych

W 2007 r. ukazało się 6.500 publikacji (4.263 praso-
wych, 1.080 radiowych i 1.157 telewizyjnych), dotyczących 
działalności NIK. W porównaniu z rokiem poprzednim, łącz-
na liczba materiałów prasowych i audiowizualnych wzrosła 
o 432. 

W grudniu 2007 r. NIK rozpoczęła monitoring serwisu 
PAP. W ciągu tego miesiąca agencja opublikowała 41 de-
pesz dotyczących Izby. Wprowadzony też próbny monitoring 
materiałów dotyczących NIK, publikowanych w Internecie, 
wykazał duże zainteresowanie funkcjonowania Izbą ze stro-
ny witryn ekonomicznych i regionalnych. 

Na 24 konferencjach prasowych i briefingach oraz za 
pośrednictwem stron internetowych podano do wiadomości 
publicznej 780 dokumentów pokontrolnych: informacji o wy-
nikach kontroli, wystąpień i protokołów, w tym 95 informacji 
o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa oraz 73 in-
nych kontroli planowych. 

W połowie 2007 r. upłynęła kadencja Prezesa NIK. Sejm 
RP na stanowisko nowego Prezesa NIK powołał Jacka Je-
zierskiego, dotychczasowego wiceprezesa. Na ten temat 
pojawiło się wiele informacji i komentarzy. Najliczniejsze 
były materiały prasowe i w mediach elektronicznych – 644, 
w tym 239 artykułów prasowych, 235 audycji radiowych i 
170 telewizyjnych. Były to zarówno materiały poświęcone 
osobom ewentualnych kandydatów na stanowisko Prezesa 
NIK oraz ich koncepcjom funkcjonowania Izby, jak i oce-
niające wybór dokonany przez Sejm RP oraz założenia 
i cele przewidziane do zrealizowania w kolejnej kadencji 
przez nowo wybranego Prezesa NIK. Już w maju pojawiły 
się pierwsze sygnały medialne o zbliżającym się końcu ka-
dencji dotychczasowego Prezesa NIK. Media podawały na-
zwiska ewentualnych kandydatów i ich noty biograficzne, 
wyrażano opinie o ich wadach i zaletach. Przedstawienie 
w czerwcu ub.r. oficjalnych kandydatów, a następnie wy-
branie w lipcu przez Sejm RP i zatwierdzenie przez Senat 
nowego Prezesa NIK uspokoiło nastroje. Media zwracały 
uwagę na długi staż pracy nowego Prezesa w NIK i co się z 
tym łączy – jego duże doświadczenie. Odnotowano też, że 
nowy Prezes NIK został wybrany dużą przewagą głosów, 
co wzmocniło jego pozycję. Sam nowo wybrany Prezes 

podkreślał, co skrupulatnie nagłośniono, że nigdy nie był 
politykiem i daje mu to komfort działania.

Przy okazji przez media przetoczyła się dyskusja doty-
cząca pozycji ustrojowej NIK i zakresu jej kompetencji. Wy-
darzenia te zdominowały postrzeganie Izby i relacje medialne 
w ciągu całego roku. Dokonało się to kosztem zmniejszone-
go zainteresowania mediów bieżącą działalnością kontrolną 
Izby. Jest to zrozumiałe, gdyż NIK jest najważniejszą insty-
tucją kontrolną w państwie. Prezes NIK ma znaczący wpływ 
na jej działalność i na funkcjonowanie kontroli państwowej 
przez najbliższe sześć lat.

Po zatwierdzeniu przez Senat RP, nowy Prezes NIK 
przedstawił na konferencji prasowej priorytety do zreali-
zowania podczas sześcioletniej kadencji. Media przede 
wszystkim zauważyły akcentowanie w wypowiedziach Pre-
zesa NIK kwestii niezależności Izby oraz działań zmierza-
jących do zwiększenia jej skuteczności. Pisano też, że Izba 
będzie kładła większy nacisk na badania przepływu i wydat-
kowania pomocy z Unii Europejskiej oraz monitorowanie 
przygotowań do organizacji EURO 2012. Nowy Prezes NIK 
zapowiedział lepsze współdziałanie z prokuraturą i Central-
nym Biurem Antykorupcyjnym. 

Zwiększone pod koniec roku zainteresowanie mediów 
pracą Izby wywołały tym razem plany sejmowej Komisji Finan-
sów Publicznych zmniejszenia planowanych na 2008 r. wy-
datków budżetowych niektórych instytucji, w tym NIK. Opinia 
publiczna mogła śledzić sejmowy przebieg dyskusji i poznać 
szczegóły finansowania z budżetu państwa Izby, dzięki 102 
publikacjom w prasie, radiu i telewizji. W dyskusji zwracano 
m.in. uwagę, że oszczędzanie na kontroli państwowej może, 
w dłuższej perspektywie, przez zmniejszenie jej zakresu, 
może przynieść dla budżetu państwa więcej strat niż korzyści. 
Upublicznienie aspektu finansowego pracy NIK pokazało przy 
okazji, że rezultaty finansowe kontroli rokrocznie wielokrotnie 
przewyższają wydatki poniesione na jej funkcjonowanie. 

W grudniu przetoczyła się w mediach kolejna debata 
na temat funkcjonowania NIK, jako instytucji. Przyczynkiem 
110 publikacji prasowych były wypowiedzi sekretarza stanu 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – pełnomocnika rządu 
ds. walki z korupcją, podważające pozycję ustrojową NIK, 
krytykujące jej pracę, a także zapowiadające m.in. połącze-
nie NIK z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, reformę sa-
mej Izby (powołanie w NIK pionu prokuratorskiego) itp. NIK 
opublikowała w Internecie oświadczenie ustosunkowujące 
się do tych wypowiedzi, zwracając uwagę, że działalność 
NIK podlega ocenie Sejmu RP, który od wielu już lat wysta-
wia Izbie co roku wysoką ocenę.

.Z kolei Prezes NIK udzielił wywiadu kilku dziennikom. 
Nie wszystkie publikacje odnoszące się do opisywanej spra-
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wy zostały poświęcone w całości Izbie (przeważały wzmianki 
i nawiązania do tego tematu w komentarzach i felietonach). 
Były to jednak materiały ważne dla wizerunku Izby, doce-
niające jej dorobek i podkreślające potrzebę niezależności 
kontroli państwowej.

Jak co roku Prezes NIK przedstawił w Sejmie RP Spra-
wozdanie z działalności NIK oraz Analizę budżetu państwa 
i założeń polityki pieniężnej. W 2007 r. zbiegło się to z posie-
dzeniem Sejmu RP, na którym zaprzysiężono nowego Pre-
zesa NIK i fakt ten bardziej przykuł uwagę mediów, aniżeli 
treść tych dokumentów, ważnych dla funkcjonowania pań-
stwa. Obywatele jednak byli bardziej zainteresowani Spra-
wozdaniem z działalności NIK niż dziennikarze i brak relacji 
medialnych zrekompensowali własną aktywnością, o czym 
świadczy 138,7 tys. wizyt użytkowników na stronach BIP 
poświęconych sprawozdaniu (trzykrotnie więcej niż w roku 
poprzednim).

Wykonanie budżetu państwa w 2006 r. zainteresowało 
zarówno dziennikarzy (54 relacje medialne), jak i obywa-
teli (58,6 tys. wizyt na stronie BIP). Informowano, że nowy 
Prezes NIK zwrócił uwagę na wzrost fiskalizmu, opieszałość 
w ściąganiu zaległych podatków i słabą redukcję deficytu 
budżetowego. Oprócz merytorycznej oceny wykonania bu-
dżetu, w mediach pojawiły się też inne wątki – nagłośniono 
informację o niemożności przeprowadzenia kontroli w Woj-
skowych Służbach Informacyjnych, z powodu zagubienia lub 
zniszczenia ksiąg rachunkowych, przy omawianiu realizacji 
budżetu Ministerstwa Skarbu Państwa. Podkreślano opinię 
kontrolerów o niskich dochodach z prywatyzacji. Na podsta-
wie podanych do wiadomości publicznej (na stronach BIP) 
wyników kontroli wykonania budżetu państwa w poszczegól-
nych jego częściach, media nagłośniły udzielenie, z naru-
szeniem prawa, 16 zamówień publicznych przez Centralny 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz dotacji przez mini-
stra skarbu na funkcjonowanie PAP, jak również niewystar-
czające egzekwowanie kar i mandatów.

Inaczej niż w kilku minionych latach, kiedy to media in-
teresowały się sprawami drogownictwa i transportu, w 2007 
r. największe zainteresowanie wzbudziły oceny wynikające 
z ustaleń kontroli prywatyzacji Polskich Hut Stali oraz zakła-
dów Zelmer SA, i to zarówno pod względem liczby publikacji 
(łącznie 168), jak również powracania do nich w ciągu roku. 
Media pokazały, że zalecenia NIK mogą korzystnie wpływać 
na rzeczywistość jednostek kontrolowanych w sferze całkiem 
wymiernych korzyści finansowych, jednakże pod warunkiem 
skrupulatnego wykonywania zaleceń pokontrolnych.

Efektem ogłoszonych już w styczniu 2007 r. wyników 
kontroli prywatyzacji Polskich Hut Stali były 102 relacja 
medialne w ciągu całego roku. Dzienniki, periodyki, stacje 

radiowe i telewizyjne informowały, że zdaniem Izby prywa-
tyzacja była niekorzystna dla Skarbu Państwa, gdyż resort 
skarbu działał zbyt pospiesznie i nie wykazał należytej sta-
ranności przy wycenie, czego rezultatem było jej zaniżenie 
o około 2 mld zł. Publikacje prasowe uwypukliły jednak fakt, 
że Izba dobrze oceniła wybór inwestora i podkreśliła, że 
prywatyzacja uchroniła huty od upadłości. Na te ustalenia 
– o czym przypominała prasa – powoływali się związkow-
cy w liście do Prezesa Rady Ministrów, w którym domagali 
się powołania sejmowej komisji śledczej oraz unieważnienia 
umowy z powodu niedotrzymania przez inwestora gwarancji 
socjalnych. Równocześnie informowano, że NIK skierowa-
ła do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa. W prasie branżowej uwagę zwracały też ob-
szerne i wyważone publikacje analityczne, wykorzystujące 
dane NIK. W drugiej połowie roku, na kilka dni pierwsze 
strony dodatków ekonomicznych zdominowały informacje 
o zakończeniu prywatyzacji Polskich Hut Stali. Potwier-
dziło to słuszność stanowiska NIK, ponieważ kwotę, jaką 
ostatecznie koncern ArcelorMittal Poland zapłaci Skarbowi 
Państwa, uzyskano w wyniku renegocjacji rozpoczętych po 
zaleceniach pokontrolnych Izby.

Przed oficjalną publikacją wyników kontroli dotyczących 
prywatyzacji rzeszowskiego Zelmera SA, media już zamiesz-
czały relacje z kontroli, co obrazuje, jak bardzo czekano na 
opinię NIK. Ogółem ukazały się 64 publikacje w prasie, ra-
diu i telewizji. Bezpośrednio po konferencji prasowej media 
informowały, że Skarb Państwa stracił na prywatyzacji 220 
mln zł. Prawie wszystkie tytuły odnotowały, kogo Izba obar-
cza odpowiedzialnością za zaistniały stan rzeczy oraz, że 
skierowała ona w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. 
Jedynie kilka tytułów przedstawiło stanowisko ówczesnego 
ministra skarbu, który starał się odeprzeć zarzuty. W drugiej 
połowie roku śledząca następstwa kontroli prasa informowa-
ła, że biegli w opinii dla Prokuratury Okręgowej nie dopatrzyli 
się nieprawidłowości przy wycenie akcji i wyborze metody 
wyceny znaku towarowego firmy. Koniec roku znów pokazał 
rację kontrolerów, w związku z doniesieniami o postawieniu 
zarzutów przez prokuraturę.

Relatywnie duża liczba materiałów w prasie, radiu i telewi-
zji (164), jaką zaowocowała jedna kontrola, dotyczyła zasad-
ności udzielenia i realizacji poręczenia kredytu na budowę 
wytwórni preparatów osoczopochodnych przez spółkę LFO 
w Mielcu. I w tym wypadku zwracano uwagę na wymierne 
korzyści, jakie może osiągnąć Skarb Państwa, w wyniku 
realizacji zaleceń pokontrolnych NIK. Media podkreślały opi-
nie, że chociaż inwestycja LFO od początku nie miała szans 
powodzenia, to jednak przy rozpatrywaniu wniosku o porę-
czanie kredytu wystąpiła naganna przychylność wysokich 
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funkcjonariuszy państwowych. Pisano o stratach Skarbu 
Państwa, które wyniosły 61 mln zł. Jako osobę odpowie-
dzialną za to wskazywano byłego ministra finansów w cza-
sie, gdy zapadały korzystne dla LFO decyzje. Wówczas kilka 
tytułów podało, że zdaniem NIK, Skarb Państwa ma możli-
wość odzyskania kwoty 61 mln zł. W kwietniu natomiast już 
wszystkie środki masowego przekazu informowały, iż resort 
finansów zmierza do odzyskania tej kwoty, realizując w ten 
sposób jedno z zaleceń pokontrolnych Izby. Relacjonowano 
również debatę poselską nad raportem NIK. Pod koniec roku 
przypominano efekty kontroli przy okazji toczącego się już 
procesu, w którym Ministerstwo Finansów zamierzało odzy-
skać od banków pełną kwotę poręczenia wraz z odsetkami.

Kontrola w kopalni Halemba miała szczególne znacze-
nie. Już pod koniec 2005 r. rozpoczęły się działania zmierza-
jące do wyjaśnienia przyczyn katastrofy i media śledziły ich 
postępy. Podobnie było w 2006 r. – w 139 materiałach media 
informowały o kolejnych działaniach i ustaleniach wszystkich 
osób i urzędów zaangażowanych w wyjaśnienie sprawy W 
tym wypadku lektura publikacji pokazuje wyraźnie, jak media 
ufają ustaleniom NIK, traktując ją jako instytucję obiektyw-
ną, przygotowaną również pod względem profesjonalnym 
do orzekania w tak specjalistycznych sprawach. Media nie-
cierpliwie oczekując na raport NIK przytaczały nieoficjalne 
wiadomości, że inspektorzy Izby stwierdzili nieprawidłowo-
ści przy przetargach i zlecaniu prac w kopalni zewnętrznym 
firmom usługowym, co było istotne dla ustalenia przyczyn 
tragedii. Po upublicznieniu informacji o wynikach kontroli, 
dziennikarze dodawali komentarze o fałszowaniu dokumen-
tacji, „ustawianiu przetargów” i braku nadzoru. Prasa wielo-
krotnie cytowała opinię NIK o występowaniu mechanizmów 
korupcjogennych i zapowiedź skontrolowania przetargów we 
wszystkich śląskich kopalniach.

Media interesowały się też ustaleniami kontroli tworzenia 
i działalności fundacji, których fundatorami są Skarb Państwa 
lub jednostki sektora finansów publicznych. Problematyka 
ta znalazła odzwierciedlenie w 84 materiałach prasowych i 
elektronicznych. Szczególne zainteresowanie towarzyszyło 
Fundacji Centrum Europejskie „Natolin” ze względu na oso-
bę prezesa jej zarządu, b. sekretarza UKIE, obecnie posła 
do Parlamentu Europejskiego. Media informowały, że Izba 
negatywnie oceniła umowę zawartą w 2002 r. przez zarząd 
fundacji z jej szefem, który będąc jednocześnie dysponen-
tem i beneficjentem środków pomocowych nie dochował za-

sad przejrzystości i uczciwej konkurencji, komentując jedno-
cześnie wysokość uzyskanych z tego tytułu dochodów (400 
tys. zł). Dziennikarze interesowali się też innym politykiem, 
który przewodniczy fundacji Europejski Fundusz Rozwoju 
Wsi Polskiej. Pisali, że według NIK Skarb Państwa, czyli 
fundator, całkowicie utracił kontrolę nad fundacją. Po kon-
ferencji prasowej, na której Izba przedstawiła wyniki kontroli 
i powiadomiła o skierowaniu zawiadomienia do Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego, w mediach podano także ustalenia 
dokonane przez NIK w innych fundacjach.

Wśród tematów kontroli, którym media poświęciły uwa-
gę, wymienić także należy kontrole dotyczące komunikacji 
miejskiej (42 publikacje) oraz górnictwa (41), a także po-
stępowania organów administracji państwowej przy ustala-
niu listy leków refundowanych (28). Ze względu na liczne 
wzmianki (129) warto odnotować także powrót po kilkunastu 
latach do sprawy prywatyzacji Banku Śląskiego, która była 
kontrolowana przez NIK. Impulsem i głównym tematem pub-
likacji były prace sejmowej komisji śledczej ds. banków.

Uwagi końcowe

Na przekazy medialne i sposób komentowania przez 
dziennikarzy działalności Izby w 2007 r. niewątpliwy wpływ 
miało zakończenie kadencji Prezesa NIK i wybór nowego. 
Ponadto zmniejszenie wydatków budżetowych planowanych 
na 2008 r., a tym samym pewne ograniczenie możliwości 
wykonywania przez Izbę jej konstytucyjnych zadań, skłoniły 
wiele środowisk do głębszych przemyśleń na temat roli kon-
troli państwowej i pozycji ustrojowej NIK. Dyskusje te były 
relacjonowane i komentowane we wszystkich mediach. Pod-
jęcie tych tematów stworzyło jednak niepowtarzalną okazję 
do zaprezentowania opinii publicznej, oprócz relacji o usta-
leniach i efektach kontroli, znaczenia NIK dla państwa, osa-
dzenia najwyższego organu kontroli w systemie prawnym, 
zakresu kompetencji, procedur, m.in. dotyczących wyboru 
Prezesa, w końcu – zasad finansowania działalności Izby.

Obywatel dobrze poinformowany o specyfice działania in-
stytucji publicznej, zauważający na co dzień jej otwartość, jest 
bardziej skłonny do obdarzania jej zaufaniem i doceniania efek-
tów prac. Badanie zaufania do instytucji publicznych, przepro-
wadzone przez Centrum Badania Opinii Społecznej wykazało, 
że jego poziom w odniesieniu do NIK od lat jest dość wysoki. 
Prawie połowa obywateli (45%) ma dobre zdanie o działalności 
NIK; osób źle oceniających jej pracę jest dużo mniej (14%).
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Za³atwianie 
skarg

i wniosków 
7.

Dane ogólne

Formy 
przekazywania

skarg i wniosków

Skargi i wnioski 
w uk³adzie terytorialnym

Skargi i wnioski
– wed³ug

sygnalizowanych 
problemów

Sposób 
postêpowania 

z korespondencj¹ 
skargow¹ i zasadnoœæ 

skarg

Finansowe rezultaty 
kontroli skargowych
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W 2007 r. do NIK wpłynęło prawie 4 tys. skarg, a korespondencja skargowa dotyczy-
ła zarówno podmiotów podlegających kontroli Izby, jak i pozostających poza sferą 
jej właściwości kontrolnych. Wskazywano na nieprawidłowości w działalności struk-
tur organizacyjnych dotyczących sfery gospodarczej, administracyjnej i społecznej 
państwa. Autorami skarg i wniosków były zarówno osoby fizyczne, jak i przedsta-
wiciele określonych społeczności, np. zakładów pracy, wspólnot mieszkaniowych, 
gmin, osoby wykonujące mandat społeczny – posłowie, senatorowie, eurodeputowa-
ni i radni, a także członkowie związków, stowarzyszeń oraz reprezentanci różnych 
instytucji.

Dane ogólne

Liczbę skarg i wniosków, które wpłynęły do NIK w latach 2006-2007 oraz ich strukturę, ze względu na autorów korespon-
dencji, ilustrują dane zawarte w tabeli nr 14.

Tabela nr 14. 
Korespondencja skargowa, która wpłynęła do NIK w latach 2006-2007 (według jej autorów)

Lp. Rodzaj skargi lub wniosku

2006 r. 2007 r. Wskaźnik 
%

(5:3)Liczba
Struktura

(w %) Liczba
Struktura

(w %)

1 2 3 4 5 6 7
1 Indywidualne 2.853 60,6 2.517 63,6 88,2

2 Zbiorowe 210 4,5 145 3,7 69,1

3 Skierowane przez posłów i organy Sejmu RP 103 2,2 65 1,6 63,1

4 Skierowane przez eurodeputowanych 6 0,1 5 0,1 83,3

5 Skierowane przez senatorów RP 24 0,5 20 0,5 83,3

6 Skierowane przez radnych 52 1,1 25 0,6 48,1

7 Skierowane przez organizacje społeczne 45 1,0 45 1,1 100,0

8 Skierowane przez organizacje związkowe 58 1,2 31 0,8 53,5

9 Anonimowe 1.123 23,9 982 24,8 87,4

10 Pozostałe 1/ 233 4,9 126 3,2 54,1

x Ogółem 4.707 100,0 3.961 100,0 84,2

1/ Np. kierowane przez organy samorządowe, przedstawicieli zakładów pracy.

Z zaprezentowanych danych wynika, iż w porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszył się wpływ korespondencji skar-
gowej o prawie 16%. Dający się zaobserwować w ostatnich latach spadek ilości skarg i wniosków napływających do Izby to 
– jak należy przypuszczać – rezultat rosnącej świadomości prawnej społeczeństwa, które wykorzystując szeroko dostępne 
w środkach masowego przekazu informacje o zakresie działania innych właściwych organów kontroli, kieruje skargi i wnioski 
bezpośrednio do tych organów. Za przykład może posłużyć Centralne Biuro Antykorupcyjne. Do czasu jego powołania w 2006 
r., sygnały o nadużywaniu władzy publicznej przez funkcjonariuszy publicznych, członków organów samorządowych, przez 
osoby zatrudnione w instytucjach finansowanych ze środków publicznych lub dysponujących takimi środkami (publicznych za-
kładach opieki zdrowotnej, szkołach, uczelniach, przedsiębiorstwach państwowych, podmiotach z udziałem Skarbu Państwa, 
fundacjach itp.) kierowano głównie do NIK, jako najwyższego organu kontroli państwowej. Po powołaniu służby specjalnej, 
której zadaniem jest zwalczanie korupcji funkcjonariuszy publicznych, obywatele mogą kierować sygnały o nadużywaniu wła-
dzy publicznej bezpośrednio do tego organu.

Tendencję spadkową we wpływie korespondencji skargowej można także tłumaczyć dużą liczbą porad i wyjaśnień udzie-
lanych przez pracowników Izby obywatelom zgłaszającym skargi i wnioski telefonicznie, bądź osobiście – w ramach przyjęć 
interesantów. Taka forma załatwiania spraw – mimo iż nie znajduje odzwierciedlenia w statystycznym wzroście ich liczby – jest 
uznawana przez skarżących za pomoc cenną i korzystną. Odpowiednio ukierunkowana rozmowa pozwala skrócić drogę postępo-
wania skargowego, przez wyeliminowanie zbędnych działań, powodując w rezultacie skierowanie sprawy do organu właściwego 
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do jej rozpatrzenia bądź załatwienia. Skarżący już na wstępnym etapie załatwiania sprawy mają więc wiedzę, gdzie należy się 
udać, w jakiej formie przedstawić problem i jakich działań należy oczekiwać. Taki sposób podejścia do spraw i problemów, sygna-
lizowanych przez osoby kierujące skargi do NIK, jest formą propagowania przez Izbę idei urzędu przyjaznego obywatelowi.

Formy przekazywania skarg i wniosków 

Przepisy prawa przewidują różne formy składania skarg i wniosków. Można je wnosić pisemnie (osobiście lub za pośrednictwem 
poczty), ustnie do protokołu, a także przy pomocy środków technicznych – telegramem i faksem. Rozwój techniki dał możliwość 
wnoszenia skarg także za pośrednictwem Internetu. W NIK dominującą formą składania skarg i wniosków były tradycyjne listy. 

W strukturze skarg i wniosków, prawie 13% stanowiły sprawy nadesłane pocztą elektroniczną (w 2006 r. korespondencja 
skargowa wysłana przez internautów stanowiła 11%). Oczekiwano najczęściej udzielenia informacji o: zakresie uprawnień 
Izby, organach i instytucjach właściwych do wyjaśnienia ich sprawy, ustaleniach i wnioskach konkretnych kontroli. Wska-
zywano także publikacje świadczące – zdaniem internautów – o występowaniu nieprawidłowości, którymi Izba powinna się 
zainteresować. Nadsyłanie korespondencji do NIK drogą elektroniczną znajduje uznanie skarżących ze względu na swoje 
zalety – prostotę i możliwość szybkiej komunikacji.

Inną formą osobistego zwracania się do NIK z prośbą o pomoc było zgłaszanie skarg telefonicznie. Pracownicy Izby udzie-
lali telefonującym porad prawnych, wyjaśniając m.in. zakres uprawnień kontrolnych NIK, a także informowali o możliwościach 
rozwiązania sygnalizowanych problemów. Efektem porad było wskazanie właściwej drogi postępowania w danej sprawie, co 
skutkowało kierowaniem skarg na piśmie bezpośrednio do właściwego organu.

W 2007 r., oprócz skarg nadesłanych listownie, w Izbie przyjęto skargi złożone osobiście przez prawie 800 osób. Osobi-
ste zwrócenie się z prośbą o udzielenie pomocy miało związek – co często podkreślali skarżący – z niewystarczającą wiedzą 
o obowiązujących przepisach prawa w dziedzinie, której prośba dotyczyła. Daje się zauważyć, iż ta forma kontaktów z Izbą jest dla 
skarżących niezwykle istotna. Osoby te – prawdopodobnie w obawie przed relatywnie wysokimi kosztami porad w kancelariach 
adwokackich – zwracały się do NIK zarówno o porady prawne w zakresie obowiązujących przepisów, jak i udzielenie informacji co 
do możliwości załatwienia przedstawianych spraw, niejednokrotnie skomplikowanych z prawnego punktu widzenia.

Skargi i wnioski w układzie terytorialnym

Wpływ korespondencji skargowej w ostatnich dwóch latach, w układzie terytorialnym, ilustrują dane zamieszczone w tabeli nr 15.

Tabela nr 15. 
Korespondencja skargowa, która wpłynęła do NIK w latach 2006-2007 (według województw)

Lp Województwo
2006 r. 2007 r. Wskaźnik %

(5:3)Liczba skarg Struktura (w %) Liczbaskarg Struktura (w %)

1 2 3 4 5 6 7
1 Dolnośląskie 463 9,8 364 9,2 78,6

2 Kujawsko-pomorskie 158 3,4 84 2,1 53,2

3 Lubelskie 197 4,2 164 4,1 83,3

4 Lubuskie 117 2,5 107 2,7 91,5

5 Łódzkie 299 6,4 154 3,9 51,5

6 Małopolskie 264 5,6 214 5,4 81,1

7 Mazowieckie 942 20,1 789 19,9 83,8

8 Opolskie 200 4,2 161 4,1 80,5

9 Podkarpackie 178 3,8 126 3,2 70,8

10 Podlaskie 188 4,0 150 3,8 79,8

11 Pomorskie 215 4,6 180 4,6 83,7

12 Śląskie 376 7,9 318 8,0 84,6

13 Świętokrzyskie 176 3,7 162 4,1 92,1

14 Warmińsko-mazurskie 154 3,3 147 3,7 95,5

15 Wielkopolskie 246 5,2 233 5,9 94,7

16 Zachodniopomorskie 169 3,6 167 4,2 98,8

17 Pozostałe 1/ 365 7,7 441 11,1 120,8

x Ogółem 4.707 100,0 3.961 100,0 84,2

1/ Internet, adres nieokreślony, zagranica.
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Z przedstawionych danych wynika, że zmniejszeniu się ogólnej liczby skarg i wniosków skierowanych do NIK w 2007 r. 
towarzyszyły podobne zmiany w województwach, przy czym największy spadek liczby skarg, w relacji do roku poprzedniego, 
zaobserwowano w województwach łódzkim (o 48,5%) i kujawsko-pomorskim (o 46,8%).

Skargi i wnioski – według sygnalizowanych problemów

Problematyka podnoszona w korespondencji skargowej ukazuje, przez pryzmat uchybień w pracy organów i urzędów admi-
nistracji rządowej i samorządowej, działalności różnego rodzaju służb publicznych, a także nieprawidłowości w funkcjonowaniu 
podmiotów gospodarczych, kłopoty i troski życia codziennego obywateli, nieposzanowanie przysługujących im praw. Charakter 
skarg kierowanych do NIK, ze względu na przynależny Izbie status naczelnego organu kontroli państwowej podległego Sejmowi 
RP, różni się znacząco od podobnej korespondencji kierowanej do urzędów administracji rządowej i samorządowej.

W większości nadesłanych do NIK skarg i wniosków zwracano się z prośbą o przeprowadzenie kontroli we wskazanych 
jednostkach. Charakterystycznym zjawiskiem jest to, że otrzymywana korespondencja skargowa miała charakter indywidu-
alny i była wyrazem niezadowolenia ze sposobu załatwiania spraw przez urzędy administracji publicznej, bądź z działalności 
podmiotów będących miejscem pracy osób wnoszących skargi. Kontrole, w oczekiwaniu autorów skarg, wyeliminować miały 
niekorzystne zjawiska i spowodować pozytywne rozstrzygnięcia w ich sprawach osobistych, będących już często przedmio-
tem postępowania administracyjnego. W sytuacji, kiedy wyczerpały się już niemal wszystkie możliwości załatwienia sprawy, 
zwracano się z prośbą o pomoc do NIK, podkreślając niejednokrotnie, że jest to „ostatnia deska ratunku”. Zdarzało się też, że 
autorzy kierowali skargi i wnioski do NIK przed zakończeniem postępowania w danej sprawie, prowadzonego przez właściwy 
organ, względnie sprawie w wypadku której postępowanie toczyło się przed sądem, co zdaniem skarżących miało również 
pomóc w jej załatwieniu zgodnie z oczekiwaniami.

Szeroki wachlarz problemów podnoszonych w korespondencji skargowej, po analizie porządkującej sygnalizowane nie-
prawidłowości ze względu na przedmiot, podmiot i miejsce ich powstania, ukazuje rozmaite – często niedostrzegane przez 
właściwe organy administracji publicznej, a negatywnie oceniane przez obywateli i wyzwalające niekiedy silne emocje – aspek-
ty życia społeczno-gospodarczego kraju. Dlatego wyniki analiz korespondencji skargowej są ważnym źródłem informacji dla 
jednostek organizacyjnych Izby, zwłaszcza przy określaniu kierunku i tematyki przyszłych kontroli, jak również w typowaniu 
podmiotów, które powinny być objęte badaniami kontrolnymi. Przekrojowa analiza skarg i wniosków, służąca określeniu ryzyka 
zagrożenia nieprawidłowościami poszczególnych obszarów funkcjonowania państwa, pozwala zatem uwzględnić w przyszłych 
kontrolach badanie problemów istotnych dla gospodarki i administracji. 

Podział skarg i wniosków otrzymanych w latach 2006-2007, ze względu na sygnalizowaną w nich problematykę, ilustruje 
tabela nr 16.

Tabela nr 16. 
Korespondencja skargowa w latach 2006-2007 (według sygnalizowanej problematyki)

Lp. Główne grupy problemowe

2006 r. 2007 r.

Wskaźnik %
(5:3)Liczba skarg

Struktura 
(w %) Liczba skarg

Struktura 
(w %)

1 2 3 4 5 6 7
1 Nadużycia gospodarcze i finansowe, marnotrawstwo mienia społecznego 1.393 29,6 1.203 30,4 86,4

2 Funkcjonowanie organów i urzędów administracji publicznej 1.182 25,1 935 23,6 79,1

3 Działalność wymiaru sprawiedliwości i służb więziennictwa 301 6,4 363 9,2 120,6

4 Funkcjonowanie sfery edukacji, nauki i kultury 239 5,1 321 8,1 134,3

5 Gospodarka lokalami 303 6,4 273 6,9 90,1

6 Emerytury, renty, ochrona zdrowia, pomoc społeczna 277 5,9 153 4,4 55,2

7 Transport, komunikacja i łączność 217 4,6 159 4,0 73,3

8 Sprawy wynikające ze stosunku pracy 214 4,6 176 3,8 82,2

9 Funkcjonowanie systemu finansowego 140 3,0 83 2,1 59,3

10 Gospodarka gruntami 93 2,0 74 1,9 79,6

11 Przekształcenia własnościowe 92 1,9 47 1,2 51,1

12 Działalność stowarzyszeń, fundacji i organizacji społecznych 89 1,9 51 1,3 57,3

13 Pozostałe 167 3,5 123 3,1 73,7

x Ogółem 4.707 100,0 3.961 100,0 84,2
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W 2007 r., przy ogólnej tendencji do zmniejszania się liczby skarg, relatywnie najmniejszy spadek (ok. 10% w relacji do 
roku poprzedniego) odnotowano w grupie korespondencji skargowej podnoszącej kwestie gospodarowania lokalami o różnym 
typie własności, jak również zawierającej zarzuty popełnienia nadużyć gospodarczych i finansowych oraz marnotrawienia 
mienia społecznego (spadek o 14%). Znaczącemu zmniejszeniu uległ odsetek skarg dotyczących: przekształceń własnościo-
wych – prywatyzacji, reprywatyzacji, restrukturyzacji i upadłości (o 48%): emerytur, rent, ochrony zdrowia i opieki społecznej 
(o 45%); funkcjonowania organizacji społecznych, stowarzyszeń i fundacji (o 43%) oraz spraw odnoszących się do funkcjono-
wania systemu finansowego (spadek o 41%).

Wzrosła natomiast, w relacji do roku poprzedniego, liczba skarg na funkcjonowanie podmiotów działających w zakresie 
edukacji, nauki i kultury (o ponad 34%), oraz skarg dotyczących wymiaru sprawiedliwości i służb więziennictwa (o prawie 
21%). Wzrost ten mógł być wynikiem reakcji obywateli na planowane lub przeprowadzone kontrole, których tematyka budziła 
wiele emocji społecznych (m.in. kontrole nadawania stopni i tytułu naukowego, funkcjonowania izb wytrzeźwień itd.).
 1)  Analiza wpływu korespondencji skargowej pozwala zauważyć, że szczególne miejsce zajmują informacje o występują-

cych nadużyciach gospodarczych i finansowych oraz marnotrawieniu mienia społecznego. Ta grupa była również 
najliczniejsza w 2007 r., a zakwalifikowane do niej 1.203 skargi stanowiły 30% ogólnej ich liczby (w 2006 r. – 1.393, 
spadek o 24%). Zarzuty dotyczyły m.in. nadużyć występujących podczas postępowań o udzielanie zamówień publicz-
nych, a obszar zamówień w dalszym ciągu uznawano za szczególnie wrażliwy na zagrożenie korupcją. Zwracano m.in. 
uwagę na nieprzestrzeganie w prowadzonych postępowaniach zasad równości, jawności, powszechności i pisemności. 
Wskazywano na nierówne traktowanie wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, zarzucano wpływanie na 
wyniki przetargów, przez określanie istotnych warunków zamówienia w sposób prowadzący do wygrania przetargu przez 
z góry określonego oferenta. Konsekwencją tak prowadzonych postępowań było podpisywanie umów niezapewniających 
optymalnej realizacji wymagań zamawiającego, przez co środki publiczne wydatkowane były nieoszczędnie. Informowano 
też o nieprawidłowym powoływaniu i funkcjonowaniu komisji przetargowych. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty często 
jedynym kryterium była najniższa cena, której wysokość podczas realizacji zamówienia wzrastała. Wskazywano również 
na niegospodarność w wydatkowaniu środków publicznych – na etapie realizacji zamówienia, w tym regulowanie zobowią-
zań wobec dostawców, z pominięciem obowiązku sprawdzenia jakości wykonanych zamówień, a także na niestosowanie 
kar umownych za opóźnienia w realizacji dostaw, robót i usług.

  Podobnie jak w roku poprzednim, reprezentatywną w tej grupie była korespondencja sygnalizująca występowanie nad-
użyć i niegospodarności w placówkach służby zdrowia i pomocy społecznej – łącznie 161 skarg (w 2006 r. – 230, spadek 
o 30%). Sygnalizowano fakty wskazujące na niegospodarne zarządzanie majątkiem publicznych zakładów opieki zdro-
wotnej oraz celowe zadłużanie szpitali (zbędne remonty, zlecanie usług firmom zewnętrznym). Zjawisko nadużyć i korupcji 
w tychże placówkach postrzegano w kontekście nasilających się protestów pracowników służby zdrowia, podnoszących 
kwestie podwyżki wynagrodzeń dla tej grupy zawodowe, i równoczesnego pogarszania się jakości oferowanych usług. 
W podobnej liczbie skarg (158) zawarto zarzuty nadużyć w publicznych placówkach ze sfery nauki, kultury i oświaty 
(w 2006 r. – 143, wzrost o ponad 10%). Krytykowano niegospodarne dysponowanie środkami finansowymi, a zwłaszcza 
nieprawidłowe wykorzystanie dotacji budżetowych na remonty i modernizację oraz zbywanie nieruchomości stanowiących 
własność tych placówek wybranym osobom i firmom na preferencyjnych warunkach.

  Zarzuty występowania nadużyć i niegospodarności w działalności placówek i zakładów związanych z gospodarką ko-
munalną i przestrzenną przedstawiono w 158 skargach i wnioskach (w 2006 r. – 168, spadek o 6%). Wskazywano na 
korupcję, osiąganie nienależnych korzyści przy zbywaniu mienia komunalnego, nieprawidłowe wykorzystywanie środków 
na budowę tzw. małej architektury, łączenie funkcji kierowniczych w placówkach publicznych z prywatną działalnością.

  Informacje o nadużyciach występujących w jednostkach związanych z przemysłem zawarto w 97 pismach (w 2006 r. 
– 149, spadek o 35%). Krytyce poddawano głównie nadmierną dbałość kierownictw zakładów o własne interesy, informo-
wano o niegospodarnym wydatkowaniu środków finansowych oraz nierzetelnym prowadzeniu dokumentacji i przetargów. 
W skargach dotyczących przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa informowano o działaniach 
na szkodę spółek, przez błędne decyzje gospodarcze, naruszaniu przepisów dotyczących udzielania zamówień publicz-
nych, niekorzystnym lokowaniu majątku w innych spółkach, wyprzedaży majątku zaprzyjaźnionym firmom i osobom, nie-
trafnych decyzjach w procesie zarządzania, prowadzących do strat finansowych i spadku rentowności, nieprawidłowych 
przetargach, zawyżaniu kosztów robót remontowych, niecelowych zakupach maszyn i urządzeń, pobieraniu zaniżonego 
czynszu za wynajęte pomieszczenia.



Dz
ia

³a
ln

oœ
æ 

ko
nt

ro
ln

a 
Na

jw
y¿

sz
ej

 Iz
by

 K
on

tr
ol

i

154

  W 122 skargach podnoszących problematykę nadużyć i niegospodarności w jednostkach związanych z rolnictwem, leś-
nictwem i ochroną środowiska (w 2006 r. – 131, spadek o 7%), krytykowano głównie nierzetelne działania kierownictw 
zakładów wykonujących zadania na rzecz ochrony środowiska. Wskazywano m.in. na nadużycia przy budowie oczysz-
czalni ścieków, niegospodarne wydatkowanie publicznych środków, korupcję przy udzielaniu kredytów preferencyjnych 
z udziałem dopłat ze Skarbu Państwa. W skargach z zakresu rolnictwa sygnalizowany był ponadto problem prawidłowości 
udzielonych pozwoleń na uprawę organizmów genetycznie modyfikowanych (GMO), ze wskazaniem na wzmożenie kon-
troli organów administracji publicznej nad prowadzonymi w tym zakresie działaniami.

  Nadużycia w gospodarowaniu zasobami leśnymi przedstawiano głównie w kontekście sprzedaży i pozyskiwania drewna. 
Krytykowano przyjęty do realizacji internetowy system sprzedaży, który – w ocenie skarżących – powodował negatywne 
skutki dla niewielkich zakładów drzewnych. Informowano ponadto o przypadkach sprzedaży drewna podmiotom zalega-
jącym z płatnościami bez należytego zabezpieczenia, nadmiernym i ukrytym wyrębie w lasach państwowych, jak również 
o nieskutecznym nadzorze odpowiednich służb nad realizacją planów urządzania lasów w nadleśnictwach.

  Opisane w 95 skargach zarzuty nadużyć i niegospodarności w jednostkach związanych z działalnością handlowo-usługo-
wą (w 2006 r. – 128, spadek o 26%) koncentrowały się zazwyczaj wokół spraw mających związek z ustalaniem kosztów, 
cen, podatków, marż, postrzeganych w kontekście nieuzasadnionego i nadmiernego – w ocenie skarżących – bogacenia 
się. Wskazywano głównie na uchylanie się właścicieli zakładów prywatnych od płacenia należnych podatków, przy czym 
takie skargi były w większości kierowane przez anonimowych autorów.

  Z uwagi na fakt, iż w ramach każdej kontroli prowadzonej przez NIK, zwłaszcza w badanych obszarach styku interesu publicznego 
i prywatnego, identyfikowane są źródła i mechanizmy zjawiska korupcji, wydaje się zasadne wyodrębnienie w tej grupie skarg 
także tych, w których przedstawiono zarzuty łapownictwa i korupcji. W minionym roku do NIK skierowano 85 pism piętnujących 
takie czyny, przy czym w 66% były to skargi anonimowe. Dla porównania, w 2006 r. do Izby nadesłano 51 takich skarg.

 2)  Następną co do liczebności grupą było 935 skarg, w których skrytykowano funkcjonowanie organów i urzędów admi-
nistracji rządowej i samorządu terytorialnego (w 2006 r. – 1.182, spadek o 21%). Tematyka 235 skarg dotyczyła urzę-
dów i organów administracji rządowej (w 2006 r. – 250, spadek o 6%) i 660 – administracji samorządowej (w 2006 r. – 720 
spadek o ponad 8%). W pozostałych 40 pismach krytyce poddano działania obu typów administracji publicznej, uznając je 
za nieprzyjazne dla obywatela, nierzetelne, nieskuteczne i przewlekłe. Skargi dotyczące postępowań przed organami ad-
ministracji, zarówno rządowej jak i samorządowej, wskazywały na brak kompetencji urzędników podejmujących określone 
decyzje administracyjne, przewlekłość postępowań, brak odpowiedzi, błędy proceduralne, tolerowanie naruszeń prawa. 
Kadrze kierowniczej zarzucano natomiast niegospodarne zarządzanie powierzonym mieniem, marnotrawienie środków 
publicznych, wykorzystywanie stanowisk do czerpania prywatnych korzyści, nieprzestrzeganie przepisów ustawy o zamó-
wieniach publicznych, korupcję funkcjonariuszy publicznych, powiązania rodzinne i towarzyskie w strukturach organiza-
cyjnych administracji publicznej.

  Nie słabnie także powtarzająca się w pismach skargowych krytyka organów nadzoru budowlanego i administracji archi-
tektoniczno-budowlanej wszystkich szczebli. Przedstawiane zarzuty wiązano bezpośrednio lub pośrednio z naruszaniem 
przepisów Prawa budowlanego i procedur administracyjnych. Skarżący informowali o nienależytym nadzorze nad re-
alizacją inwestycji i przestrzeganiem warunków zabudowy, tolerowaniu przypadków samowoli budowlanych, niewyko-
rzystywaniu instrumentów prawnych przysługujących w tych sprawach organom nadzoru budowlanego, pomijaniu stron 
postępowania lub uniemożliwianiu im brania udziału w postępowaniu. Pracownikom urzędów zarzucano opieszałość 
w prowadzeniu spraw skargowych, wnoszonych przez strony postępowania.

  Nowym problemem, którego występowanie zasygnalizowano w nielicznych skargach, był nieprawidłowy – w odczuciu 
skarżących – systemem nadzoru i kontroli nad importem do Polski mięsa drobiowego. Zarzut ten przedstawiano w kon-
tekście zagrożeń dla możliwości rozwoju hodowców krajowych. Do tej grupy skarg zakwalifikowano także korespondencję 
skargową, w której zamieszczono uwagi do nowelizacji ustawy o odpadach, w zakresie zakazującym unieszkodliwianie 
zakaźnych odpadów medycznych i weterynaryjnych w sposób inny niż ich spalenie. Nowej regulacji prawnej skarżący 
zarzucali niezgodność z Konstytucją RP, argumentując, iż jej przepisy ingerując w reguły gospodarki wolnorynkowej, 
eliminują konkurencję rynkową w obszarze gospodarki odpadami medycznymi, przez co chroni ona interesy wyłącznie 
jednej grupy przedsiębiorców.

  W skargach dotyczących administracji rządowej zwracano uwagę na nieskuteczność nadzoru nad działalnością komu-
nalną, zwłaszcza nad realizacją przez organy administracji samorządowej zadań zleconych przez administrację rządową, 
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jak również nad jednostkami wchodzącymi w skład administracji zespolonej. Zarzuty pod adresem administracji rządowej 
dotyczyły także występowania w urzędach niegospodarności, naruszania prawa, zwłaszcza Prawa zamówień publicznych, 
a także niezgodnego z ustawą o finansach publicznych wydatkowania środków publicznych. W kwestiach dysponowania 
środkami unijnymi, wskazywano na brak dostatecznego nadzoru nad projektami realizowanymi z udziałem tych środków, 
niejasność procedur i wydłużone terminy oczekiwania beneficjentów na decyzje o przyznaniu środków. Natomiast urzęd-
nikom zarzucano prywatę, niekompetencję, stronniczość w podejmowaniu decyzji oraz uchybianie ustawowym terminom 
załatwiania spraw.

  Wśród zarzutów kierowanych pod adresem organów administracji samorządowej dominowały zażalenia na wydatkowanie 
środków publicznych na inwestycje niezgodnie z ustawą o finansach publicznych i ustawą – Prawo zamówień publicznych. 
Wskazywano na przypadki niezabezpieczania interesów gmin w zawieranych umowach, wyrażania zgody na nielegalne 
inwestycje, niepodejmowanie inwestycji infrastrukturalnych, tj. budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, a w wypad-
ku prowadzenia takich inwestycji – krytykowano nadmierne obciążanie mieszkańców kosztami ich budowy. Jednostkom 
samorządowym zarzucano ponadto wydawanie pozwoleń na budowę z naruszeniem przepisów o ochronie środowiska, 
blokowanie działalności inwestycyjnej przedsiębiorców na rzecz podmiotów konkurencyjnych, przez wydawanie wadli-
wych decyzji uchylanych w wyższej instancji. Krytyczna ocena działalności inwestycyjnej gmin postrzegana była także 
w aspekcie kosztowności podejmowanych przedsięwzięć i nieuwzględniania interesu społecznego przy podejmowaniu 
decyzji w takich sprawach.

  Wśród listów sygnalizujących nieprawidłowe funkcjonowanie organów i urzędów administracji publicznej szczebla sa-
morządowego, szczególne miejsce zajmują skargi na niewywiązywanie się jednostek samorządu terytorialnego szczeb-
la gminnego z obowiązku sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W wypadku podjęcia 
przez nie takich prac – kwestionowano często sposób rozstrzygania uwag do projektów planu. Skarżący zauważają, iż 
brak planowych działań w tym zakresie utrudnia racjonalną gospodarkę przestrzenną na obszarze gmin. Występowanie 
nieprawidłowości w tej dziedzinie potwierdzają m.in. wyniki kontroli pn. Kształtowanie polityki przestrzennej w gminach, 
jako podstawowego instrumentu rozwoju inwestycji.

  Wiele emocji budzi nadal sfera zamówień publicznych. Najczęściej sygnalizowano problem wygrywania przetargów przez 
przedsiębiorców powiązanych rodzinnie lub towarzysko z władzami gmin, bądź też inne firmy, które gwarantowały, że pod-
wykonawcami lub dostawcami będą firmy „bliskie” tym władzom. Jako mechanizm umożliwiający „ustawienie” przetargu 
skarżący wskazywali najczęściej dobór kryteriów w postępowaniu przetargowym, który – przy przedwczesnym ujawnieniu 
warunków oferowanych przez innych przedsiębiorców ubiegających się o udzielenie zamówienia, umożliwia wygranie 
przetargu z góry określonej firmie.

 3)  Funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości i służb więziennictwa skrytykowano w 363 skargach (w 2006 r. – 301, 
wzrost o prawie 21%). Problematyka podnoszona w skargach zaliczanych do tego działu nie uległa znaczącym zmianom 
w relacji do lat poprzednich i wiązała się ściśle z orzecznictwem sądowym. Kwestionowano prawidłowość prowadzonych 
postępowań sądowych, skarżono się na ich przewlekłość i opieszałość działania sądów, zwracano się z prośbami o spo-
wodowanie zmiany zasądzonych wyroków. W dalszym ciągu daje się zauważyć brak wystarczającej świadomości, iż pra-
womocne rozstrzygnięcie sądu przesądza o poprawności zapadłych decyzji i jest wiążące dla stron postępowania. Krytyce 
poddano także działalność komorników sądowych, uznając ją za nierzetelną, nieuczciwą i niekompetentną. Wskazywano 
na trudności w dochodzeniu przez dłużników słusznych racji oraz na nieskuteczność postępowań skargowych. 

  Skargi na działalność organów ścigania przestępstw odnosiły się, w głównej mierze, do spraw administracyjno-kadrowych 
oraz postępowań prowadzonych przez policję i prokuraturę. Wśród zarzutów dominowały: stronniczość prokuratorów 
w prowadzonych postępowaniach oraz nieuzasadnione ich umarzanie, stronniczość w podejmowaniu decyzji i mobbing 
w stosunku do podległych prokuratorów, dokonywanie wydatków nieznajdujących pokrycia w dochodach. Odnośnie dzia-
łań policji, wskazywano przede wszystkim na brak skutecznego nadzoru nad prowadzonymi dochodzeniami.

  Problematyka funkcjonowania służb więziennictwa dotyczyła przede wszystkim spraw bytowych osób przebywających 
w zakładach karnych. Kwestionowano warunki odbywania kary pozbawienia wolności, wskazywano na problemy w dostę-
pie do lecznictwa, skarżono się na niezaspokajanie podstawowych potrzeb więźniów i nadmierne zagęszczenie cel.

  W reakcji na wyniki kontroli funkcjonowania izb wytrzeźwień, wpływały także skargi, których autorzy – na podstawie włas-
nych doświadczeń – potwierdzali stwierdzone podczas kontroli przypadki stosowania środków przymusu bezpośredniego 
w sytuacjach, które tego nie wymagały. Zarzucano przy tym brak skutecznego nadzoru nad tymi jednostkami.
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 4)  O 34% (tj. z 239 w 2006 r. do 321 w 2007 r.) wzrosła liczba skarg mających związek z funkcjonowaniem sfery edukacji, 
nauki i kultury. Krytyczne uwagi odnosiły się zarówno do działalności szkół i placówek edukacyjnych wszystkich szczebli, 
jak też do systemu oświaty. Wskazywano na nieprawidłowe zasady odpłatności za naukę, niski poziom wykształcenia 
nauczycieli, nieprawidłową organizację zajęć dydaktycznych, przypadki nierzetelnego dokumentowania naboru uczniów 
do klas pierwszych. Zgłaszano też zastrzeżenia do poziomu nauczania. Odnotowano ponadto sygnały o braku dbałości 
władz samorządowych o zabezpieczenie potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym.

  Wśród spraw dotyczących placówek prowadzących działalność kulturalną, eksponowano potrzebę kontroli prawidłowości 
zarządzania obiektami zabytkowymi. Oprócz sygnałów o niedostatecznym nadzorze nad gospodarką finansową, wskazy-
wano również na przypadki wykorzystania, kosztem zwiedzających, obiektów zabytkowych do celów komercyjnych oraz 
zatrudnianie nieprzygotowanych przewodników.

  W związku z realizowaną kontrolą pn. Nadawanie stopni i tytułu naukowego napłynęły do NIK informacje o nieprawidłowo-
ści występujących w działalności Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów oraz uczelni wyższych. Krytyka sposobu funkcjo-
nowaniem Komisji dotyczyła niezgodnego z prawem wydawania decyzji dotyczących odmowy zatwierdzenia uchwał rady 
wydziału o nadaniu stopnia naukowego, niedotrzymywania sześciomiesięcznego terminu wyznaczonego na rozpatrzenie 
danej sprawy, stosowania niewłaściwego kryterium i trybu powoływania recenzentów, a także nieuznawania stopnia na-
ukowego uzyskanego za granicą za równorzędny z odpowiednim stopniem naukowym w Polsce.

  Skargi dotyczące szkół wyższych sygnalizowały m.in. nieprawidłową procedurę przewodów doktorskich, w tym ich ot-
wieranie i przeprowadzanie bez ustanowienia wymaganego przepisami prawa i spełniającego jego warunki promotora, 
a także nierzetelne uzyskiwanie stopni naukowych.

 5)  Zażalenia dotyczące gospodarki lokalami zawarto w 273 skargach i wnioskach (w 2006 r. – 303, spadek o 10%). Przed-
miotem krytyki były zarówno polityka mieszkaniowa i wysokość pobieranych opłat, jak i zaniedbania w gospodarce lokalami 
o różnym typie własności. Podnoszono błędy w administrowaniu nieruchomościami, krytykowano system rozliczeń. Duża 
grupa skarg dotyczyła wysokości opłat za energię cieplną, naliczanych według wskazań urządzeń pomiarowych, tzw. podziel-
ników ciepła. Krytykowano też wysokość opłat za dostawę wody i trudności w uznawaniu reklamacji dotyczących jej zużycia. 
Nadal u autorów tych skarg daje się zauważyć nieznajomość regulacji prawnych umożliwiających samym zainteresowanym 
wpływanie na kształt istotnych dla nich decyzji podejmowanych przez zarządy spółdzielni i wspólnoty mieszkaniowe.

  W 111 skargach wskazano na nieprawidłowości w gospodarowaniu lokalami spółdzielczymi (w 2006 r. – 124, spadek o po-
nad 10%). Podkreślano niekorzystanie przez rady nadzorcze z uprawnień do kontroli działań zarządów, małą skuteczność 
postępowań lustracyjnych prowadzonych przez związki rewizyjne i trudności w dochodzeniu roszczeń w postępowaniu 
przed sądami powszechnymi. Nowym problemem, który pojawił się w tej grupie skarg, był wykup mieszkań spółdzielczych 
przez dotychczasowych najemców po preferencyjnych cenach. W opinii skarżących, władze spółdzielcze nagminnie pró-
bowały zniechęcać mieszkańców, mnożąc koszty rzekomo związane z wykupem. Skarżono się, że spółdzielnie bojkotują 
ustawę, wymyślając dziesiątki powodów, aby opóźnić przekształcenie.

  Gospodarowanie lokalami komunalnymi skrytykowano w 45 skargach (w 2006 r. – 46, spadek o 2%), a podnoszona 
problematyka dotyczyła głównie gospodarowania zasobami mieszkaniowymi gmin. W świetle korespondencji kierowanej 
do Izby nadal daje się zauważyć negatywny obraz działalności zarządów gmin, zarówno w kwestii zaspokajania potrzeb 
mieszkaniowych, jak też prawidłowości prowadzonego przez gminy gospodarowania lokalami, którymi zarządzanie po-
zostaje w gestii samorządów. Autorami skarg były zarówno osoby fizyczne, będące najemcami lokali komunalnych, jak 
też członkowie wspólnot mieszkaniowych z udziałem gmin oraz organizacje i stowarzyszenia reprezentujące interesy 
właścicieli lokali.

  Władzom samorządowym zarzucano ponadto nierzetelne realizowanie programów gospodarowania mieszkaniowym za-
sobem gmin, brak długookresowych planów sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych oraz planów wykorzystania gminnego 
zasobu nieruchomości. Kwestionowano również pojawiające się koncepcje jak najszybszej prywatyzacji zasobów miesz-
kaniowych, przez powszechną sprzedaż lokali na rzecz dotychczasowych najemców.

  Nieliczne (19 w 2007 r., 24 w 2006 r. – spadek o prawie 21%), ale często słuszne skargi na działalność wspólnot miesz-
kaniowych, wskazywały na nieumiejętność korzystania przez właścicieli lokali z ustawowych uprawnień do kontrolowania 
tychże wspólnot. Skarżono się m.in. na uniemożliwianie właścicielom lokali realizacji ustawowego prawa do kontrolowania 
sposobu zarządzania nieruchomością wspólną, kwestionując prawidłowość zarządzania środkami finansowymi wspólnot 
i rzetelność określanych wartości robót remontowych.
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  W 14 pismach dotyczących gospodarowania lokalami pozostającymi w administracji specjalnej (w 2006 r. – 26, spadek 
o 46%), zakwestionowano przede wszystkim wysokość naliczanych opłat.

 6)  Funkcjonowanie systemu emerytalno-rentowego, ochrony zdrowia i pomocy społecznej było przedmiotem 153 
skarg (w 2006 r. – 277, spadek o 45%).

  Sformułowano 131 krytycznych ocen funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Skarżący wskazywali na niezadowalającą 
jakość usług medycznych oraz naruszanie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (np. w zakresie dotyczącym kontraktacji 
świadczeń medycznych i obsady stanowisk). W dalszym ciągu niepokój budzi rosnące zadłużenie publicznych zakła-
dów opieki zdrowotnej, skutkujące zagrożeniem likwidacji niektórych placówek. Proces ten postrzegany jest w korelacji 
z niegospodarnym wydatkowaniem środków publicznych na działalność szpitali, zadłużaniem się ich z powodu wysokich 
kosztów nieprzemyślanych zakupów, jak również z niezadowalającą dbałością o jakość świadczonych usług medycznych. 
Informowano o zakupie kosztownego sprzętu, z którego później nie korzystano, wzroście kosztów realizacji umów zlece-
nia i o dzieło zawieranych z pracownikami, którzy realizowali je często w zakresie zbieżnym z obowiązkami wynikającymi 
ze stosunku pracy. Odzwierciedlenie w skargach znalazł też problem usług medycznych świadczonych przez placówki 
prywatne zlokalizowane w jednostkach publicznych, w których badania specjalistyczne wykonywane są niejednokrotnie 
na aparaturze należącej do szpitala, a działalność placówek prywatnych opiera się, w znaczącym stopniu, na strukturach 
i potencjale publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

  W relacji do roku poprzedniego zmniejszyła się (ze 146 do 81, tj. o prawie 45%) liczba skarg dotyczących świadczeń 
emerytalno-rentowych. Najczęściej poruszanymi problemami były wymiar emerytury lub renty oraz trudności w utrzymaniu 
przyznanej wcześniej renty, w związku ze zmianą orzeczenia o stanie zdrowia. Zwracano uwagę na niewłaściwe nalicza-
nie należnych świadczeń, przewlekłość postępowań, nieprawidłowe rozliczanie składek na ubezpieczenia emerytalne, 
opóźnienia w przekazywaniu składek do otwartych funduszy emerytalnych, krytykowano wymiar emerytur i rent, dowol-
ność w orzekaniu o inwalidztwie oraz sygnalizowano trudności w uzyskaniu wyższej grupy inwalidztwa. Konfrontowano 
je następnie z wydatkowaniem środków na budowę reprezentacyjnych biur oraz długotrwałym wdrażaniem kosztownych 
systemów informatycznych.

  W 84 skargach związanych z szeroko rozumianą pomocą społeczną (w 2006 r. – 119, spadek o prawie 30%) najczęściej 
podnoszono nieprawidłowe działania miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej, wskazując zwykle na niezado-
walającą pomoc w relacji do rzeczywistych potrzeb. Prezentowano zarzuty złego gospodarowania przez zarządy gmin 
funduszami na ten cel, informowano o zaniedbaniach w pracy ośrodków pomocy społecznej, lekceważeniu interesantów, 
przydzielaniu okresowych zasiłków „po znajomości”, przy równoczesnym odmawianiu pomocy osobom rzeczywiście jej 
potrzebującym.

  Prezentowane w mediach informacje o nienależytej jakości usług świadczonych przez ośrodki leczniczo-opiekuńcze spo-
wodowały, że do NIK kierowane były także skargi, w których członkowie rodziny opisywali sposób traktowania oraz warun-
ki pobytu ich bliskich w tego typu placówkach, prosząc jednocześnie o kontrolę wskazanego ośrodka. Dla potwierdzenia 
informacji opisywano sytuacje, w których pacjenci nie otrzymywali gwarantowanej umową opieki. Zwracano przy tym 
uwagę na nieskuteczność nadzoru sprawowanego nad tego rodzaju placówkami ze strony właściwych organów i urzędów 
administracji publicznej.

 7)  W 159 skargach krytycznie oceniono różne aspekty funkcjonowania podmiotów zaliczanych do działów transport, komu-
nikacja i łączność (w 2006 r. – 217, spadek o 27%). Znaczący udział (102 skargi, w 2006 r. – 146, spadek o 30%) miała 
korespondencja zakwalifikowana do działu łączność, w której odnoszono się krytycznie do usług świadczonych przez 
największego krajowego operatora oraz podnoszono problemy związane z funkcjonowaniem sieci telefonii komórkowych, 
rynkiem komunikacji elektronicznej oraz jakością usług pocztowych. W większości skarg krytyce poddano zarówno sposób 
naliczania opłat za usługi telekomunikacyjne, jak i nierzetelne – zdaniem skarżących – rozpatrywanie skarg i reklamacji. 
Korespondencja dotycząca telefonii komórkowej odnosiła się głównie do lokalizacji stacji bazowych w miejscach nieakcep-
towanych przez okolicznych mieszkańców lub niespełniających wymogów technicznych.

  Wraz z rozwojem rynku komunikacji elektronicznej zaczęły pojawiać się w także pojedyncze skargi związane ze świadcze-
niem dostępnych usług łączności elektronicznej lub udostępnianiem publicznych sieci łączności. Tematyka tych skarg doty-
czyła w większości aspektów technicznych oraz związanych z organizacją systemu komunikacji elektronicznej w urzędach 
administracji publicznej. Skarżono się także na nieterminowe przesyłanie wnoszonych opłat i przesyłek, niedostarczanie 
przez pocztę przesyłek ich adresatom, jak również przewlekłe i niesatysfakcjonujące rozpatrywanie skarg i reklamacji.



Dz
ia

³a
ln

oœ
æ 

ko
nt

ro
ln

a 
Na

jw
y¿

sz
ej

 Iz
by

 K
on

tr
ol

i

158

  W 43 skargach poruszających kwestie transportu (w 2006 r. – 69, spadek o 38%) sygnalizowano m.in.: potrzebę przebudowy 
dróg krajowych; konieczność usprawnienia przejazdów przez określone miasta i miejscowości oraz poprawy bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i przewozów, brak aktywnych starań o zmniejszenie uciążliwości ekologicznej transportu. Wskazywano 
także na nieprawidłowości w funkcjonowaniu firm przewozowych, przedsiębiorstw komunikacji samochodowej, kolejowej 
i lotniczej. Odnoszono się też do niezadowalającego bezpieczeństwa na drogach publicznych, podkreślając konieczność 
prowadzenia inwestycji zmniejszających poziom tego zagrożenia w transporcie drogowym, kolejowym i lotniczym.

 8)  W grupie 176 skarg zakwalifikowanych do spraw wynikających ze stosunku pracy (w 2006 r. – 214, spadek o 18%), 
pracodawcom zarzucano łamanie praw pracowniczych: nierespektowanie przepisów Kodeksu pracy, prawomocnych 
orzeczeń sądowych, przepisów dotyczących odpraw pieniężnych należnych w związku z rozwiązaniem umowy o pra-
cę, przepisów normujących bezpieczeństwo i higienę pracy, a ponadto sygnalizowano trudności w uzyskaniu świadczeń 
z tytułu wypadków przy pracy i nabytych chorób zawodowych.

  W wielu skargach podnoszono problem nieterminowego wypłacania wynagrodzeń, zaniżania wysokości odprowadzanych 
składek na ubezpieczenie społeczne, głównie przez pracodawców prowadzących działalność gospodarczą na własny 
rachunek. Skarżący niejednokrotnie podkreślali, iż pracownicy tolerują naruszanie przez pracodawców ich praw w oba-
wie przed utratą miejsca pracy, bądź skarżą się anonimowo. Zwracali także uwagę na bagatelizowanie przez właścicieli 
zakładów pracy ustaleń dokonanych przez Państwową Inspekcję Pracy. Przyczyn tego stanu upatrywano w zbyt niskim 
– w ocenie skarżących – wymiarze kar nakładanych na pracodawców, przez co nie starają się oni respektować praw 
pracowniczych.

  Sygnalizowano też problemy wynikłe z nierealizowania zobowiązań wobec pracowników podczas wykonywania umów 
prywatyzacyjnych. Wskazywano na nieuzasadnione rachunkiem ekonomicznym przypadki zwalniania pracowników 
z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, powodujące konieczność wypłaty należnych im odszkodowań, przy rów-
noczesnym przyjmowaniu na ich miejsce nowych pracowników oraz informowano o nierespektowaniu obowiązującego 
systemu wynagradzania za pracę.

  Nadal charakterystyczne w tej grupie skarg były sygnały o nieprzestrzeganiu prawa pracy w publicznych zakładach opieki 
zdrowotnej i występowaniu konfliktu interesów. Wskazywano na przypadki łączenia przez ordynatorów obowiązków szpi-
talnych z kierowaniem niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, realizującymi świadczenia na tych samych oddziałach. 
Pracownicy zoz skarżyli się często na niskie stawki płacowe i niezaspokajanie roszczeń z tytułu pracy w godzinach nad-
liczbowych.

 9)  Problemy wynikające z funkcjonowania systemu finansowego były przedmiotem 83 skarg (w 2006 r. – 140, spadek 
o 41%). Skargi dotyczyły działalności agencji administrujących w Polsce wybranymi mechanizmami Wspólnej Polityki Rol-
nej oraz transferujących środki finansowe dla większości zadań realizowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i Fun-
duszy Strukturalnych. Stawiano zarzuty nieprawidłowości w przyznawaniu płatności bezpośrednich do gruntów rolnych 
i udzielania wsparcia w działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, kwestionowa-
no procedury stosowane w rozdziale środków dla beneficjentów oraz terminowość rozpatrywania składanych wniosków. 
Wątpliwości budziło też przyznawanie dopłat do powierzchni gruntów, do których beneficjenci posiadali inne niż własność 
prawa rzeczowe. Zdaniem skarżących środki nie trafiają do podmiotów, którym w istocie dopłaty i preferencyjne linie kre-
dytowe byłyby najbardziej potrzebne, lecz do firm powiązanych rodzinnie lub towarzysko z osobami wykonującymi funkcje 
kierownicze w tych agencjach.

  System finansowy krytykowano także w aspekcie nieumiejętnego wykorzystania środków unijnych. Wskazywano, że już 
na etapie obsługi wniosków o przyznanie takich płatności daje się zauważyć niekompetencję urzędników, opieszałość, 
biurokrację, nieumiejętność świadczenia pomocy przy wypełnianiu wniosków, jak również brak znajomości zasad przyzna-
wania środków.

  W skargach na funkcjonowanie systemu podatkowego eksponowano rozbieżności w interpretowaniu przepisów prawa po-
datkowego przez organy podległe Ministrowi Finansów, co skutkowało podejmowaniem przez naczelników urzędów skar-
bowych różnych decyzji w takich samych sprawach. Kwestionowano ponadto zasadność wydanych decyzji podatkowych 
i prawidłowość funkcjonowania organów skarbowych. Do tej grupy skarg zaliczono także pisma, w których kwestionowano 
– nagłośnioną w mediach – propozycję wzrostu podatku dla posiadaczy samochodów o składkę na ofiary wypadków dro-
gowych. W ocenie skarżących, projektowana zmiana narusza konstytucyjną zasadę równości, gdyż wzrost opłat będzie 
dotyczył nie tylko piratów drogowych, ale też osób jeżdżących bez wypadków.
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  Podnoszono także negatywne konsekwencje kontaktów konsumentów z parabankowymi instytucjami finansowymi. Klienci 
tych instytucji skarżyli się na niejasne zasady udzielania pożyczek i trudności w dochodzeniu swoich racji. Ponadto kwe-
stionowano wysokość wykazywanego przez te instytucje zadłużenia, zwłaszcza w wypadkach nierealizowania harmono-
gramu spłat pożyczek, wskazując przy tym na potrzebę badania wiarygodności podmiotów udzielających pożyczek poza 
systemem bankowym.

 10)  Problematyka gospodarowania gruntami znalazła odzwierciedlenie w 74 skargach (w 2006 r. – 93, spadek o ponad 
20%). Prowadzone w tym zakresie działania postrzegano głównie w kontekście rosnących cen nieruchomości i kojarzono 
z chęcią zysku. Krytyce poddawano przede wszystkim działania władz samorządowych, których decyzje – w ocenie skar-
żących – skutkowały często zbywaniem gruntów o atrakcyjnej lokalizacji, na preferencyjnych warunkach. Wskazywano 
ponadto na nieprawidłowości występujące podczas lokalizacji i realizacji inwestycji drogowych, przedstawiano zarzuty 
organom administracji publicznej odnoszące się do działań w zakresie wywłaszczeń terenów prywatnych celem budowy 
i rozbudowy dróg.

  Nadal charakterystyczne w tej grupie były skargi dotyczące zarządzania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. 
Kwestionowano rzetelność przetargów na dzierżawę gruntów rolnych, krytykowano gospodarowanie nieruchomościami 
przekazanymi w dzierżawę, wskazując na brak kontroli wywiązywania się dzierżawców z warunków umów, niszczenie 
nieruchomości wchodzących w skład dzierżawionych gospodarstw lub wykorzystywanie ich niezgodnie z przeznaczeniem. 
Skarżący zgłaszali też uwagi dotyczące nieprawidłowego wyceniania zbywanych nieruchomości, co umożliwiało ich zakup 
przez określone osoby, wskazywano na błędy popełniane w dokumentacji zbywanych gruntów.

  Sprawy z zakresu geodezji i katastru zasygnalizowano w 31 pismach (w 2006 r. – 20, wzrost o 55%). W dalszym ciągu 
kierowano do NIK sygnały o błędach w prowadzonej przez starostwa ewidencji gruntów i budynków. Błędy te, zdaniem 
skarżących, były wynikiem nienależytego wypełniania przez geodetów obowiązków służbowych oraz braku stosownej 
kontroli nad wykonywanymi przez nich pracami. Kwestionowano sposób prowadzenia i aktualizowania ewidencji gruntów 
i budynków, krytykowano przebieg postępowań rozgraniczających, dopatrując się w nich działań na szkodę właścicieli 
nieruchomości (naruszania stanu ich posiadania). Wskazywano również na niewłaściwą pracę geodetów prowadzących 
rozgraniczenia, zarzucając im brak rzetelności i profesjonalizmu.

 11)  W 47 skargach odnoszących się do przekształceń własnościowych (w 2006 r. – 92, spadek o 49%) informowano 
o nieprawidłowym przebiegu procesów prywatyzacji, reprywatyzacji, restrukturyzacji i upadłości, zaś zarzuty dotyczyły 
m.in. podmiotów z sektorów: cukrowniczego, farmaceutycznego, spedycji międzynarodowej, kolportażu. Wskazywano na 
zaniżanie wartości przedsiębiorstw w wycenach przedprywatyzacyjnych, niekorzystną dla Skarbu Państwa ich restruktu-
ryzację, nieprawidłowy przebieg postępowań upadłościowych w przedsiębiorstwach państwowych. Problem postępowań 
upadłościowych postrzegano m.in. w kontekście wierzytelności. Wskazywano na przypadki opóźnień w przedłożeniu do 
zatwierdzenia projektu listy wierzytelności, skutkujących brakiem możliwości zawarcia układu z wierzycielami oraz wyso-
kie koszty upadłości, rosnące w wyniku przedłużania się postępowania upadłościowego. Wśród problemów hamujących 
prawidłowy przebieg procesów restrukturyzacji, wymieniano nieskuteczność działań związanych z pozyskaniem kapitału, 
a także długotrwałość i błędy przy stosowaniu procedur dotyczących prywatyzacji bezpośredniej.

  Informowano również o równoległym pełnieniu funkcji kierowniczych w przedsiębiorstwie państwowym i spółce przej-
mującej majątek zakładu, wskazując potrzebę stosowania procedur zapobiegających powstawaniu konfliktu interesów. 
Wskazywano też na nieskuteczne wdrażanie programów naprawczych, nierealizowanie programów restrukturyzacyjnych, 
naruszanie procedur prywatyzacyjnych przedsiębiorstw państwowych. Autorami skarg dotyczących sfery przekształceń 
własnościowych byli głównie pracownicy prywatyzowanych przedsiębiorstw, przedstawiciele lokalnych społeczności, oso-
by wykonujące mandat społeczny, organy samorządu pracowniczego i organizacje związkowe.

 12)  Krytyczne uwagi dotyczące funkcjonowania organizacji społecznych, stowarzyszeń i fundacji podniesiono w 51 skar-
gach (w 2006 r. – 89, spadek o 43%). Najwięcej listów dotyczyło roszczeń finansowych z tytułu odszkodowań wypłacanych 
za doznane represje w czasie II wojny światowej oraz gospodarowania środkami finansowymi, w tym środkami z dotacji 
budżetu państwa. W listach, których problematyka związana była z funkcjonowaniem stowarzyszeń, krytyce poddawano 
m.in. działalność warsztatów terapii zajęciowej, powoływanych dla rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełno-
sprawnych. Wśród zarzutów pojawiały się takie, jak: wyłudzanie środków przez kalkulowanie dofinansowania ze środków 
publicznych na podstawie zawyżonej liczby uczestników, nieodpowiedni poziom świadczeń rehabilitacyjnych, naruszanie 
zasad rachunkowości oraz nieprawidłowe sporządzanie sprawozdań.
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Sposób postępowania z korespondencją skargową i zasadność skarg

W 2007 r. stosowano zróżnicowane formy rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków – w zależności od ich charakteru 
i treści. W toku kontroli oraz w wyniku czynności wyjaśniających Izba zbadała łącznie zasadność 180 skarg (146 z 2007 r. 
i 34 z poprzedniego roku), a kolejnych 131 spraw zakwalifikowano do zbadania w późniejszym terminie 20/. Ponadto, w chwili 
sporządzania sprawozdania, w 7 sprawach postępowanie kontrolne nie zostało jeszcze zakończone, dlatego też w tych wy-
padkach nie można odnieść się do zasadności zarzutów.

W wyniku kontroli będących następstwem badania zasadności zarzutów postawionych w skargach, do organów ścigania 
skierowano zawiadomienia w 23 sprawach (w 2006 r. – w 20 sprawach). Podstawą ich skierowania było stwierdzenie faktów 
noszących znamiona przestępstw ściganych z urzędu.

Skargi, co do których brak było możliwości zbadania zasadności postawionych w nich zarzutów, jak również podlegające 
właściwości innych organów, przekazywane były, w celu ich załatwienia, do Państwowej Inspekcji Pracy, urzędów kontroli 
skarbowej, Inspekcji Handlowej, regionalnych izb obrachunkowych, spółdzielczych związków rewizyjnych, rzeczników praw 
(obywatelskich, konsumenckich, pacjenta itp.), właściwych urzędów nadzoru i kontroli. W ten sposób w 2007 r. załatwiono 412 
skarg (tj. 10% ogólnej ich liczby). Gdy NIK nie otrzymała informacji o ostatecznym sposobie załatwienia skargi, występowała 
z pismem monitującymi do organu, któremu skarga została przekazana do zbadania. W 2007 r. NIK wystosowała 58 takich 
monitów (14% – w relacji do ogólnej liczby przekazanych spraw). 

Gdy zarzuty nie kwalifikowały się do przekazania skargi organowi właściwemu lub zbadania przez NIK, skarżącemu udzielano 
wyjaśnień oraz wskazywano kierunki dalszych działań, które mogły być pomocne przy załatwianiu przedstawionej sprawy. W ten 
sposób postąpiono w 2007 r. z 1.715 skargami (43,3% ogólnej ich liczby). Ponadto 12 skargi przekazano organom ścigania 
uznając, że opisane w nich fakty wskazują na duże prawdopodobieństwo zaistnienia przestępstwa. Wszystkie informacje zawarte 
w korespondencji skargowej poddawane były stosownym analizom. Sprawy, w których przedstawiona problematyka nie mogła 
być wykorzystana w bieżących działaniach Izby, a uznana została – choćby w części – za istotną, kwalifikowano jako przydatne 
w przyszłej działalności kontrolnej. Taki właśnie sposób rozpatrzenia zastosowano w 656 sprawach skargowych.

Skargi są w miarę wiarygodnym źródłem informacji. W latach 2006-2007 zwiększyła się (z 38,4% do 40,4%) „potwierdzal-
ność” zarzutów w nich zasygnalizowanych. Fakt ten ilustrują dane zamieszczone w tabeli nr 17.

Tabela nr 17. 
Zasadność zarzutów zawartych w skargach, które zostały zbadane w toku kontroli i postępowań 
przeprowadzonych przez NIK i inne organy kontroli w latach 2006-2007

Lp. Wyszczególnienie

2006 r. 2007 r.

Liczba
Struktura 

(w %) Liczba
Struktura 

(w %)

1 2 3 4 5 6

1 Skargi zbadane przez NIK i inne organy kontroli, którym pisma skargowe 
zostały przekazane 497 100,0 339 100,0

2 Skargi zbadane, w wypadku których postawione zarzuty znalazły 
potwierdzenie w części lub całości 191 38,4 137 40,4

3 Skargi zbadane, w wypadku których postawione zarzuty nie znalazły 
potwierdzenia 306 61,6 202 59,6

Wyniki corocznej analizy problemów podnoszonych przez autorów skarg i wniosków są dla NIK cennym źródłem in-
formacji, wykorzystywanym w pracach nad okresowymi planami kontroli. Sygnalizowana w korespondencji skargowej skala 
i intensywność występowania nieprawidłowości w poszczególnych obszarach funkcjonowania państwa, ma nie tylko wpływ na 
kształtowanie tematyki kontroli podejmowanych doraźnie w bezpośrednim związku ze skargami, ale też na programowanie 
kontroli planowych o szerokim spektrum tematycznym.

Finansowe rezultaty kontroli skargowych

W wyniku przeprowadzonych w 2007 r. 180 postępowań kontrolnych, których podjęcie zainspirowały skargi skierowane do 
NIK, ujawniono m.in. nieprawidłowości w wymiarze finansowym w wysokości 346,1 mln zł. Ponieważ w związku z ustaleniami 

20/ W związku z wpływającymi skargami NIK podejmowała głównie kontrole doraźne – por. zał. nr 4 do Sprawozdania.
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kontroli podejmowane są różnorodne działania porządkujące i racjonalizujące sferę finansów oraz gospodarowanie składnika-
mi majątku, zakres pozytywnego oddziaływania NIK na kontrolowane podmioty rozpatrywany jest również w szerszej formule 
– korzyści finansowych, liczonych w określonej perspektywie czasu. Te właśnie korzyści finansowe, stanowiące wymierny 
efekt kontroli skargowych przeprowadzonych w 2007 r., wyniosły ponad 26,1 mln zł, głównie z tytułu uzyskanych, w związku 
z tymi kontrolami, pożytków finansowych w postaci należnych środków publicznych lub innych składników aktywów.

W tabeli nr 18 przedstawiono dane o nieprawidłowościach w ich wymiarze finansowym oraz korzyści finansowe uzyskane 
w 2007 r.

Tabela nr 18. 
Rezultaty finansowe uzyskane w wyniku kontroli przeprowadzonych w sprawach skargowych w latach 2006-2007

Lp. Wyszczególnienie

2006 r. 2007 r. Wskaźnik 
%

(5:3)
Kwota

(w tys. zł)
Struktura

(w %)
Kwota

(w tys. zł)
Struktura

(w %)

1 2 3 4 5 6 7
1 Nieprawidłowości w wymiarze finansowym 317.238,1 100,0 346.108,8 100,0 109,1

1.1. – uszczuplenia środków publicznych 10.445,5 3,3 6.979,1 2,0 66,8

1.2. – kwoty uzyskane z naruszeniem prawa 11.778,6 3,7 12.147,3 3,5 103,1

1.3. – kwoty wydatkowane z naruszeniem prawa 122.145,7 38,5 26.716,3 7,7 21,9

1.4. – kwoty wydatkowane w następstwie działań niezgodnych 
z prawem 12.749,8 4,0 57.075,9 16,5 447,7

1.5. – kwoty wydatkowane niegospodarnie, niecelowo i nierzetelnie 101.837,9 32,1 86.289,3 24,9 84,7

1.6. – inne nieprawidłowości w wymiarze finansowym 42.619,1 13,4 129.646,8 37,5 304,2

1.7. – kwoty odpowiadające nierzetelnym danym w ewidencji 
finansowo-księgowej 15.661,5 5,0 27.254,1 7,9 174,0

2 Korzyści finansowe 8.624,3 100,0 26.097,8 100,0 302,6
2.1. – oszczędności uzyskane w wyniku działań kontrolnych 319,6 3,7 2,5 0,01 0,8

2.2. – pożytki finansowe w postaci należnych środków publicznych 
lub innych składników aktywów 8.119,2 94,1 19.612,0 75,2 241,6

2.3. – inne nieutracone pożytki finansowe 181,2 2,1 6.475,6 24,8 3.573,7

2.4. – oszczędności lub uzyskane pożytki finansowe dla osoby 
fizycznej bądź podmiotów spoza sektora finansów publicznych 4,3 0,1 7,7 0,03 179,1
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Prawo każdego obywatela do uzyskiwania informacji o działalności organów wła-
dzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne wynika z art. 61 Konstytu-
cji RP. Skonkretyzowaniem tego prawa jest uchwalona 6 września 2001 r. ustawa 
o dostępie do informacji publicznej. Reguluje ona ramy prawne obowiązku infor-
macyjnego oraz zasady dostępu do informacji publicznej. Prawo do uzyskiwania 
informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje 
publiczne obejmuje również możliwość dostępu do informacji o działalności orga-
nów samorządu gospodarczego i zawodowego w zakresie, w jakim wykonują one 
zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skar-
bu Państwa.

Ustawa o dostępie do informacji publicznej przewiduje trzy tryby udostępniania informacji publicznej, czyli „ścieżki do-
stępu” do niej. Podstawowy – to publikacja dokumentów urzędowych w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej. Drugą 
ścieżkę stanowi udostępnienie informacji na wniosek zainteresowanej osoby. Trzeci tryb – to prawo wstępu na posiedzenia 
organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów. W NIK najczęściej stosowanymi formami upowszechnia-
nia informacji publicznej są publikacje w BIP oraz udostępnianie informacji na wniosek zainteresowanej osoby.

Od wejścia w życie ustawy o dostępie do informacji publicznej, odnotowywany jest systematyczny wzrost żądań o dostęp 
do różnorodnych informacji. W 2007 r. liczba składanych w tych sprawach wniosków uległa zmniejszeniu, ze względu na 
rozszerzenie zakresu informacji zamieszczanych przez NIK na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej. Osoby 
zainteresowane określonymi informacjami uzyskują je więc w znacznie większym stopniu bezpośrednio z BIP, a dopiero w wy-
padku braku poszukiwanych informacji składają pisemne wnioski. Diagram nr 8 przedstawia liczbę wniosków, które wpłynęły 
do NIK w latach 2003-2007.

Diagram nr 8. 
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej, które wpłynęły do NIK w latach 2003-2007

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

Ogólna charakterystyka wniosków

W 2007 r. do NIK wpłynęło 218 wniosków o udostępnienie informacji publicznej. W porównaniu z 2006 r., w którym zare-
jestrowano 344 tego rodzaju wnioski, oznacza to zmniejszenie ich liczby o 37%. Wśród wnioskodawców wyodrębnić można 
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osoby fizyczne, które skierowały do NIK 112 wniosków (51,4%), jak i przedstawicieli urzędów, zakładów pracy, organizacji 
społecznych, związkowych i samorządowych, stowarzyszeń i grup zawodowych (ogółem 55 wniosków, tj. 25,2%). W trybie 
przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej zwracali się także parlamentarzyści (11 wniosków, tj. 5,1%) i dziennika-
rze, którzy w 2007 r. złożyli 40 wniosków (18,3%).

Wyniki analizy wniosków, które wpłynęły w okresie sprawozdawczym wskazują, że największe zainteresowanie – po-
dobnie jak w latach ubiegłych – budziły ustalenia kontroli przeprowadzonych w urzędach administracji samorządowej 
(65 wniosków, 29,8%).

Dużym zainteresowaniem cieszyły się również materiały z kontroli: różnego rodzaju spółek (37 wniosków, 17%), pub-
licznych zakładów opieki zdrowotnej (w tym szpitali), zatrudniania niepełnosprawnych, rehabilitacji zawodowej oraz inspekcji 
sanitarnych (łącznie 25 wniosków, tj. 11,5%), urzędów administracji rządowej (21 wniosków, tj. 9,6%), przedsiębiorstw ener-
getyki cieplnej i elektrociepłowni (17 wniosków, tj. 7,8%), prywatyzacji i przekształceń własnościowych (12 wniosków, tj. 5,5%), 
fundacji i stowarzyszeń (10 wniosków, tj. 4,6%), placówek oświatowych i szkół wyższych (8 wniosków, tj. 3,7%), zamówień 
publicznych (5 wniosków, tj. 2,3%). 

Pozostali wnioskujący o udostępnienie informacji publicznej (18 wniosków, tj. 8,2%), zainteresowani byli materiałami 
z kontroli NIK dotyczących: terenowych oddziałów Agencji Nieruchomości Rolnych, pomocy społecznej, towarzystw budow-
nictwa społecznego, Agencji Mienia Wojskowego, Lasów Państwowych, wykorzystania funduszy strukturalnych, powiązania 
budżetu jednostek samorządu terytorialnego z budżetem państwa.

Sposób załatwienia wniosków

Ze wspomnianych 218 wniosków, 176 (80,7%) załatwiono pozytywnie. Wnioskodawcom udostępniono interesujące ich 
materiały w takiej formie, o jaką prosili we wnioskach (w 21 przypadkach żądana informacja była już zamieszczona na stro-
nach BIP). Odmownie załatwiono 6 wniosków (2,7%). Dotyczyły one udostępnienia informacji z kontroli, które nie zostały 
zakończone lub gdy informacja o wynikach kontroli, której wnioski dotyczyły, nie została przedłożona Sejmowi w trybie art. 10 
ustawy o NIK. W jednym przypadku odmówiono udostępnienia żądanych informacji, ponieważ wymagały one przetworzenia, 
a jednocześnie brak było przesłanek istotnych dla interesu publicznego, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy. Ponadto 
nie udostępniano informacji w sytuacjach, kiedy żądana dokumentacja nie występowała w zasobach Izby, ponieważ doku-
mentacja została przekazana do Archiwum Państwowego. Nie realizowano wniosku także wówczas, gdy wnioskodawca nie 
odpowiedział na prośbę o sprecyzowanie jego zakresu, lub gdy wniosek taki wycofał.

Udostępnianie informacji na podstawie innych ustaw

W 2007 r. załatwiono pozytywnie łącznie 310 wniosków od osób i organów, których prawo do uzyskiwania informacji pub-
licznej wynika z przepisów innych ustaw (w szczególności z Kodeksu postępowania karnego). Najwięcej wniosków wpłynęło 
od organów Prokuratury i Policji (odpowiednio 139 i 51, łącznie 61,3% wszystkich wniosków). Agencja Bezpieczeństwa Wew-
nętrznego skierowała 61 wniosków (19,7%), a Centralne Biuro Antykorupcyjne – 4 (1,3%). Sądy uzyskały od NIK informacje 
w 55 przypadkach (17,7%).

W minionym roku, pracownicy NIK nadzorujący lub wykonujący czynności kontrolne, byli wielokrotnie wzywani w cha-
rakterze świadków przez organy ścigania oraz sądy, na okoliczność udostępnienia informacji, z którymi się zapoznali w trak-
cie wykonywania czynności kontrolnych. W 2007 r. wystąpiło 211 takich przypadków. Najwięcej wezwań wpłynęło od Policji 
– 66 (31,3%). Prokuratura skierowała do NIK 57 wezwań (27%), a sądy – 50 (23,7%).
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Po zakończeniu postępowania kontrolnego i upublicznieniu informacji o wynikach kontroli, 
wytworzone akta przekazywane są do Archiwum NIK. Archiwum spełnia trzy główne funkcje 
wynikające z przepisów prawa: kształtuje zasób archiwalny przez właściwe kwalifikowanie, kla-
syfikację i organizację gromadzenia i opracowywania materiałów, zapewnia systemowe wyko-
rzystanie zasobu dla potrzeb wewnętrznych i prowadzenia badań naukowych, a także doskona-
li i rozwija procedury praktyki archiwalnej. Znaczenie dokumentacji gromadzonej w Archiwum 
wynika z pozycji ustrojowej NIK, jako naczelnego organu kontroli państwowej. Zasób archiwal-
ny odzwierciedla nie tylko zmiany w organizacji i działalności NIK, ale także dokumentuje pro-
cesy zachodzące w państwie, przez co ma zarówno wartość dowodową, jak i historyczną.
Podstawowym aktem prawnym regulującym działalność Archiwum jest ustawa o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach 21/. Szczegółowe zasady funkcjonowania Archiwum zawarte 
są w instrukcji archiwalnej 22/, która określa organizację i zakres działania archiwów w NIK. Do 
właściwości Archiwum należy: przyjmowanie dokumentacji z jednostek organizacyjnych Izby, 
przechowywanie jej i zabezpieczanie, prowadzenie ewidencji, brakowanie dokumentacji prze-
terminowanej oraz udostępnianie akt pracownikom NIK do celów służbowych oraz podmiotom 
zewnętrznym, z zachowaniem obowiązujących procedur. Ważnym elementem pracy Archiwum 
jest opracowywanie materiałów archiwalnych (są one następnie przekazywane do właściwych 
archiwów państwowych), a także prowadzenie kwerend archiwalnych zgodnie ze zgłoszonym 
zapotrzebowaniem.

Zasób archiwalny

Zasób archiwalny gromadzony jest w Archiwum zlokalizowanym w siedzibie NIK (departamenty i Delegatura w War-
szawie) oraz w poszczególnych delegaturach zamiejscowych. Dokumentacja przejmowana jest kompletnymi rocznikami, po 
dwóch latach – licząc od 1 stycznia następnego roku po zakończeniu sprawy.

Według stanu na koniec 2007 r. zasób Archiwum wynosił około 3,1 tys. mb akt. W skład zasobu kategorii „A” wchodzi 
głównie dokumentacja z postępowań kontrolnych przeprowadzonych przez departamenty, wytworzona w latach 1975-2004 
oraz przez delegatury NIK – w latach 1964-2004. Około 10% zasobu stanowi dokumentacja niearchiwalna, m.in. akta osobowe 
pracowników, dokumentacja płacowa oraz związana z rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków, a także dokumentacja 
bieżącej finansowej oraz administracyjno-gospodarczej działalności Izby.

W 2007 r. zasób archiwalny wzbogacił się o 251 mb akt (prawie 6,6 tys. jednostek archiwalnych), w tym o 153,9 mb akt 
(3,1 tys. jednostek aktowych) w delegaturach.

W tabeli nr 19 zawarto ogólne dane ilustrujące zasób Archiwum NIK – według stanu na koniec 2007 r.

Tabela nr 19. 
Stan zasobu Archiwum NIK, według stanu na koniec 2007 r. (w mb.)

Lp. Wyszczególnienie
Zasób archiwalny

(w mb.) Wskaźnik %

1 2 3 4
1 Stan na 31 grudnia 2006 r. 2.943,7 100,0

2 Przyjęto w 2007 r., z tego z: 251,4 8,5

2.1 – departamentów 97,5 3,3

2.2 – delegatur 153,9 5,2

3 Przekazano do archiwów państwowych 95,5 3,2

4 Stan na 31 grudnia 2007 r. 3.099,6 105,3

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

22/ Wprowadzonej zarządzeniem Prezesa NIK z 29 czerwca 2006 r. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów w NIK. Normatywem kancelaryjno-archiwalnym 

w NIK jest instrukcja kancelaryjna wraz z jednolitym rzeczowym wykazem akt, wprowadzona zarządzeniem Prezesa NIK z 26 grudnia 1996 r. (wraz z późniejszymi 

zmianami), zatwierdzona przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.
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Przekazywanie akt do archiwów państwowych

Stosownie do przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym, Archiwum jest zobowiązane do przekazywania, 
do właściwych archiwów państwowych, dokumentacji kategorii archiwalnej „A”, po 25 latach od jej wytworzenia. W 2007 r. 
Archiwum NIK, po opracowaniu, przekazało do archiwów państwowych ponad 6,8 tys. jednostek aktowych (95,5 mb akt) z lat 
1949-1999.

Brakowanie akt

Brakowaniu i niszczeniu podlega dokumentacja niearchiwalna kategorii „B”, dla której upłynął termin przechowywania, 
zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt. W 2007 r., na podstawie zgody generalnej dyrektora Archiwum Akt Nowych, 
przeprowadzono 15 ocen dokumentacji niearchiwalnej kategorii „B” i wybrakowano 47,1 mb akt (w ilości 7,6 tys. jednostek ak-
towych). Ponadto, w ramach opracowywania zasobu archiwalnego, przeprowadzono 3 oceny dokumentacji niearchiwalnej kat 
„BE”. Oceny te przekazano następnie do ekspertyzy i zatwierdzenia przez nadzór archiwalny. Po otrzymaniu stosownych de-
cyzji, część dokumentacji przekwalifikowano do kategorii ”A” i przekazano do Archiwum Akt Nowych, a 10,3 mb dokumentacji 
(w ilości prawie 0,7 tys. jednostek aktowych) wybrakowano. Delegatury NIK w 2007 r., na podstawie jednorazowych zezwoleń 
właściwych archiwów, wybrakowały 77,4 mb. (1,1 tys. jednostek aktowych) dokumentacji niearchiwalnej.

Udostępnianie akt

Dokumentacja przechowywana w archiwum udostępniana jest do celów służbowych. Udostępnianie dokumentacji w innych 
celach każdorazowo wymaga zgody Prezesa NIK. W 2007 r. udostępniano akta jednostkom organizacyjnym Izby i podmiotom 
zewnętrznym: prokuraturom okręgowym i apelacyjnym, sądom powszechnym, pracownikom naukowym, dziennikarzom oraz komi-
sjom sejmowym i posłom na Sejm RP, z zachowaniem obowiązujących procedur. W 2007 r. Archiwum udostępniło ogółem ponad 
1 tys. jednostek aktowych.

Informatyzacja Archiwum

W celu usprawnienia pracy Archiwum, m.in. przez stworzenie możliwości szerszego udostępniania akt badaczom, w 2007 r. 
zostało ono wyposażone w system informatyczny, pozwalający m.in. na prowadzenie kwerend archiwalnych – szybkie wy-
szukiwanie potrzebnych akt. Do systemu wprowadzono około 75 tys. rekordów dotyczących zasobu archiwalnego Archiwum 
NIK (departamenty i Delegatura w Warszawie) za lata 1975-2004. System jest jednocześnie elektroniczną ewidencją zasobu 
archiwalnego, pomaga przy brakowaniu dokumentacji niearchiwalnej i przekazywaniu akt kat „A” do archiwów państwowych. 
Jest również pomocny pracownikom jednostek organizacyjnych Izby jako przy przekazywaniu akt do Archiwum.

Uwagi końcowe

Niezależnie od bieżącej pracy związanej z przyjmowaniem dokumentacji z jednostek organizacyjnych, prowadzeniem ewi-
dencji, brakowaniem dokumentacji, udostępnianiem akt do celów służbowych i podmiotom zewnętrznym oraz opracowywaniem 
materiałów archiwalnych i przekazywaniem ich do właściwych archiwów, pracownicy Archiwum udzielali także innym pracownikom 
Izby niezbędnej pomocy i doradztwa w zakresie archiwizacji akt. Przeprowadzili też cykl szkoleń z zakresu użytkowania systemu 
informatycznego dla pracowników Izby, obejmujących też praktyczne korzystanie z modułu przeszukiwania zasobu archiwalnego 
Izby.
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Ważniejsze 
nieprawidłowości

w wybranych 
obszarach

aktywności
państwa 

��� Uwagi ogólne

��� Państwo przyjazne obywatelowi

�� Państwo oszczędne

�� Państwo gospodarne
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Uwagi ogólne

W minionym roku działalność kontrolna NIK koncentrowała się na trzech priorytetowych kierun-

kach, odpowiadających głównym celom, jakie stawiać sobie powinno nowoczesne państwo. Te cele, 

to służenie społeczeństwu i otwarcie na potrzeby obywateli, oszczędność środków zużywanych na 

własne funkcjonowanie oraz gospodarność, pojmowana jako dążenie do możliwie najefektywniejsze-

go wykorzystania społecznego majątku. W ramach tych kierunków NIK badała m.in. kwestie zwią-

zane z bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym, edukacją, ochroną zdrowia, stanem finansów 

publicznych, gospodarką, ekologią, infrastrukturą, a także członkostwem Polski w Unii Europejskiej, 

zwracając szczególną uwagę na wykorzystanie pozyskanych środków unijnych.

Wynikające z tych badań uwagi i wnioski upoważniają do konstatacji, że mimo deklarowanych intencji 

i podejmowanych działań państwo w wielu obszarach swojej aktywności nie wywiązuje się w stopniu 

zadowalającym z przypisanego mu zadania, którym jest stwarzanie gospodarce warunków do rozwoju, 

a obywatelom warunków do bezpiecznego życia. Nie wszystko jednak zależy od potencjału gospodar-

czego i wielkości środków, jakie można przeznaczyć na poszczególne cele. Wiele programów, planów, 

projektów nie dochodzi do skutku lub przynosi efekty dalekie od zamierzonych z powodu uchybień 

popełnionych przy ich tworzeniu i realizacji. Na przeszkodzie stają błędy w planowaniu, zła organi-

zacja, nieumiejętność przewidywania skutków podejmowanych działań, brak konsekwencji, nieprze-

strzeganie obowiązującego prawa, a przede wszystkim niezadowalająco funkcjonujący system nad-

zoru i kontroli. Poza brakiem spodziewanych efektów, spowolnieniem procesów rokujących pozytywne 

zmiany, niewykorzystaniem części posiadanych środków, czy też ewentualną ich utratą – jak stać się 

to może w wypadku funduszy unijnych – powoduje to straty niewymierne, ale mimo to równie dotkliwe, 

w postaci marnotrawienia sił i społecznej energii.

O sposobie funkcjonowania państwa i możliwości skutecznego wypełniania przez administrację pub-

liczną przypisanych jej funkcji decyduje w znacznej mierze kształt oraz jakość prawa. NIK od wielu 

lat sygnalizuje utrzymywanie się luk prawnych, istnienie przepisów nieprecyzyjnych, niejasnych, a na-

wet sprzecznych ze sobą. Organy odpowiedzialne za taki stan często robią niewiele by go zmienić, 

o czym świadczą ustalenia licznych kontroli. Ułomności obowiązującego prawa w wielu wypadkach 

wpływają negatywnie na działalność kontrolowanych podmiotów, zakłócając ich funkcjonowanie i nie 

pozwalając im wywiązać się w pełni ze statutowych obowiązków. Badania wykazały, że nie zawsze 

były przestrzegane zasady techniki prawodawczej, wymagające uprzedniego przeprowadzenia prac 

przygotowawczych, m.in. przeanalizowania przewidywanych skutków społecznych, gospodarczych, or-

ganizacyjnych, prawnych i finansowych każdego z rozważanych rozwiązań. Jeszcze więcej zastrzeżeń 

można mieć do stanowienia konkretnych przepisów i praktycznego stosowania prawa. Brak aktów 

prawnych lub niewłaściwe uregulowanie określonej sfery działalności nie pozwoliły m.in. na rozwiąza-

nie problemu zaspokojenia roszczeń reprywatyzacyjnych, określenie docelowego systemu organizacji 

ratownictwa medycznego, osiągnięcie w przewidzianym terminie zaplanowanego poziomu zapasów 

paliw płynnych itd. Te same powody utrudniły przeciwdziałanie skutkom uciążliwości związanych 

z działalnością wielkoprzemysłowych ferm trzody chlewnej, a także objęcie kontrolą Inspekcji Trans-

portu Drogowego całości, nie zaś tylko części przewożonych niebezpiecznych odpadów medycznych.
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Przykładem wieloletniej zwłoki w pracach legislacyjnych, spowodowanej brakiem spójnej koncepcji, 

był wspomniany już problem reprywatyzacji. Z kolei brak stanowiska Ministerstwa Środowiska odwle-

ka rozstrzygnięcie kwestii, w jakim kierunku powinna rozwijać się gospodarka leśna w Puszczy Biało-

wieskiej i utrudnia pogodzenie sprzecznych racji naukowców, leśników oraz miejscowych społeczności. 

Brak odpowiednich koncepcji i programów wstrzymuje tworzenie terminali, stanowiących warunek 

rozwoju nowoczesnego transportu, stoi także na przeszkodzie kompleksowemu uregulowaniu prob-

lematyki rezerw państwowych. Negatywne skutki miało podjęcie, niepoprzedzonych rzetelną analizą 

merytoryczną i ekonomiczną, nieudanych prób reformowania szkolnictwa wojskowego, czy też restruk-

turyzacji górnictwa siarki. Z kolei przykładem słusznej w założeniach koncepcji, jednak niesprawdza-

jącej się w praktyce, są zakłady pracy chronionej. Ich status w niewielkim stopniu służy rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wspieraniu ich zatrudnienia, przynosi natomiast 

dochody przedsiębiorcom, z racji różnego rodzaju dofinansowań, ulg i zwolnień.

Kolejną przyczyną braku oczekiwanych efektów była niedostateczna współpraca organów i instytucji 

odpowiedzialnych za realizowane przedsięwzięcia i niewłaściwa koordynacja ich działań. Niezrozu-

mienie wagi zagadnienia, nieumiejętność porozumiewania się, spory kompetencyjne, a nawet party-

kularne interesy przeciwstawione interesowi publicznemu, w wielu wypadkach spowodowały znaczne 

opóźnienia w realizacji zadań lub nie pozwoliły na właściwe wypełnianie obowiązków. Brak właściwej 

współpracy między resortami gospodarki i Skarbu Państwa odbijał się niekorzystnie na przebiegu 

i efektach procesu przekształceń własnościowych, a resortów gospodarki i spraw zagranicznych – na 

promocji gospodarczej Polski za granicą. W wielu wypadkach nie współdziałały ze sobą harmonijnie 

administracja rządowa i samorządowa. Zastrzeżenia budziła współpraca ministerstw z jednostkami 

realizującymi powierzone im zadania, administracji rządowej z Inspekcją Weterynaryjną, a tej ostat-

niej z Inspekcją Ochrony Środowiska i Państwową Inspekcją Sanitarną oraz koordynacja prowadzo-

nych przez nie działań. Nie najlepiej układało się współdziałanie między różnymi urzędami, a nawet 

między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi tych samych urzędów. Nierzadko trudno było się 

porozumieć podmiotom realizującym ten sam program, czy też jednostkom zamawiającym dobra lub 

usługi – z wykonawcami zamówień.

Ujemnie na sposób realizacji wielu programów wpływał brak elementarnych danych, bez których podej-

mowane przedsięwzięcia miały niewielkie szanse powodzenia. Kontrole dostarczają przykładów takich 

poczynań. Minister Zdrowia, organizując system ratownictwa medycznego, nie miał aktualnej wiedzy 

o liczbie i rozmieszczeniu szpitalnych oddziałów ratunkowych i centrów powiadamiania ratunkowe-

go na terenie kraju. Do realizacji programu usuwania azbestu przystąpiono nie znając rzeczywistej 

ilości oraz miejsc występowania objętych tą nazwą minerałów i zawierających je wyrobów, wskutek 

czego za podstawę szacunków przyjęto dane statystyczne dotyczące produkcji, importu i dystrybucji 

wyrobów azbestowo-cementowych oraz średnie wskaźniki ich zużycia. Organy administracji rządowej 

oraz inspekcje odpowiedzialne za ochronę zdrowia zwierząt i bezpieczeństwo produktów pochodzenia 

zwierzęcego, mające nadzorować przestrzeganie wymagań ochrony środowiska przez wielkoprzemy-

słowe fermy trzody chlewnej, nie miały wiarygodnych informacji o liczbie takich ferm i skali produkcji. 

Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami medycznymi zakłócał brak rzetelnych i pełnych 

danych o ilości i rodzaju powstałych odpadów oraz miejscach ich wytwarzania i unieszkodliwiania. 
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Samorządy województw, finansujące regionalne kolejowe przewozy pasażerskie, nie znały liczby po-

dróżujących pasażerów ani rzeczywistych kosztów przewozów. Prowadzona przez Ministerstwo Edu-

kacji Narodowej baza danych o liczbie młodzieży realizującej obowiązek nauki była niekompletna 

i niezgodna ze stanem faktycznym. Resort zdrowia nie określił sposobu prowadzenia rejestru osób 

oczekujących na udzielenie świadczenia medycznego i nie wyegzekwował od świadczeniodawców obo-

wiązku sporządzania takich list, wciąż nie dysponował wiarygodnymi danymi o dostępności świadczeń 

zdrowotnych. Przykłady można mnożyć.

Zastrzeżenia budził przebieg procesów inwestycyjnych finansowanych ze środków publicznych. Nie-

które inwestycje zostały zakwalifikowane przez dysponenta głównego do finansowania ze środków 

budżetowych, mimo że ich programy nie spełniały wymogów rozporządzenia Rady Ministrów w spra-

wie szczegółowych zasad finansowania inwestycji z budżetu państwa. Nieprawidłowości i uchybienia 

miały miejsce zarówno w przygotowaniu i realizacji, jak i rozliczaniu inwestycji. Część inwestorów nie 

posiadała prawa do dysponowania nieruchomościami, na których prowadzono zadania inwestycyjne, 

co powodowało wydłużenie i wzrost kosztów przedsięwzięcia. Naruszane były przepisy o udzielaniu 

zamówień publicznych oraz Prawo budowlane. W umowach z dostawcami i wykonawcami nie zawsze 

zabezpieczano interesy Skarbu Państwa, a postanowienia umów skutecznie egzekwowano. Nierzadko 

zakończenie zadań inwestycyjnych wykraczało poza ustalone terminy. Zdarzały się przypadki zawyża-

nia należnego wykonawcom wynagrodzenia lub dokonywania płatności niezgodnie z zawartymi kontrak-

tami. Również rozliczanie inwestycji nie w każdym wypadku prowadzone było terminowo i w sposób 

prawidłowy. Niewystarczający i nierzetelny był też nadzór dysponentów nad przygotowaniem, przebie-

giem i rozliczaniem poszczególnych zadań.

Do powszechnie występujących uchybień stwierdzanych podczas kontroli należało wpisywanie błęd-

nych lub nieścisłych danych do ewidencji, dokumentacji, ksiąg rachunkowych, czy różnego rodzaju 

zestawień i sprawozdań. Są to niewątpliwie nieprawidłowości mniejszego ciężaru gatunkowego, mają 

one jednak wpływ na rzetelność dokumentów. Fakt, że np. ewidencja gruntów i budynków nie odzwier-

ciedlała aktualnego stanu faktycznego, zaś wszystkie sprawozdania z przebiegu realizacji przepisów 

o ochronie gruntów rolnych i leśnych sporządzane były nierzetelnie jest istotny z tego względu, iż za-

pisy w bazach danych stanowią podstawę planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, 

wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicz-

nej, gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw rolnych. Te na pozór nieistotne błędy 

utrudniają prawidłową ocenę efektów prowadzonych działań, są przyczynami nietrafnych decyzji.

Do występowania tego rodzaju nieprawidłowości przyczynia się także w niemałym stopniu brak sku-

tecznego nadzoru. Bywa on często pobieżny, formalny, nie stanowi instrumentu dopingującego pod-

ległe jednostki do rzetelnego wypełniania powinności. Trudno o inną ocenę, jeśli upoważniony organ 

przez kilka lat nie przeprowadził ani jednej kontroli w nadzorowanych podmiotach, skontrolował jedy-

nie niektóre z nich, lub ograniczał się do lektury sprawozdań. Podobne wnioski nasuwają się również 

wówczas, gdy podległe podmioty lekceważą obowiązki sprawozdawcze, nie wykonują zleconych za-

dań, łamią przepisy prawa, w sposób niegospodarny dysponują mieniem, nie przestrzegają procedur 

i terminów załatwiania spraw znajdujących się w obszarze ich kompetencji. Z tych m.in. względów NIK 

zwraca uwagę na te z pozoru drobne niedociągnięcia w rzetelnym wypełnianiu obowiązków. Wydaje 
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się, że na tym właśnie poziomie funkcjonowania urzędów administracji publicznej pozostało jeszcze 

wiele do zrobienia.

Kontrole, poza wiedzą o sposobie prowadzenia i efektach badanej działalności, przynosiły również 

istotne informacje o kontrolowanych podmiotach. Ujawnione nieprawidłowości były niejednokrotnie 

symptomem ich wewnętrznych problemów – niewłaściwego zarządzania i niedomogów organizacyj-

nych. Nietrafne decyzje, podejmowane na podstawie niepełnych informacji, niekiedy miały swą przy-

czynę w zmianach personalnych. Zdarzało się, że nowe kierownictwo, nie zważając na konsekwencje 

finansowe i skutki rezygnacji z zamówionych towarów i usług, odstępowało bez istotnej przyczyny 

od kontraktów zawartych przez poprzedników. Brakowało również ustalonych procedur przekazywa-

nia i obejmowania obowiązków. W ocenie NIK, tego rodzaju sytuacje zakłócały przebieg procesu za-

rządzania, powodowały utratę ciągłości decyzji i wydłużały realizację projektów inwestycyjnych.

Izba nie tylko wskazuje na zagrożenia płynące ze zidentyfikowanych nieprawidłowości w badanych 

obszarach aktywności państwa, ale formułując wnioski pod adresem kontrolowanych organów, urzę-

dów i podmiotów gospodarczych, przyczynia się do poprawy ich funkcjonowania. Wnioski te, jeśli są 

konsekwentnie realizowane, mają pozytywny wpływ na oszczędne, wydajne i efektywne gospodarowa-

nie majątkiem i środkami publicznymi. Tym samym NIK realizuje swoją misję dbałości o gospodarność 

i skuteczność w służbie publicznej dla Rzeczypospolitej Polskiej.
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Państwo przyjazne
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Wprowadzenie

Wyniki
 wa¿niejszych 

kontroli



178

Wprowadzenie

Badając stosunek państwa do obywateli, a dokładniej – działających w jego imieniu organów administracji publicz-
nej – w 2007 r. NIK interesowała się głównie dwoma powiązanymi ze sobą zagadnieniami. Pierwsze z nich, to wywią-
zywanie się państwa z jego obowiązków wobec obywatela: zagwarantowanie mu możliwości korzystania z pełni praw 
i swobód, zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, w tym socjalnego, a także – w miarę posiadanych środków 
– umożliwienie zaspokojenia podstawowych potrzeb materialnych i duchowych. Drugą kwestią była forma wypełniania 
tych powinności i klimat wzajemnych kontaktów. Życzliwy stosunek państwa do obywatela lub brak tej przychylności, poza 
gotowością do odczytywania społecznych oczekiwań, przejawia się w sposobie sprawowania przypisanych mu funkcji. 
Państwo przyjazne obywatelowi powinno pełnić wobec niego rolę służebną, wspierać go w trudnych sytuacjach życiowych, 
wykazywać zrozumienie dla jego problemów i pomagać mu je rozwiązywać.

Kontrole mające dać odpowiedź na pytania o skuteczność działań podejmowanych przez organy administracji pub-
licznej, mających bezpośredni wpływ na jakość życia obywateli, koncentrowały się wokół kwestii związanych z bezpie-
czeństwem wewnętrznym i zewnętrznym, edukacją, funkcjonowaniem systemu opieki zdrowotnej, ochroną środowiska, 
a także obsługą obywateli przez urzędy i służby publiczne. Z badań tych wynika, że dbałość o ich interesy, to ciągle ideał 
do którego się dąży, nie zaś powszechna praktyka i cel przyświecający wszelkim poczynaniom. Część urzędów, instytucji 
i służb, zaabsorbowana wewnętrznymi problemami natury programowej, prawnej, finansowej czy organizacyjnej, zużywa 
na własne funkcjonowanie zbyt dużą część swego potencjału, co powoduje, że za mało uwagi poświęca statutowym po-
winnościom i potrzebom osób, którym winna służyć ich działalność.

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo państwa, kontrola przeprowadzona w Marynarce Wojennej (podobnie jak dwie wcześniej-
sze, dokonane w Wojskach Lądowych i Siłach Powietrznych), ujawniła, że i w tym wypadku nie został osiągnięty zakładany 
poziom zdolności obronnych, wynikający z wcześniejszych uzgodnień w ramach NATO. Świadczyło to o utrzymywaniu się 
tendencji do zbyt optymistycznej oceny możliwości i podejmowania zobowiązań, z których Polska nie była w stanie w pełni się 
wywiązać. Z kolei nie brak potencjału, ale przede wszystkim zaniedbania sprawiły, iż nie doszło do zintegrowania systemów 
łączności i informatyki służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne – Straży Granicznej, Policji i Państwowej Straży 
Pożarnej. Nie mogło to pozostawać bez wpływu na ich współpracę w sytuacjach wymagających koordynacji działań.

Nie napawają optymizmem również ustalenia kontroli poświęconych kwestii bezpieczeństwa osób korzystających 
z komunikacji publicznej. Wynika z nich, że podróżujący koleją nie mogli czuć się w pełni bezpiecznie ani na dworcu, ani na 
peronie, ani po wejściu do wagonu. Zarządcy infrastruktury kolejowej, przewoźnicy pasażerscy i Straż Ochrony Kolei nie 
byli w stanie zapobiec nie tylko naruszeniom ładu i porządku, ale także kradzieżom i dewastacji urządzeń wpływających 
bezpośrednio na bezpieczeństwo ruchu pociągów. W przypadku komunikacji miejskiej krytyczne uwagi NIK wywołane 
zostały przede wszystkim złym stanem technicznym najczęściej mocno już wyeksploatowanego taboru. Przeprowadzone 
oględziny wykazały, że niemal połowa poddanych kontroli autobusów i tramwajów miała różnego rodzaju usterki, w tym 
również poważne, uzasadniające wycofanie pojazdów z ruchu. Stwierdzono ponadto, iż kierowcy autobusów przekraczali, 
nieraz bardzo znacznie, dozwolony czas pracy. Było to możliwe wskutek luki w przepisach, mających zastosowanie jedy-
nie do kierowców zatrudnionych na etacie. Przepisy te pomijały natomiast sytuację, w której ci sami kierowcy występowali 
jako podmioty prowadzące indywidualną działalność gospodarczą, bądź jako osoby zatrudnione przez przedsiębiorców 
świadczących usługi przewozowe. Inne, potencjalne zagrożenia, wiążą się ze stwierdzonym brakiem poprawy zabezpie-
czenia Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie i niewykonaniem wszystkich wniosków pokontrolnych, skie-
rowanych do naczelnego dyrektora Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” po kontroli przeprowadzonej w latach 
2002-2003, a także z opieszałą realizacją wieloletniego Programu dla Odry 2006, opracowanego w celu uporządkowania 
i zintegrowania gospodarki wodnej w jej dorzeczu po katastrofalnej powodzi w 1997 r.

W wyniku badań związanych z oświatą i nauką, NIK krytycznie oceniła działania Ministerstwa Obrony Narodowej doty-
czące reorganizacji wyższego szkolnictwa wojskowego. Reformę niewłaściwie przygotowano i niekonsekwentnie realizo-
wano, a jednym z ubocznych jej skutków był malejący dopływ młodych oficerów do jednostek wojskowych, niezaspokaja-
jący zapotrzebowania Sił Zbrojnych. Jednocześnie uczelnie wojskowe nie wykorzystywały w pełni bazy materialnej i kadry 
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naukowo-dydaktycznej, nieracjonalna struktura zatrudniania generowała zbędne koszty, nie były realizowane w całości 
plany studiów i programy kształcenia, nie były też wykorzystywane dotacje budżetowe na badania. O ile akademie woj-
skowe prowadziły działalność zgodną z Prawem o szkolnictwie wyższym, to wyższe szkoły oficerskie koncentrowały się 
głównie na różnego rodzaju kursach dla słuchaczy cywilnych i wojskowych, co kłóciło się z ich podstawowym zadaniem 
– kształceniem studentów.

Kontrola poświęcona wypełnianiu obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat wykazała, że administracja oświa-
towa, wbrew postanowieniom ustawy o systemie oświaty, nie poświęcała temu problemowi należytej uwagi. Nie został on 
uwzględniony w wytycznych dla kuratorów oświaty, a prowadzona przez MEN baza danych była niekompletna. Niewy-
starczające zainteresowanie zjawiskiem przedwczesnego porzucania nauki przez młodych ludzi oraz brak wiarygodnych 
informacji o jego skali może utrudnić rzetelne wywiązanie się Polski z nałożonego przez Radę Europy na państwa Unii 
Europejskiej obowiązku podjęcia do 2010 r. działań służących ograniczeniu populacji zagrożonej wykluczeniem z systemu 
edukacyjnego, co w myśl strategii lizbońskiej winno sprzyjać przekształceniu Europy w opartą na wiedzy konkurencyjną, 
dynamiczną gospodarkę.

Kolejnych przykładów braku dbałości o maksymalne wykorzystanie szans rozwojowych tkwiących w kształceniu mło-
dzieży dostarczyła kontrola opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi. Wynika z niej, że ich edukację traktowano 
w sposób marginalny, a zapisy ustawy o systemie oświaty, które zapowiadały stworzenie osobom o nieprzeciętnych pre-
dyspozycjach intelektualnych sprzyjających warunków do rozwijania uzdolnień, nie były w praktyce realizowane. Liczba 
młodzieży korzystającej z udogodnień w postaci możliwości uczenia się według indywidualnych programów oraz kończe-
nia każdego z typów szkół w skróconym czasie była niewielka, a do tego miała tendencję malejącą. Dla większości szkół 
posiadanie uczniów wybitnie utalentowanych stanowiło częściej kłopot niż powód do satysfakcji. Również resort edukacji 
nie zadbał o stworzenie im optymalnej drogi kariery szkolnej, co wymagało m.in. opracowania spójnego systemu opieki 
i pomocy dla najzdolniejszych.

W 2007 r., wzorem lat ubiegłych, NIK wiele uwagi poświęciła problemom związanym z organizacją i funkcjonowa-
niem systemu opieki zdrowotnej. Zainteresowanie Izby tymi zagadnieniami wynika z ich istotnego znaczenia dla poczucia 
bezpieczeństwa społecznego, spowodowane jest również ciągle niezadowalającymi wynikami kolejnych reform dokony-
wanych w ochronie zdrowia. O ich niepowodzeniu zadecydował brak satysfakcjonujących rozwiązań takich dylematów, 
jak zapewnienie uprawnionym pacjentom równego i nieskrępowanego dostępu do świadczeń medycznych, określenie 
koszyka usług zdrowotnych, a przede wszystkim opracowanie efektywnego systemu finansowania, zapewniającego nie 
tylko bezpieczeństwo finansowe placówkom służby zdrowia, ale też satysfakcjonującego personel medyczny. Zakończone 
w 2007 r. kontrole dowodzą, że do osiągnięcia tego oczekiwanego stanu jest ciągle daleko. Wprawdzie sprawniej prze-
biegał proces zawierania i realizacji kontraktów na świadczenia zdrowotne w ramach ubezpieczenia w NFZ, ale nadal 
istniało duże zróżnicowanie cen takich samych świadczeń zdrowotnych między oddziałami Funduszu; nie poprawiło się 
też rozpoznanie potrzeb, brakowało rzetelnych informacji o liczbie osób i czasie oczekiwania na udzielenie świadczenia, 
a część świadczeniodawców nie była w stanie wywiązać się z zobowiązań, ponieważ w ofertach podała nieprawdziwe 
dane o liczbie łóżek, wyposażeniu i obsadzie kadrowej.

Nadal nie została zakończona organizacja systemu ratownictwa medycznego. Uzasadniając decyzje brakiem niezbęd-
nych środków, przesuwano z roku na rok wejście w życie całości ustawy z 25 lipca 2001 r. o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym. Proces organizowania systemu nie był należycie koordynowany, ani kontrolowany. W rezultacie, mimo wy-
asygnowania przez Ministra Zdrowia znacznych kwot, nie została stworzona planowana ogólnokrajowa sieć szpitalnych 
oddziałów ratunkowych i centrów powiadamiania ratunkowego, spełniających ustalone kryteria. Odpowiedzialni za to są: 
Minister Zdrowia, który nie wydał trzech rozporządzeń niezbędnych do prawidłowej organizacji wymienionych jednostek, 
wojewodowie i starostowie, którzy nie stworzyli na swoim terenie spójnie działającego systemu ratownictwa medycznego, 
a także zakłady opieki zdrowotnej, które licząc na korzystniejsze kontrakty, tworzyły jednostki będące szpitalnymi oddzia-
łami ratunkowymi tylko z nazwy, ponieważ większość z nich nie spełniała wymogów niezbędnych do udzielania świadczeń 
ratowniczych.
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W dziedzinie ekologii zwraca uwagę niemożność wyegzekwowania przez właściwe organy i służby respektowania 
przepisów, mających chronić środowisko naturalne przed wprowadzaniem do niego szkodliwych substancji, a obywateli – 
przed wynikającymi stąd negatywnymi skutkami dla ich zdrowia. Mimo przyjęcia w 2002 r. przez Radę Ministrów programu 
usuwania azbestu, nie udało się nawet zweryfikować szacunkowych danych o ilości i miejscach występowania w Polsce 
tego minerału, ani doprowadzić do pełnego monitorowania stanu technicznego zawierających go obiektów, urządzeń 
i instalacji. Nie powstały gminne, powiatowe ani wojewódzkie programy usuwania azbestu, zaś jego likwidacja przebiega 
w wolnym tempie, m.in. ze względu na duże koszty przedsięwzięcia, a także wskutek nikłego zainteresowania wspomnia-
nym problemem administracji samorządowej, zwłaszcza gminnej. W tej sytuacji pod znakiem zapytania stoi realizacja 
głównego celu rządowego programu, jakim jest oczyszczenie Polski w ciągu 30 lat z tej niebezpiecznej substancji.

Kolejnym obszarem, w którym proekologiczne regulacje prawne nie są przestrzegane, jest wytwarzanie i unieszkodli-
wianie odpadów medycznych. Większość placówek służby zdrowia i spalarń gospodarowała odpadami w sposób niezgod-
ny z przepisami lub warunkami zawartymi w decyzjach administracyjnych, stwarzając zagrożenie dla zdrowia ludzi i dla 
środowiska. Szpitale często nie miały zezwoleń na wytwarzanie odpadów medycznych, ich ewidencję prowadziły w sposób 
niewłaściwy, zaś spalarnie funkcjonowały bez pozwoleń na ich unieszkodliwianie, względnie lekceważyły wymogi zapisane 
w ustawie o odpadach. Kontrola wykazała ponadto, iż marszałkowie województw nie dysponowali wiarygodnymi danymi 
o rodzaju i ilości wytworzonych odpadów medycznych oraz o miejscach i sposobach ich unieszkodliwiania, co uniemożli-
wiało bezpieczne dla środowiska gospodarowanie tego rodzaju pozostałościami, powstałymi w procesach diagnozowania, 
leczenia i profilaktyki medycznej. 

Przepisy związane z ekologią, a także prawo budowlane, łamały wielokrotnie również podmioty utrzymujące wielko-
przemysłowe fermy trzody chlewnej – obiekty szczególnie uciążliwe dla środowiska. Część takich podmiotów działała 
bez stosownych pozwoleń, planów zagospodarowania wytworzonych nawozów naturalnych, nie przestrzegała przepi-
sów sanitarnych i weterynaryjnych. Przeciwdziałanie tym praktykom utrudniał brak skutecznej polityki państwa wobec 
wielkoprzemysłowego chowu trzody chlewnej, brak niezbędnych regulacji prawnych, niedostateczny nadzór Inspekcji 
Weterynaryjnej, Inspekcji Ochrony Środowiska i Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niewystarczająca współpraca 
i koordynacja prowadzonych przez nie działań.

W społecznym odczuciu opinia o sprawności państwa, a zwłaszcza o jego stosunku do obywatela, kształtuje się na 
podstawie doświadczeń wyniesionych z bezpośrednich kontaktów z urzędami administracji publicznej i służbami publicz-
nymi. Kontakty te – w świetle zakończonych w 2007 r. kontroli – nie dawały na ogół powodów do skarg na formę i charakter 
wzajemnych stosunków, tym niemniej niejednokrotnie można było spotkać się z działaniami opieszałymi, źle przygotowa-
nymi, niewłaściwie zorganizowanymi, prowadzonymi w sposób wygodny jedynie dla urzędów.

Kontrole w tym obszarze ujawniły przypadki nierespektowania praw obywateli. Przykładem jest nierozwiązany cią-
gle problem reprywatyzacji oraz rekompensat za mienie utracone w latach 1944-1962. Obowiązujące uregulowania 
prawne i stosowane procedury administracyjne znacznie utrudniają zaspokojenie słusznych roszczeń obywateli, którzy 
pozbawieni zostali swojej własności i w odróżnieniu od podmiotów zagranicznych, nie uzyskali dotąd zadośćuczy-
nienia. Istniejący stan przeszkadza w urzeczywistnieniu konstytucyjnych zasad równości i demokratycznego państwa 
prawa, ponieważ przepisy są egzekwowane jedynie przez tych, których stać na długotrwałą i kosztowną drogę sądową 
w kraju i w instytucjach europejskich. Wskutek braku woli całościowego ustawowego uregulowania kwestii reprywa-
tyzacji, a także opieszałego rozpatrywania wniosków pokrzywdzonych, przez wiele lat odwlekano w czasie moment 
poniesienia przez państwo kosztów wyrównania krzywd, ale w ten sposób ani nie zrekompensowano szkód wyrządzo-
nych obywatelom, ani nie zapewniono budżetowi państwa ochrony przed nieprzewidywalnymi skutkami finansowymi 
dochodzenia roszczeń reprywatyzacyjnych.

Naruszane były również prawa do nietykalności i wolności osobistej osób, które doprowadzano do izb wytrzeźwień 
i stosowano wobec nich środki przymusu bezpośredniego w okolicznościach nieprzewidzianych w ustawie o wychowaniu 
w trzeźwości. Wspomniany przepis pozwala podjąć takie działania jedynie w stosunku do osób, które poza stanem nie-
trzeźwości swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub miejscu pracy albo znajdują się 
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w okolicznościach zagrażających życiu lub zdrowiu ich lub innych osób. Kontrola wykazała, że owe przesłanki nie zawsze 
były brane pod uwagę przez funkcjonariuszy Policji i straży gminnych, lub traktowano je w sposób zbyt dowolny.

Niemało kłopotów sprawiło polskim obywatelom przebywającym w krajach Unii Europejskiej, które otworzyły dla Pola-
ków swoje rynki pracy, nieprzygotowanie konsulatów RP do obsługi szybko powiększającej się liczby interesantów. Nad-
mierne obciążenie czynnościami zbyt szczupłej liczby urzędników, nieodpowiednie warunki lokalowe, uniemożliwiające 
urzędom sprawne funkcjonowanie, zmuszały petentów do długiego oczekiwania na kontakt z pracownikiem konsulatu 
i na załatwienie swoich spraw. Wprawdzie zazwyczaj nie utrudniało to ani nie spowalniało działań podejmowanych przez 
skontrolowane jednostki w obronie praw i interesów polskich obywateli, nie zmienia to jednak faktu, iż skala emigracji 
zarobkowej i wynikających z niej potrzeb utrzymywania więzi z krajem, kontaktu z polską kulturą czy oświatą, nie została 
odpowiednio rozpoznana.

Potrzeby obywateli nie były także zaspokajane w zadowalającym stopniu w innych dziedzinach, ponieważ podmioty 
odpowiedzialne za załatwianie określonych spraw nie wykonywały w sposób należyty swoich obowiązków. Jak wykaza-
ły badania NIK, władze samorządowe województw nie były przygotowane do roli organizatorów kolejowych przewozów 
regionalnych, pełnionej w myśl ustawy o transporcie kolejowym. Rzetelne wykonywanie zadań, takich jak ustalanie zapo-
trzebowania na przewozy, wybór przewoźników, opracowywanie planu połączeń kolejowych, kontrola wykonania usług 
przewozowych, uniemożliwiał im brak odpowiednio przeszkolonych kadr, niezbędnych instrumentów oraz możliwości 
weryfikowania danych uzyskiwanych od przewoźników. Podobnie spółka PKP SA nie była przygotowana organizacyjnie 
i kadrowo do zapewnienia bezpieczeństwa na zarządzanych przez siebie dworcach, a Straż Ochrony Kolei – do ochrony 
porządku i mienia podróżnych na obszarze kolejowym i w pociągach. Do wykonywania zadań zleconych, dotyczących 
sportu osób niepełnosprawnych, nie były przygotowane z kolei niektóre związki i stowarzyszenia oraz kluby sportowe. 
Mimo zawarcia stosownych umów, podmioty te nie dysponowały kadrą trenerską i instruktorską o wymaganych kwalifika-
cjach, ani możliwością udzielania porad, konsultacji medycznych i wykonywania badań diagnostycznych.

1.



182

Wyniki ważniejszych kontroli

1. Kontrola osiągania przez Marynarkę Wojenną 
zdolności obronnych wynikających z procesu plano-
wania obronnego Organizacji Traktatu Północnoat-
lantyckiego [por. zał. nr 3, str. 41] wykazała, że w latach 
2005-2006 nie zdołała ona spełnić wymagań określonych 
standardami NATO, wskutek czego nie osiągnęła zakłada-
nego poziomu zdolności obronnych, wynikającego z zobo-
wiązań podjętych przez Polskę wobec sojuszu. 

Głównym powodem opóźnień były rozbieżności między 
planowanym a realizowanym zakresem zadań, spowodo-
wane zbyt optymistyczną oceną finansowych i merytorycz-
nych możliwości podołania związanym z tym obciążeniom. 
NIK zwróciła uwagę, że nie był to pierwszy taki wypadek. 
Równie krytyczne oceny zostały sformułowane po zakoń-
czonej w 2005 r. kontroli obejmującej Wojska Lądowe oraz 
w rok później, w wyniku kontroli przeprowadzonej w Siłach 
Powietrznych. W obu przypadkach Izba krytycznie oceniła 
efekty podejmowanych działań, wskazując na nieprawid-
łowości w ich planowaniu i realizacji, przede wszystkim na 
brak pełnego rozeznania co do warunków i możliwości wy-
konania przyjętych zobowiązań oraz mało realistyczne osza-
cowanie niezbędnych do poniesienia kosztów.

2. Negatywnie oceniono działania Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji na rzecz ścisłego współdziała-
nia Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej 
poprzez integrację ich systemów łączności i informatyki 
[por. zał. nr 3, str. 42]. Kolejni ministrowie SWiA, pełniący tę 
funkcję w badanym okresie lat 2004-2006 (I półrocze) nie dopro-
wadzili do zespolenia wspomnianych systemów użytkowanych 
przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne. 

Nie został również utworzony specjalistyczny system 
łączności radiowej dla potrzeb wymienionych służb. Bada-
nia wykazały, że dołożenie starań o stworzenie im możliwie 
najbardziej sprzyjających warunków do wypełniania ustawo-
wych obowiązków było tym bardziej potrzebne, że posiada-
ne przez nie i eksploatowane dotąd systemy są przydatne 
jedynie w ograniczonym zakresie. Wprawdzie wystarczają 
do wykonywania zadań nałożonych na poszczególne służ-
by, ale nie wspomagają w wystarczającym stopniu poczynań 
wymagających wymiany informacji między nimi, ściślejszej 
współpracy i koordynacji działań.

3. Nie został osiągnięty zakładany poziom bezpieczeń-
stwa w porcie lotniczym na warszawskim Okęciu. Kontrola 
przygotowania i realizacji umów dotyczących zapew-

nienia bezpieczeństwa w Porcie Lotniczym im. Fryde-
ryka Chopina [por. zał. nr 3, str. 27] wykazała, że działania 
kierownictwa Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotni-
cze” nie doprowadziły do poprawy zabezpieczenia tego naj-
większego krajowego portu lotniczego. W latach 2002-2006 
czynione były wprawdzie w tym kierunku starania, jednak 
prowadzono je niekonsekwentnie, a niejednokrotnie również 
z naruszeniem przepisów prawa. NIK krytycznie oceniła za-
równo sposób wyłonienia przez PPL wykonawców 2 spośród 
3 objętych kontrolą systemów bezpieczeństwa, jak i realiza-
cję zawartych umów. Wybór firmy Megal, jako dostawcy 
Zintegrowanego Systemu Ochrony Stref Peryferyjnych Lot-
niska i Płyt Postojowych Samolotów, nastąpił z naruszeniem 
ustawy – Prawo zamówień publicznych. Podmiot ten został 
dopuszczony do udziału w postępowaniu, mimo że nie speł-
niał wymaganych warunków; był też w tym postępowaniu 
wyraźnie preferowany. Z kolei firmę Intergraph, która miała 
dostarczyć Zintegrowany System Zarządzania Bezpieczeń-
stwem i Ochroną w Porcie Lotniczym w Warszawie wybra-
no, stosując przepisy odnoszące się do zamówień objętych 
tajemnicą państwową, mimo iż w procesie udzielania za-
mówienia nie posługiwano się dokumentami posiadającymi 
klauzulę tajności.

NIK uznała za niezasadne odstąpienie przez kierowni-
ctwa PPL od umowy z firmą Magal i wstrzymanie wykonywa-
nia umowy z firmą Intergraph. Powodem pierwszego z tych 
postanowień miały być m.in. błędy i nieścisłości w dokumen-
tacji, jednak nie zostało bezspornie ustalone, za które nie-
prawidłowości winę ponosi wykonawca, które zaś wynikały 
z działań lub zaniechań zamawiającego. Ponadto decyzja 
nie została poprzedzona analizą merytoryczną ani ekonomi-
czną, nie oceniono też jej wpływu na realizację innych zadań 
inwestycyjnych. W wypadku kontraktu z firmą Intergraph Izba 
stwierdziła, że PPL nie dotrzymały warunków umowy – wy-
stępujące w trakcie jej realizacji nieprawidłowości wynikały 
z niewywiązywania się przedsiębiorstwa z ciążących na nim 
zobowiązań. Zarzut zawyżenia cen obydwu kontraktów nie 
został poparty wiarygodnymi analizami. W ocenie NIK, część 
błędnych decyzji oraz trudności w realizacji umów była wy-
nikiem zakłóceń w zarządzaniu procesami inwestycyjnymi, 
wiążących się ze zmianami kadrowymi w kierownictwie PPL 
i nieustaleniem procedur zdawania i przejmowania zadań.

W latach 2002-2003 NIK przeprowadziła kontrolę bez-
pieczeństwa w portach lotniczych. Do naczelnego dyrekto-
ra PPL skierowano 9 wniosków, z których zrealizowano 7. 
Umowy z firmami Magal i Intergraph przewidywały wykona-
nie części zaleceń zawartych w dwóch pozostałych: wybu-
dowanie nowoczesnego ogrodzenia wyposażonego w elek-
troniczne systemy zabezpieczające przed wtargnięciem na 
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teren lotniska osób nieuprawnionych, bram wjazdowych 
umożliwiających monitorowanie dostępu do tego obiektu, 
oraz zainstalowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania 
Bezpieczeństwem i Ochroną Lotniska, który miał spełniać 
rolę narzędzia wspomagającego i koordynującego działania 
wszystkich służb ochrony. Odstąpienie od umowy z firmą 
Magal oraz wstrzymanie realizacji umowy z firmą Intergraph 
spowodowało, że wnioski te nadal nie są realizowane.

4. Nie wywiązywali się w sposób zadowalający z obo-
wiązku zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na obsza-
rze kolejowym [por. zał. nr 3, str. 28] i w pociągach zarządcy 
infrastruktury kolejowej oraz przewoźnicy pasażerscy. Wpraw-
dzie w 2006 r. we wspomnianych miejscach popełniono o 14% 
mniej przestępstw i wykroczeń niż w roku poprzednim, kiedy 
to ich liczba przekroczyła 100 tys., jednak pozostaje ona nadal 
niepokojąco wysoka, a ponadto nie oddaje w pełni rozmiarów 
zjawiska, gdyż podróżni często nie zgłaszali przypadków po-
pełnienia czynów karalnych, nie wierząc w skuteczność dzia-
łań Służby Ochrony Kolei i Policji. Warto również zauważyć, 
iż o ile w latach 2004-2005 ogólna liczba zarejestrowanych 
przestępstw dokonanych w pociągach nieznacznie zmalała, 
to w tym samym czasie wzrosła o ponad 70% liczba kradzie-
ży na szkodę podróżnych. Poważnym zagrożeniem dla bez-
pieczeństwa na obszarze kolejowym były zwłaszcza pobicia 
osób, w tym również funkcjonariuszy SOK i pracowników spó-
łek Grupy PKP.

W ocenie NIK, zarządcy infrastruktury kolejowej, głów-
nie Polskie Koleje Państwowe SA oraz PKP Polskie Linie 
Kolejowe SA, a także najważniejsi kolejowi przewoźnicy 
pasażerscy – PKP Przewozy Regionalne, PKP Interci-
ty i spółka Koleje Mazowieckie – nie podjęli skutecznych 
działań mających zapobiegać zdarzeniom zagrażającym 
bezpieczeństwu podróżnych, ich mieniu oraz infrastruk-
tury kolejowej. Nie zadbano o utrzymanie ładu i porządku 
na terenie dworców kolejowych oraz w pociągach. Kolejo-
wa infrastruktura liniowa, w tym również te jej elementy, 
które wpływają bezpośrednio na bezpieczeństwo ruchu 
pociągów, nie były należycie chronione przed kradzieża-
mi i dewastacją. Nie został uruchomiony bezpłatny telefon 
interwencyjny SOK. Nie funkcjonował w szerszym zakre-
sie monitoring wizyjny w obiektach dworcowych. Przede 
wszystkim zaś nie była stosowana zasada „zero tolerancji” 
dla wszelkich przejawów naruszania porządku. Kierowni-
cy pociągów i konduktorzy często lekceważyli obowiązki 
służbowe, nie dbając o porządek w pociągach, bezpie-
czeństwo podróżujących osób i stan techniczny wagonów. 
Również Straż Ochrony Kolei swoje powinności związane 
z ochroną porządku na obszarze kolejowym i w pociągach 

wypełniała niestarannie, nie reagując na naruszanie prze-
pisów porządkowych.

Istotny wpływ na efektywność działań funkcjonariuszy 
SOK miało usytuowanie tej formacji jako wyodrębnionej 
jednostki organizacyjnej PKP PLK SA. Umiejscowienie jej 
w strukturze organizacyjnej spółki prawa handlowego, na-
stawionej głównie na osiąganie zysku powodowało, iż nie 
koncentrowała się ona jedynie na ochronie porządku pub-
licznego, lecz prowadziła również działalność komercyjną. 
Zdaniem Izby, taka metoda zapewnienia podróżnym bezpie-
czeństwa nie zdała egzaminu. Należy zatem rozważyć likwi-
dację SOK, a wykonywanie przypisanych jej zadań oprzeć 
na ogólnych regulacjach, zawartych w ustawie o ochronie 
osób i mienia. Kolejną przyczyną powstania przedstawio-
nej sytuacji były nieudolnie prowadzone przez zarząd PKP 
SA działania związane z restrukturyzacją Grupy PKP, które 
spowodowały m.in. powstanie wielu ośrodków decyzyjnych 
i rozproszenie odpowiedzialności za zapewnienie porządku 
i bezpieczeństwa na obszarze kolejowym i w pociągach. Nie 
bez znaczenia pozostaje również fakt, iż przed podjęciem 
kontroli przez NIK jedynie na 3 dworcach funkcjonowały ko-
misariaty Policji. Pozostałe placówki zostały zlikwidowane, 
głównie ze względu na konieczność płacenia wysokiego 
czynszu za wynajem pomieszczeń dworcowych.

 Prawidłowe wykonywanie zadań objętych kontrolą wy-
maga wyeliminowania przyczyn stwierdzonych nieprawidło-
wości, do których, w ocenie NIK, należy przede wszystkim 
brak właściwej współpracy między podmiotami odpowie-
dzialnymi za bezpieczeństwo, a także brak skutecznego 
nadzoru nad wykonywaniem przez zarządców i przewoźni-
ków ich obowiązków.

5. Generalnie za właściwe NIK uznała przygotowanie 
organów administracji rządowej w związku z wejściem 
Polski do strefy Schengen [por. zał. nr 3, str. 40]. Podstawą 
takiej oceny był zadowalający stan realizacji zadań, których 
wykonanie miało umożliwić zniesienie kontroli na granicach 
wewnętrznych. Należycie i terminowo prowadzono również 
prace związane z zapewnieniem zgodności prawa polskie-
go z wymogami prawnymi regulującymi kwestie wejścia do 
strefy Schengen. Należy podkreślić, że organy administracji 
rządowej – Ministrowie Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
Sprawiedliwości, Spraw Zagranicznych oraz Prezes Urzędu 
ds. Repatriacji i Cudzoziemców – wykonywały zadania licz-
ne, złożone i bardzo różnorodne.

Równocześnie stwierdzono jednak, iż dostosowanie sy-
stemów informatycznych organów administracji rządowej do 
współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen (SIS II) 
i Systemem Informacji Wizowej (VIS) następowało z opóźnie-
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niem w stosunku do harmonogramu przyjętego przez stronę 
polską. Dotyczyło to przede wszystkim budowy Centralnego 
Węzła Polskiego Komponentu SIS II, systemu Wiza-Konsul, 
systemów teleinformatycznych w Ministerstwach Finansów 
i Sprawiedliwości. Opóźnienia te spowodowały zarówno 
przedłużające się prace legislacyjne w Komisji Europejskiej, 
jak i czasochłonny proces udzielania zamówień publicznych 
na wykonanie tych systemów w Polsce.

Straż Graniczna realizowała 74 zadania, z których do 30 
czerwca 2006 r. zakończono 38. Najważniejsze z nich, to uza-
wodowienie formacji, szkolenie funkcjonariuszy, budowa i mo-
dernizacja strażnic, zakupy wyposażenia technicznego oraz 
zwalczanie przestępczości zorganizowanej i przeciwdziałanie 
narkomanii. Należycie przygotowano przejścia graniczne na 
przyszłej granicy zewnętrznej. Słabsze tempo zmian odnoto-
wano na granicach wewnętrznych. Z opóźnieniem przebiegały 
prace wymagające współdziałania, np. ze stroną niemiecką, 
jak również opracowanie koncepcji organizacji kontroli gra-
nicznej na przejściach wewnętrznych. W zbyt wolnym tempie 
prowadzona była budowa elektronicznych systemów wspo-
magania nadzoru granicy państwowej oraz radiolokacyjnego 
nadzoru polskich obszarów morskich. Ustalono ponadto, że 
Służba Celna była niedostatecznie wyposażona w sprzęt do 
przeprowadzania kontroli, istniała także możliwość wystąpie-
nia kłopotów z zapewnieniem pełnej obsady kadrowej funkcjo-
nariuszy celnych przenoszonych na placówki rozlokowane na 
wschodniej i północno-wschodniej granicy.

W Policji podjęto 52 zadania, z tego do 30 czerwca 
2006 r. zakończono 24. Ze względu na skalę przedsięwzięć 
i ograniczone środki, realizacja zadań związanych z bu-
dową SIS II przebiegała z trudnościami, co w ocenie NIK 
mogło mieć wpływ na termin wywiązania się przez Polskę 
z przyjętych zobowiązań. Tak było m.in. w wypadku budowy 
Centralnego Węzła, a także opracowania procedur ochrony 
informacji i danych osobowych oraz wymiany informacji mię-
dzy krajowymi użytkownikami SIS II.

NIK zwróciła również uwagę, iż w badanym okresie 
2004-2006 (I półrocze) nie została wyznaczona osoba lub 
zespół odpowiedzialny za bieżący nadzór nad całością spraw 
związanych z wejściem Polski do strefy Schengen. Dopiero 
w ramach zmian w strukturze zarządzania, wprowadzonych 
w II półroczu 2006 r., koordynację tych działań powierzono 
wiceprezesowi Rady Ministrów.

Eksperci UE przeprowadzili 6 misji ewaluacyjnych, 
których celem była ocena stosowania dorobku prawnego 
Schengen w dziedzinie współpracy międzynarodowej Policji, 
obsługi obywateli w placówkach konsularnych oraz dostoso-
wania granic lądowych, powietrznych i morskich. Ich wyniki 
były pozytywne.

6. Szczególną formę dbałości państwa o zapewnienie 
bezpieczeństwa obywatelom stanowiło przeciwdziałanie i li-
kwidacja skutków zdarzeń nadzwyczajnych. W tej dziedzinie 
nie przyniosły spodziewanych efektów działania prowadzo-
ne w czasie czterech lat realizacji programu wieloletnie-
go „Program dla Odry 2006”, szczególnie w obszarze 
zabezpieczenia przeciwpowodziowego [por. zał. nr 3, str. 
84]. Plan modernizacji Odrzańskiego Systemu Wodnego 
powstał po katastrofalnej powodzi w 1997 r. Realizowany 
był przez Radę Ministrów za pośrednictwem Pełnomocnika 
Rządu, na którą to funkcję powołany został Wojewoda Dolno-
śląski. Celem projektu było zbudowanie w latach 2002-2016 
systemu zintegrowanej gospodarki wodnej dorzecza Odry, 
uwzględniającej m.in. wymogi zabezpieczenia przeciwpo-
wodziowego, ochronę czystości wód i środowiska przyrodni-
czego, a także potrzeby transportowe i ogólnogospodarcze. 
Wprowadzaniu w życie jego zapisów sprzyjał klimat związa-
ny z akcesją, a następnie członkostwem Polski w UE. Zna-
lazło to odzwierciedlenie w optymistycznych założeniach co 
do możliwości ubiegania się o unijne środki pomocowe.

Urzeczywistnienie zamierzeń wymagało sprawnego pl a-
nowania i zarządzania. Tymczasem realizacja zadań inwesty-
cyjnych nie została należycie przygotowana. W ocenie NIK, 
Pełnomocnik Rządu nie sprostał obowiązkom związanym 
z koordynacją programu. Nie zostały sporządzone plany finan-
sowo-rzeczowe ani harmonogramy, a poszczególne przedsię-
wzięcia były kwalifikowane do programu w sposób dowolny. 
W rezultacie wartość wykonanych w latach 2002-2005 prac, 
określona w sprawozdaniach na 3 mld zł, została oszacowa-
na na około 1,4 mld zł, co oznaczało wykorzystanie 15,5% 
nakładów przy upływie niemal 27% ustalonego czasu.

Opóźnienia w realizacji programu spowodowała częś-
ciowo roczna zwłoka w rozpoczęciu jego finansowanie przez 
budżet państwa. Co więcej, wyasygnowane z budżetu kwoty, 
które w założeniu miały stanowić wkład potrzebny do urucho-
mienia środków pozabudżetowych, niejednokrotnie stanowiły 
jedyne źródło finansowania. Dotkliwie dał się odczuć brak 
ściślejszej współpracy Pełnomocnika Rządu z innymi podmio-
tami realizującymi program, a szczególnie z Ministrem Środo-
wiska, w celu pozyskania środków unijnych i z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Z po-
wodu nieprawidłowości w dokumentacji, z 15 zadań zgłoszo-
nych przez Pełnomocnika Rządu do dofinansowania w latach 
2004-2006 ze środków Funduszu Spójności, Ministerstwo 
Środowiska pozytywnie zweryfikowało tylko jedno.

Do głównych przyczyn zaistnienia przedstawionego 
stanu zaliczyć należy brak skutecznego nadzoru i kontroli. 
Rada Ministrów przekazywała Sejmowi RP coroczne infor-
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macje o realizacji Programu dla Odry 2006 ze znacznym 
opóźnieniem, co powodowało, że zawarte w nich dane, 
uwagi i wnioski traciły na aktualności. Pełnomocnik Rządu 
w niewielkim stopniu korzystał z uprawnienia do zlecania 
kontroli podmiotów spożytkowujących środki budżetowe, 
Minister Środowiska nie kontrolował w terenie realizacji 
zadań związanych z gospodarką wodną i ochroną przeciw-
powodziową, a 8 wo je wodów przeprowadziło w urzędach 
marszałkowskich i w wo jewódzkich zarządach melioracji 
i urządzeń wodnych łącznie 15 kontroli. W tej sytuacji nad-
zór nad wykorzystaniem dotacji, ograniczający się głównie 
do analizy informacji przedkładanych przez beneficjentów, 
trudno uznać za adekwatny do wagi problemów wymaga-
jących rozwiązania i wielkości zaangażowanych środków 
publicznych.

7. Wśród badań poświęconych kwestiom oświaty, nauki 
i kultury, kontrola organizacji i funkcjonowania akademii 
wojskowych i wyższych szkół oficerskich, ze szczegól-
nym uwzględnieniem gospodarki finansowej i mienia 
uczelni oraz struktury zatrudnienia [por. zał. nr 3, str. 86], 
obejmująca lata 2005-2006 i I kwartał 2007 r., miała na celu 
przeanalizowanie aktualnego stanu wyższego szkolnictwa 
wojskowego, jako części systemu szkolnictwa wojskowego, 
z drugiej zaś – jako formy kształcenia przyszłych kadr oficer-
skich dla polskich Sił Zbrojnych.

Reorganizacja akademii wojskowych i wyższych szkół 
oficerskich wiązała się z restrukturyzacją Sił Zbrojnych, 
która pociągnęła za sobą redukcję armii i zmniejszenie za-
potrzebowania na kadrę zawodową. W ocenie NIK, reforma 
wojskowego szkolnictwa wyższego została jednak przygo-
towana niestarannie. Niekonsekwencje w jej koncepcyjnych 
założeniach i praktycznej realizacji przejawiały się m.in. 
w postaci sprzecznych decyzji co do przyszłości Wojskowej 
Akademii Technicznej (w pewnym momencie zamierzano 
ją przekształcić w uczelnię cywilną), były także przyczyną 
wstrzymania prac związanych z tworzeniem Uniwersytetu 
Obrony Narodowej. Z ustaleń kontroli wynika, że powodem 
odstąpienia od tej koncepcji był zbyt radykalny charakter 
zmian i protesty środowisk akademickich. Niepowodzeniem 
zakończyła się też próba pozyskiwania oficerów spośród 
przeszkolonych w studium oficerskim absolwentów uczelni 
cywilnych.

Jednym ze skutków tak prowadzonej reorganizacji, 
a także ograniczenia bądź całkowitego wstrzymania rekruta-
cji absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, był spadek liczby 
kandydatów na oficerów studiujących w uczelniach wojsko-
wych – w roku akademickim 2006/2007 stanowili oni 5,6% 
ogółu słuchaczy. W konsekwencji malejący dopływ oficerów 

na pierwsze stanowiska służbowe o stopniu etatowym pod-
porucznika nie zaspokajał potrzeb Sił Zbrojnych. W 2006 r. 
wolnych pozostawało 13% takich stanowisk, natomiast, we-
dług prognoz na 2008 r. możliwe będzie obsadzenie jedynie 
54% pierwszych stanowisk oficerskich.

Zdaniem NIK, uczelnie wojskowe dysponowały bazą 
dydaktyczno-naukową pozwalającą na kształcenie znacz-
nie większej liczby studentów, tak na potrzeby MON, jak 
i cywilnych. Szacuje się, iż we wszystkich 5 uczelniach mo-
gło pobierać nauki w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym 
ponad 19 tys. słuchaczy, podczas gdy w roku akademickim 
2006/2007 studiowało 11,5 tys. osób. Możliwości kształcenia 
studentów determinowały głównie limity przyjęć, określane 
corocznie przez Ministra Obrony Narodowej – w odniesieniu 
do studentów wojskowych, i ministra właściwego ds. nauki.

Nieracjonalna pozostawała struktura zatrudnienia 
– w pięciu uczelniach wojskowych na jednego nauczyciela 
akademickiego przypadało średnio 2 pracowników niewy-
konujących zadań dydaktycznych – a posiadany potencjał 
naukowo-dydaktyczny nie był efektywnie wykorzystywany, 
o czym świadczy m.in. malejąca liczba nadanych stopni na-
ukowych doktora. Zasadniczą przyczyną takiej sytuacji było 
m.in. podejmowanie przez samodzielnych pracowników na-
ukowych dodatkowego zatrudnienia w innych uczelniach.

Zastrzeżenia budziło funkcjonowanie wyższych szkół 
oficerskich. Ich organizacji nie dostosowano do wymogów 
ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. Nie zostały wy-
posażone w mienie niezbędne do prowadzenia nauczania, 
wystąpiły opóźnienia w dostosowywaniu statutów i regulami-
nów studiów. Kontrola wykazała, że uczelnie te realizowały 
wiele zadań niezwiązanych z podstawową funkcją uczelni. 
W ich działalności dominowało nie edukowanie kandydatów 
na żołnierzy zawodowych, ale różnego rodzaju kursy i szko-
lenia. A zatem nie realizowały one zasadniczej misji uczelni, 
określonej w ustawie, jaką jest kształcenie studentów.

8. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, minister właś-
ciwy ds. oświaty i wychowania realizuje i koordynuje politykę 
oświatową państwa, m.in. nadzoruje i koordynuje nadzór pe-
dagogiczny na terenie kraju, szczególnie działalność kurato-
rów. Kontrola realizacji obowiązku nauki przez młodzież 
w wieku 16-18 lat [por. zał. nr 3, str. 38] wykazała, że minister 
nie wypełniał związanych z tym ustawowych zadań. W przyj-
mowanych każdego roku podstawowych kierunkach reali-
zacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa 
nie była uwzględniana problematyka spełniania obowiązku 
nauki. Minister nie kontrolował też sprawności i efektywności 
nadzoru pedagogicznego w tym zakresie. Od kuratorów nie 
żądano odpowiednich informacji i sprawozdań, wspomniana 
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problematyka nie była również tematem organizowanych 
przez ministerstwo szkoleń, narad i konferencji kuratorów, 
ani przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, do 
zadań których należy kontrolowanie spełniania obowiązku 
nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat oraz prowadzenie 
ewidencji w powyższym zakresie.

Resort edukacji narodowej nie dysponował wiarygodny-
mi danymi o liczbie młodzieży realizującej ten obowiązek. 
Dane z tego zakresu, wprowadzone do Systemu Informa-
cji Oświatowej w latach szkolnych 2005/2006 i 2006/2007, 
były niekompletne i niezgodne ze stanem faktycznym. Nie 
odpowiadały one danym z prowadzonej w gminach ewiden-
cji ludności, zaś liczba osób spełniających obowiązek nauki 
w formach szkolnych nie pokrywała się z liczbą uczniów wy-
kazaną przez szkoły, występowały również rozbieżności co 
do liczby osób w wieku 16-18 lat między danymi pochodzą-
cymi z Systemu Informacji Oświatowej i GUS. Zdaniem NIK, 
jedną z przyczyn tego stanu było nieegzekwowanie od gmin 
przez MEN poprawnych danych o liczbie młodzieży realizu-
jącej obowiązek nauki.

Minister Edukacji Narodowej nie zrealizował wniosku 
pokontrolnego po przeprowadzonej w 2006 r. przez NIK 
kontroli organizacji i finansowania szkolnictwa ponadgim-
nazjalnego, w którym Izba postulowała podjęcie działań 
ułatwiających gminom skuteczne kontrolowanie spełniania 
przez młodzież obowiązku nauki. Wbrew zapewnieniom 
ministra o uwzględnieniu proponowanej zmiany w przygoto-
wywanym projekcie nowelizacji ustawy o systemie oświaty, 
w latach 2006-2007 regulacja taka nie była wnioskowana 
w żadnej z pięciu nowelizacji.

Mimo stwierdzonych nieprawidłowości, NIK pozytywnie 
oceniła działania Komendy Głównej i trzech skontrolowa-
nych komend wojewódzkich Ochotniczych Hufców Pracy, 
w związku z realizacją zadań w ramach Sektorowego Pro-
gramu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. W trzech 
edycjach projektu Twoja wiedza – Twój sukces, skierowa-
nego do nieuczącej się i niepracującej młodzieży zagrożonej 
wykluczeniem z systemu edukacji, wzięło udział ponad 19 
tys. osób w wieku 15-24 lat (głównie 15-18 lat), pochodzą-
cych z rodzin i środowisk zagrożonych patologiami społecz-
nymi, dotkniętych ubóstwem i długotrwałym bezrobociem. 
Osiągnięte rezultaty, to zaktywizowanie społeczno-zawo-
dowe uczestników, wyrównanie zaległości edukacyjnych, 
zwiększenie aspiracji osobistych, zdobycie zawodowych 
kwalifikacji.

Pozytywnie oceniona została również realizacja pro-
jektów związanych z Wyrównywaniem szans edukacyjnych 
poprzez programy stypendialne w ramach Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006. 

Zasadniczym celem tego przedsięwzięcia, finansowanego – 
podobnie jak poprzednie – z budżetu państwa oraz środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego, było wsparcie przez 
gminy młodzieży wiejskiej znajdującej się w trudnej sytuacji 
materialnej i ułatwienie jej tą drogą spełniania obowiązku 
nauki.

9. Nie zostały wykorzystane możliwości wynikające 
z tych zapisów w ustawie o systemie oświaty, które zapo-
wiadały roztoczenie opieki nad uczniami szczególnie 
uzdolnionymi [por. zał. nr 3, str. 32] i miały zapewnić im 
możliwość zdobywania wiedzy według indywidualnych pro-
gramów nauczania oraz ukończenia każdego z typów szkół 
w skróconym czasie.

Z badań przeprowadzonych w 74 szkołach publicznych 
wynika, iż edukację uczniów szczególnie uzdolnionych 
traktowano w sposób marginalny. Liczba młodzieży kształ-
cącej się według indywidualnych programów lub toku na-
uki była niewielka i miała – w badanych latach 2004/2005 
i 2005/2006 – tendencję malejącą. W drugim z tych okre-
sów, z takich form nauki korzystało, w zależności od woje-
wództwa i rodzaju szkoły, od 0,02% do 0,54% uczniów, co 
stanowiło tylko 10% młodzieży szkolnej posiadającej zdol-
ności w stopniu ponadprzeciętnym. Skontrolowane szkoły 
w zdecydowanej większości nie starały się wyselekcjono-
wać z ogółu uczniów osób szczególnie uzdolnionych. Nie 
badały ich predyspozycji, nie próbowały konsultować się 
z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w celu usta-
lenia możliwości intelektualnych i potrzeb edukacyjnych. 
W wielu placówkach zagadnienia te w ogóle nie znajdowały 
odzwierciedlenia w dokumentacji edukacyjnej, nie były też 
przedmiotem zainteresowania rad pedagogicznych.

Niezbędnego bodźca w tym względzie nie stanowiły 
z pewnością działania podejmowane przez MEN. Ogranicza-
ły się one do podziału środków przeznaczonych na organiza-
cję konkursów i olimpiad przedmiotowych, dofinansowywa-
nia przedsięwzięć organizowanych przez Krajowy Fundusz 
na rzecz Dzieci, kwalifikowania wniosków o przyznanie sty-
pendiów Prezesa Rady Ministrów oraz ministra właściwego 
ds. oświaty i wychowania. Były to działania promujące wie-
dzę i zachęcające do osiągania dobrych wyników w nauce, 
nie tworzyły natomiast do tego sprzyjających warunków i nie 
stanowiły spójnego systemu opieki i pomocy w rozwijaniu 
posiadanych zdolności.

Minister Edukacji Narodowej wśród corocznie wyzna-
czanych kuratorom oświaty priorytetowych zadań z dzie-
dziny nadzoru pedagogicznego nie uwzględniał tematyki 
związanej z kształceniem dzieci i młodzieży szczególnie 
uzdolnionej, co utrudniało, zdaniem NIK, programowanie 
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i koordynowanie działań w skali ogólnokrajowej. Nie były do-
konywane całościowe analizy i oceny realizacji przez szkoły 
i placówki oświatowe tego rodzaju zadań. Nie zostały też 
wykorzystane, a nawet podsumowane, wyniki obiecującego 
eksperymentu pedagogicznego przeprowadzonego w Toru-
niu z udziałem kadry naukowej miejscowego uniwersytetu, 
gdzie w doświadczalnej szkole w latach 1999-2004 kształ-
ciła się młodzież szczególnie uzdolniona, m.in. pochodząca 
ze wsi i małych miasteczek oraz środowisk społecznie za-
niedbanych.

W tym kontekście na podkreślenie zasługują przed-
sięwzięcia podejmowane przez Krajowy Fundusz na rzecz 
Dzieci. Stowarzyszenie to od 23 lat udziela pomocy uczniom 
szczególnie uzdolnionym, przyznaje stypendia, umożliwia 
kontakty z naukowcami, dostęp do fachowej literatury oraz 
udział w specjalnie organizowanych spotkaniach i zajęciach, 
konkursach, seminariach, warsztatach, stażach badawczych 
i obozach naukowych, wypełniając tym samym częściowo 
lukę w systemie edukacyjnym.

10. Skuteczniej niż w latach 2000-2003 1/ funkcjono-
wała pomoc materialna dla studentów ze środków pub-
licznych [por. zał. nr 3, str. 33]. Jak wykazały badania obej-
mujące 38 wyższych uczelni, Minister Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego w sposób właściwy rozdysponowywał przezna-
czone na wspomniany cel środki budżetowe i prawidłowo 
przyznawał stypendia za wyniki w nauce oraz za wybitne 
osiągnięcia sportowe. W roku akademickim 2005/2006, 
w porównaniu do roku poprzedniego, wzrosła kwota dota-
cji, zwiększyła się też liczba stypendystów. Skontrolowane 
uczelnie wprowadziły nowe regulaminy pomocy materialnej 
dla studentów, szerzej też informowały o formach i warun-
kach, jakie powinni spełniać ubiegający się o jej przyzna-
nie. Tym niemniej nie ustrzegły się także nieprawidłowości 
i uchybień.

W niektórych uczelniach przy powoływaniu komisji sty-
pendialnej nie przestrzegano zasady, zgodnie z którą stu-
denci powinni stanowić większość jej składu. W 18 szkołach 
wyższych stypendia socjalne przyznawane były na podstawie 
niekompletnej dokumentacji, nie uzasadniano decyzji o od-
mowie udzielenia świadczeń, nie zachowywano określone-
go w Kpa 14-dniowego terminu na odwołanie się od decyzji. 
W 26 skontrolowanych uczelniach do regulaminów pomocy 
materialnej wprowadzone zostały dodatkowe uregulowania, 
sprzeczne z przepisami ustawy – Prawo o szkolnictwie wyż-

1/ W wyniku kontroli pn. Pomoc materialna dla studentów ze środków przezna-

czonych na ten cel w budżecie państwa NIK negatywnie oceniła funkcjonowa-

nie systemu tej pomocy.

szym. Zawierały one m.in. zapisy, iż prawo do stypendium 
socjalnego traci student, który został ukarany upomnieniem, 
nie złożył w ustalonym terminie indeksu, powtarza rok lub 
semestr, a także gdy zalega z opłatą za studia. W regulami-
nach 7 uczelni nie zostały w ogóle podane zasady przyzna-
wania stypendiów.

Zastrzeżenia budziło znaczne zróżnicowanie wysokości 
przyznawanych stypendiów socjalnych. Przy tych samych 
dochodach na członka rodziny wielkość stypendiów kształto-
wała się w różnych uczelniach w granicach od 40 do 750 zł. 
Za niegospodarne NIK uznała pozostawienie znacznych nie-
wykorzystanych środków funduszu pomocy materialnej dla 
studentów na koniec lat budżetowych 2004 i 2005, tym bar-
dziej że miało to miejsce również w tych uczelniach, w któ-
rych wypłacano stosunkowo niskie stypendia. Skontrolowa-
ne uczelnie nie wykorzystały łącznie 125 mln zł w 2004 r. 
i 127 mln zł w 2005 r., co stanowiło odpowiednio 24% i 20% 
przekazanych im na ten cel środków.

Od czasu poprzedniej kontroli z 2003 r., system został 
w znacznej mierze uporządkowany. Objęto nią słuchaczy 
wszystkich typów szkół wyższych, ułatwiono studentom 
dostęp do świadczeń oraz oddzielono środki przezna-
czone na stypendia socjalne i za wyniki w nauce. Bada-
nia wykazały jednak, że system ten wymaga dalszego 
doskonalenia. Zdaniem NIK, minister właściwy ds. szkol-
nictwa wyższego powinien rozważyć podjęcie prac nad 
nowelizacją przepisów, prowadzącą m.in. do ograniczenia 
nieuzasadnionych różnic w wysokości przyznawanych 
stypendiów oraz precyzyjniejszego planowania środków 
budżetowych. Powinien również zwiększyć nadzór nad 
funkcjonowaniem systemu pomocy materialnej dla stu-
dentów, ponieważ 7 poświęconych temu zagadnieniu kon-
troli, przeprowadzonych w latach 2004-2006, nie wydaje 
się liczbą wystarczającą.

11. Kontrola działalności placówek naukowych 
Polskiej Akademii Nauk [por. zał. nr 3, str. 37] w latach 
2003-2006, która objęła Kancelarię PAN, 18 wspomnianych 
placówek oraz 7 jednostek organizacyjnych Akademii dzia-
łających w formie zakładów budżetowych, pozwoliła pozy-
tywnie ocenić realizację przez nie zadań polegających na 
prowadzeniu badań naukowych i kształceniu kadry nauko-
wej oraz współdziałaniu ze szkołami wyższymi i innymi insty-
tucjami naukowymi. Ponadto Prezydium PAN przedstawiało 
swoje stanowisko w istotnych kwestiach dotyczących roz-
woju i finansowania badań naukowych w Polsce, takich jak 
strategia rozwoju nauki, współpraca środowisk naukowych, 
rozwój innowacyjności i działania zmierzające do szybkiego 
nadrobienia zaległości w tym zakresie.
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Za szczególne osiągnięcia w badaniach naukowych 
PAN w okresie objętym kontrolą uznano opracowania, któ-
re przyczyniły się do odkryć naukowych oraz wdrożenia 
nowych technologii. Wśród tych dokonań wymienić należy 
opracowanie unikatowej linii technologicznej do produkcji 
manganu i magnezu wysokiej czystości, pierwszy projekt 
kriokomory pozwalającej leczyć schorzenia reumatologicz-
ne i urazy fizyczne, nową, wysoce efektywną i tanią metodę 
wytwarzania leku przeciwnowotworowego ifosfamidu, udział 
w międzynarodowej misji satelitarnej Huygens do jedne-
go z księżyców Saturna oraz wiele opracowań naukowych 
o charakterze stosowanym.

Kontrola ujawniła również nieprawidłowości. Przede 
wszystkim nie była realizowana część zadań zapisanych 
w ustawie o Polskiej Akademii Nauk. Zgromadzenie Ogól-
ne Akademii nie wywiązało się z powinności polegającej 
na określaniu kierunków działania PAN oraz sprawowaniu 
nadzoru nad całokształtem jej funkcjonowania. Nie przyjęło 
też rocznych sprawozdań z działalności za lata 2003-2005, 
wskutek czego prezes Akademii przedstawiał prezesowi 
Rady Ministrów dokumenty nie poddane pod głosowanie 
członków PAN. W tym samym czasie dwa spośród siedmiu 
wydziałów Akademii nie przeprowadziły obowiązkowych 
okresowych ocen placówek naukowych objętych zakresem 
swego działania. Żaden wydział nie miał wypracowanych za-
sad postępowania po dokonaniu oceny – nie przewidziano 
procedury odwoławczej ani trybu egzekwowania wydanych 
zaleceń.

Negatywnie NIK oceniła sposób gospodarowania przez 
PAN środkami trwałymi, których wartość przekraczała 
327 mln zł. Sprawozdania finansowe nie odzwierciedlały 
rzeczywistej wartości posiadanego majątku, brakowało wy-
ceny gruntów stanowiących własność PAN, bądź znajdują-
cych się w jej wieczystym użytkowaniu. Kancelaria PAN nie 
dysponowała w latach 2003-2006 kompletną dokumentacją 
dotyczącą nieruchomości gruntowych wykorzystywanych 
przez placówki naukowe, zakłady i jednostki budżetowe 
oraz gospodarstwa pomocnicze. Częściowa inwentaryzacja 
rzeczowych składników majątku Akademii przeprowadzona 
została po raz pierwszy dopiero w 2006 r.

Wbrew postanowieniom obowiązującej już od ponad 
dziesięciu lat ustawy o Polskiej Akademii Nauk, instytuty nie 
zostały wyposażone przez prezesa PAN w mienie nierucho-
me. Do czasu zakończenia kontroli Akademia nie przekaza-
ła na własność instytutom posiadającym osobowość praw-
ną użytkowanych przez nie budynków, budowli i gruntów 
wykorzystywanych do działalności statutowej, lecz zawarła 
jedynie umowy użyczenia. Jednostki nieposiadające osobo-
wości prawnej otrzymały składniki majątkowe „w zarząd” lub 

„w administrowanie”. Skontrolowane jednostki składnikami 
majątkowymi, stanowiącymi własność PAN, niejednokrotnie 
gospodarowały w sposób niewłaściwy. Dysponując owym 
majątkiem, przekraczały zakres posiadanych upoważnień, 
nie wykazywały też należytej dbałości o powierzone mienie, 
co prowadziło do jego dewastacji.

12. Jednym z podstawowych zadań wyższej uczelni, 
wynikających z ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, jest 
kształcenie i promowanie kadr naukowych. Wcześniejsze kon-
trole NIK ujawniły niekorzystną sytuację w tej mierze: niedobór 
wysoko kwalifikowanych nauczycieli akademickich, niewyko-
rzystywanie uprawnień do nadawania stopni naukowych oraz 
mierne wyniki kształcenia doktorantów. Kontrola nadawania 
stopni i tytułu naukowego [por. zał. nr 3, str. 36] obejmu-
jąca lata akademickie 2005/2006 oraz 2006/2007 wykazała, 
że w okresie tym publiczne szkoły wyższe ze swoich upraw-
nień korzystały na ogół w sposób prawidłowy, jednak efekty 
tych działań nie zawsze były satysfakcjonujące.

Wiele uczelni nie przestrzegało trybu uzyskiwania stopni 
naukowych. Postępowania prowadzono mimo braku uchwał 
rad wydziałów w sprawie wszczęcia przewodu, wyznaczenia 
promotorów i recenzentów, a nawet przy braku wniosku lub 
zgody kandydata. Rozprawy odbywały się na tym samym 
posiedzeniu, na którym podjęto uchwały o przyjęciu rozpraw 
doktorskich i dopuszczeniu ich do obrony, przyjmowano 
prace i wyznaczano datę obrony chociaż doktorant nie zdał 
jeszcze egzaminu doktorskiego, o wiele miesięcy przekra-
czane były terminy sporządzenia recenzji itp.

W roku akademickim 2005/2006 w 10 spośród 29 skon-
trolowanych uczelni proporcje między liczbą studentów 
a liczbą nauczycieli akademickich na części kierunków stu-
diów były niezgodne z obwiązującymi normami. W następ-
nym roku w takiej sytuacji znajdowały się 3 szkoły wyższe. 
Poprawa wskaźników spowodowana została jednak głównie 
złagodzeniem dotychczasowych wymogów – do minimum 
kadrowego poza profesorami i doktorami habilitowanymi 
zaliczono również osoby ze stopniem naukowym doktora 
– nie zwiększyła się natomiast w sposób odczuwalny liczba 
nauczycieli akademickich.

W obydwu wymienionych latach w skontrolowanych 
uczelniach publicznych liczba wszczętych postępowań o na-
danie stopnia doktora, doktora habilitowanego i tytułu profe-
sora, a także liczba uzyskanych stopni i tytułów, była bardzo 
zbliżona. Wśród przyczyn stagnacji w tym względzie należy 
wymienić niewielkie środki finansowe na badania, stanowiące 
ważny czynnik rozwoju kadr, a także skromne efekty kształ-
cenia na studiach doktoranckich. W większości skontrolowa-
nych uczelni tytuł naukowy doktora uzyskał ostatecznie tylko 
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niewielki odsetek rozpoczynających takie studia, najczęściej 
od 1,6% do 20% osób. Szczególnie niekorzystnie wskaźnik 
ten kształtował się na studiach doktoranckich niestacjonar-
nych. W przypadku tych ostatnich należy brać pod uwagę 
również wysokość związanych z nimi opłat – przeciętnie 1,5 
tys. zł za semestr – które wbrew obowiązującym przepisom 
ustalane były nie na podstawie planowanego kosztu zajęć 
dydaktycznych, ale dowolnie, jako połowa kosztów na stu-
diach magisterskich, według własnych szacunków, czy też 
na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w 5 podstawo-
wych działach gospodarki.

Pozytywnie NIK oceniła działalność Centralnej Komisji 
ds. Stopni i Tytułów, w której kompetencjach leży nadawa-
nie jednostkom organizacyjnym szkół wyższych i placówek 
naukowych uprawnień do nadawania stopni naukowych dok-
tora i doktora habilitowanego oraz stopni w zakresie sztuki, 
choć wskazała również istotne nieprawidłowości. Komisja 
m.in. nie dokonywała okresowych ocen poziomu działalności 
naukowej lub artystycznej wyższych uczelni, wskutek czego 
nie miała pełnej wiedzy o spełnianiu przez nie ustawowych 
wymogów warunkujących przyznanie wspomnianych prero-
gatyw, nie korzystała z prawa do ograniczania, zawieszania 
lub cofnięcia uprawnień jednostkom organizacyjnym posłu-
gującym się nimi w sposób niewłaściwy, nie przestrzegała 
też ustawowych terminów rozstrzygania rozpatrywanych 
spraw.

13. W wyniku kontroli poświęconej organizacji 
sportu osób niepełnosprawnych [por. zał. nr 3, str. 35] 
pozytywnie oceniono działania związane z zapewnieniem 
im dostępu do sportu i kultury fizycznej. Stworzenie niepeł-
nosprawnym warunków do uczestniczenia w zajęciach re-
habilitacyjno-sportowych było jednym z tematów zawartych 
w wieloletnim programie Strategia rozwoju sportu w Polsce 
do roku 2012 – cele i zadania, dla realizacji tych zamierzeń 
w 2006 r. w ówczesnym Ministerstwie Sportu utworzona zo-
stała odpowiednia komórka organizacyjna, powołano Radę 
Sportu Osób Niepełnosprawnych, corocznie wzrastały prze-
znaczone na wspomniany cel środki publiczne.

Kontrola wykazała jednak, że wszystkie te działania nie 
przyniosły efektu w postaci zwiększonego zainteresowania 
osób niepełnosprawnych uprawianiem sportu. Wprost prze-
ciwnie – o ile zajęcia prowadzone w sposób zorganizowany 
w 2003 r. zgromadziły niemal 110 tys. chętnych, co stanowi-
ło 2% populacji osób niepełnosprawnych w Polsce, to w trzy 
lata później było ich już tylko niespełna 89 tys. Zmniejszyła 
się zarówno liczba niepełnosprawnych uczestniczących 
w imprezach rekreacyjno-sportowych, jak i biorących udział 
w szkoleniu centralnym, zgrupowaniach, a także korzysta-

jących z poradnictwa i konsultacji medycznych oraz badań 
diagnostycznych. Zdaniem NIK, Minister Sportu i Turystyki 
powinien zbadać przyczyny tego niekorzystnego zjawiska 
i rozważyć, w jaki sposób mu przeciwdziałać. Jest bowiem 
sprawą oczywistą, iż zajęcia sportowe i ogólnorozwojowe, 
gry i zabawy ruchowe, imprezy rekreacyjne i turystyczne, 
a nawet spotkania integracyjne, są ważnym elementem re-
habilitacji niepełnosprawnych.

Jednocześnie NIK krytycznie oceniła nadzór ministra 
właściwego ds. sportu nad realizacją zadań zleconych związ-
kom i stowarzyszeniom oraz klubom zajmującym się sportem 
osób niepełnosprawnych. Z kontroli przeprowadzonej w Mini-
sterstwie Sportu wynika, że nadzór ten miał charakter czysto 
formalny i ograniczał się głównie do analizy i zatwierdzania 
przesyłanych sprawozdań. Wprawdzie umowy zawierane 
z jednostkami, którym powierzono zadania zlecone w zakre-
sie sportu osób niepełnosprawnych, przewidywały dokonywa-
nie kontroli obejmujących przebieg i sposób wykonania za-
dań, wykorzystanie środków przekazanych na ich realizację, 
sposób prowadzenia dokumentacji księgowej, prawidłowość 
rozliczeń, jednak w okresie objętym kontrolą (w 2005 r. i I pół-
roczu 2006 r.), na 293 umowy podpisane z 58 jednostkami 
przeprowadzonych zostało zaledwie 19 kontroli. O tym że była 
to liczba dalece niewystarczająca, świadczą ujawnione przez 
NIK nieprawidłowości w realizacji zawartych z ministerstwem 
umów. Badania wykazały, że środki publiczne wykorzysty-
wane były niezgodnie z przeznaczeniem, rachunkowość pro-
wadzono w sposób sprzeczny z obowiązującymi w tej mierze 
przepisami, kilka jednostek nie posiadało odrębnego konta, 
na którym winny być gromadzone przekazywane kwoty, nie 
wszędzie w deklarowanym zakresie prowadzono poradni-
ctwo i konsultacje medyczne oraz badania diagnostyczne. 
W niemal połowie skontrolowanych jednostek zajęcia sporto-
we z niepełnosprawnymi prowadziły osoby nieposiadające do 
tego pełnych kwalifikacji.

NIK podkreśliła również fakt, iż nie zostały usunięte 
podstawowe przeszkody utrudniające niepełnosprawnym 
uprawianie sportu, takie jak ograniczony dostęp do obiektów 
treningowych, bariery komunikacyjne i architektoniczne, trud-
ności ze zdobyciem odpowiedniego sprzętu, brak wyspecja-
lizowanej kadry trenersko-instruktorskiej, a także skromne 
możliwości finansowe poszczególnych klubów i stowarzyszeń 
organizujących sport osób niepełnosprawnych.

14. Ocenę pozytywną otrzymała działalność pań-
stwowych instytucji filmowych [por. zał. nr 3, str. 34] 
prowadzona w latach 2004-2006, zarówno jeśli chodzi o re-
alizację ich ustawowych zadań, jak i prawidłowość wydatko-
wania środków publicznych na przedsięwzięcia związane 
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z kinematografią. W badanym okresie państwowe instytu-
cje filmowe zrealizowały ogółem 44 filmy – 11 fabularnych, 
17 dokumentalnych, 7 oświatowych i 9 animowanych. W tym 
czasie, według danych Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, 
liczba filmów dofinansowanych ze środków publicznych 
zwiększyła się ponad 2,5-krotnie, a liczba filmów produko-
wanych w kooperacji z udziałem środków zagranicznych 
– ponad 11-krotnie.

Uchwalona w 2005 r. ustawa o kinematografii wprowa-
dziła zmiany w organizacji państwowych instytucji filmo-
wych i uporządkowała kwestię finansowania zadań z tego 
zakresu. Nowo powstały program dofinansowania przed-
sięwzięć, jako program pomocowy państwa, został noty-
fikowany przez Komisję Europejską. Do partycypowania 
w kosztach realizacji zadań związanych z kinematografią 
zobligowano podmioty czerpiące korzyści z obrotu filma-
mi i wykorzystujące je jako przedmiot swojej działalności. 
Utworzony mocą tej samej ustawy Polski Instytut Sztuki 
Filmowej, któremu powierzono realizowanie zadań z za-
kresu polityki państwa w dziedzinie kinematografii, prawid-
łowo gromadził wpłaty z tego tytułu i we właściwy sposób 
rozdysponowywał środki finansowe na realizację filmów, 
wspierając ich produkcję i promocję.

NIK, oceniając ogólnie pozytywnie działalność ministra 
właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowe-
go, a także dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, 
przedsiębiorców oraz 10 z 13 skontrolowanych państwowych 
instytucji filmowych, wskazała jednocześnie na wiele niepra-
widłowości. Wspomniany minister nie wydał aktów prawnych 
dotyczących określenia liczby i trybu wyboru członków rad 
zespołów i rad artystyczno-programowych oraz zasad uży-
wania broni i amunicji przy produkcji filmów, nie opracował 
również zasad i kryteriów ustalania dotacji podmiotowych 
dla podległych i nadzorowanych jednostek. Polski Instytut 
Sztuki Filmowej w czasie swojej rocznej działalności osiągnął 
wprawdzie wymaganą sprawność organizacyjną oraz rozpo-
czął realizację ustawowych zadań, jednak niewłaściwie wyko-
nywał uprawnienia organu podatkowego, o czym świadczyło 
zaniechanie poboru podatku i umorzenie zaległości dwóm 
podmiotom, które nie potrafiły udokumentować, iż zaistniały 
ku temu odpowiednie przesłanki. Z kolei instytucje filmowe 
nie powołały rad artystyczno-programowych, tłumacząc to 
brakiem wspomnianego już aktu wykonawczego, a także rad 
pracowniczych, nie opracowały też statutu bądź regulaminu 
organizacyjnego. Ponadto Izba stwierdziła niepełną realizację 
zadań statutowych, nieuregulowanie stanu prawnego posia-
danych nieruchomości, niegospodarne dysponowanie mie-
niem, a także wykazywanie nierzetelnych danych w księgach 
rachunkowych i sprawozdaniach budżetowych.

W ocenie NIK, część z tych nieprawidłowości była re-
zultatem braku skutecznego nadzoru nad państwowymi 
instytucjami filmowymi i innymi jednostkami kinematografii, 
za który trudno uznać pisemne i ustne zalecenia wzywają-
ce do poprawy wskaźników ekonomicznych, zmniejszenia 
stanu zobowiązań czy prowadzenia działalności statutowej. 
W dwuipółrocznym okresie objętym kontrolą w niemal poło-
wie państwowych instytucji filmowych nadzorowanych przez 
resort kultury i ochrony dziedzictwa narodowego nie prze-
prowadzono ani jednej kontroli.

15. Jeśli chodzi o dostępność i jakość świadczeń 
medycznych, lepiej niż w latach poprzednich przebiegał 
w 2005 r. proces zawierania i realizacji kontraktów na 
świadczenia zdrowotne w ramach ubezpieczenia w NFZ 
[por. zał. nr 3, str. 43], mimo że nadal obarczony był on 
licznymi wadami. Fundusz po raz pierwszy od jego utwo-
rzenia zanotował dodatni wynik finansowy, na co złożyły się 
korzystne rezultaty osiągnięte zarówno przez centralę, jak 
i oddziały wojewódzkie.

W celu ujednolicenia wartości świadczeń, opracowano 
ich punktową ocenę. Jednak cenę punktu ustalali dyrektorzy 
oddziałów w sposób uznaniowy, nie analizując rzeczywistych 
kosztów świadczenia. W rezultacie wycena punktu poszczegól-
nych rodzajów świadczeń oraz ich liczba były wynikiem nego-
cjacji. Powodowało to duże zróżnicowanie cen takich samych 
świadczeń zdrowotnych między różnymi oddziałami Funduszu. 
Oddziały nie rozpoznały również wielkości zapotrzebowania na 
poszczególne rodzaje świadczeń zdrowotnych, a także moż-
liwości ich wykonania przez składających oferty. Świadczyły 
o tym kolejki pacjentów i przekroczenie ustalonych limitów 
finansowych, z drugiej zaś strony – niewykonanie kontrak-
tów przez część świadczeniodawców, najczęściej z powodu 
niewystarczającej liczby łóżek szpitalnych, sal operacyjnych, 
sprzętu i materiałów do wykonywania zabiegów, a także ob-
sady lekarskiej. Okazało się, iż część świadczeniodawców 
umieściła w ofertach niezgodne ze stanem faktycznym dane 
o wyposażeniu w sprzęt i aparaturę oraz kwalifikacji personelu 
medycznego Mimo to oddziały Funduszu nie zawarowały sobie 
w takiej sytuacji prawa do zmiany kontraktu, co znacznie utrud-
niało zakup świadczeń u innego wykonawcy.

Oddziały Funduszu nie dysponowały rzetelnymi infor-
macjami o liczbie osób i czasie oczekiwania na udzielenia 
świadczenia. Świadczeniodawcy zobowiązani byli do pro-
wadzenia takich list i przekazywania co miesiąc odpowied-
nich informacji oddziałom wojewódzkim Funduszu, ale tylko 
czwarta część placówek z obowiązku tego wywiązywała się 
właściwie. W rezultacie wiarygodność centralnego rejestru 
oczekujących na udzielenie świadczeń była wątpliwa.
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Niektórzy świadczeniodawcy nierzetelnie wywiązywali się 
z umów lub naruszali ich postanowienia, m.in. nieprawidłowo 
kwalifikowali procedury, wykazywali fikcyjne świadczenia lub 
rozliczali jedno świadczenie kilkakrotnie, nieprawidłowo na-
liczali należności, posługiwali się niekompletną dokumenta-
cją, nie podawali pełnej informacji o zaordynowanych lekach 
i zasadności ich podawania. Zazwyczaj przestrzegane były 
natomiast prawa pacjenta do swobodnego wyboru placówki, 
choć zdarzały się przypadki odmowy udzielenia świadczenia 
ubezpieczonym zameldowanym poza terenem objętym dzia-
łaniem danego oddziału wojewódzkiego NFZ.

16. Nie przyniosły oczekiwanych rezultatów działania 
administracji rządowej i samorządowej w tworzeniu i or-
ganizacji systemu ratownictwa medycznego w Polsce 
[por. zał. nr 3, str. 47], prowadzone w ramach realizowanego 
od 1999 r. programu Zintegrowane ratownictwo medyczne. 
Główną tego przyczyną był fakt, iż nigdy nie weszła w całości 
w życie uchwalona w 2001 r. ustawa o Państwowym Ratow-
nictwie Medycznym, mająca w sposób kompleksowy ure-
gulować zadania państwa w tej dziedzinie. Z powodu braku 
niezbędnych środków finansowych przepisy te zostały na 
początku 2003 r. zawieszone, następnie termin wejścia ich 
w życie przesuwany był z roku na rok, aż z końcem 2006 r. 
ustawa w ogóle przestała obowiązywać. Uniemożliwiło to or-
ganizację i skuteczne zarządzanie systemem. W rezultacie, 
mimo dużych nakładów finansowych, przez 7 lat nie udało się 
stworzyć planowanej sieci szpitalnych oddziałów ratunkowych 
(SOR) i centrów powiadamiania ratunkowego (CPR) spełnia-
jących ustalone wymogi.

Według wspomnianej ustawy, organami administracji 
publicznej odpowiedzialnymi za funkcjonowanie systemu był 
minister właściwy ds. zdrowia, wojewoda i starosta, na których 
spoczywał obowiązek zorganizowania systemu oraz posta-
wienia go w stan nieprzerwanej gotowości na obszarze kraju, 
województwa i powiatu. Niestety, żaden z tych organów nie 
wywiązywał się ze swoich powinności w sposób zadowalający. 
Minister Zdrowia nie wydał 3 rozporządzeń, których brak unie-
możliwiał prawidłową organizację szpitalnych oddziałów ratun-
kowych i centrów powiadamiania ratunkowego. Nie opracował 
krajowych planów zabezpieczenia medycznych działań ratow-
niczych na lata 2003-2006. Nie koordynował ani nie kontrolował 
skutecznie procesu organizacji systemu ratownictwa medycz-
nego. Jego opieszałość spowodowała opóźnienia w zakupie 
śmigłowców mających zastąpić użytkowane dotychczas i utratę 
części przeznaczonych na ten cel środków, co, zdaniem NIK, 
może zagrozić funkcjonowaniu lotniczego pogotowia ratunko-
wego. Wojewodowie nie wykorzystywali posiadanych upraw-
nień do kompleksowego nadzorowania organizacji systemu 

ratownictwa medycznego na swoim terenie i koordynowania 
działań prowadzonych przez poszczególne podmioty. Do sy-
stemu ratownictwa medycznego włączali szpitalne oddziały 
ratunkowe, które nie spełniały kryteriów, a nawet jeszcze nie 
istniały. Starostowie z kolei ignorowali sugestie wojewodów 
w sprawie tworzenia wspólnych dla kilku powiatów centrów po-
wiadamiania ratunkowego. Nie funkcjonował właściwie system 
powiadamiania z jednolitym numerem alarmowym (112), bra-
kowało współdziałania służb powołanych do niesienia pomocy 
oraz wykorzystywanych przez nie systemów łączności.

Również zakłady opieki zdrowotnej, które miały utworzyć 
szpitalne oddziały ratunkowe, nie wywiązały się w terminie 
ze swych zobowiązań. Opóźnienia sięgały 3 lat, lub oddzia-
ły takie nie zostały uruchomione w ogóle, mimo to Minister 
Zdrowia sukcesywnie przekazywał im środki na wyposaże-
nie. W ocenie NIK, spośród 210 takich oddziałów, 131 nie 
spełniało wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego, do-
tyczących m.in. struktury organizacyjnej, całodobowej go-
towości świadczenia usług ratowniczych, wyposażenia oraz 
obsady lekarskiej. Mimo to dyrektorzy części szpitali, chcąc 
uzyskać w kontraktach wyższe stawki, składali niezgodne ze 
stanem faktycznym oświadczenia o spełnianiu przez SOR 
wszelkich wymogów warunkujących zawarcie z oddziałami 
Narodowego Funduszu Zdrowia umów o świadczenie usług 
z zakresu ratownictwa medycznego.

Zdaniem NIK, na organizację systemu ratownictwa me-
dycznego w Polsce negatywnie wpłynął fakt, że od jej począt-
ków w 1999 r. resortem zdrowia kierowało kolejno 12 osób.

17. Oszczędnemu i celowemu wydatkowaniu środków 
publicznych w sferze ochrony zdrowia nie sprzyjał fakt, iż sy-
stem wprowadzania do obrotu produktów leczniczych 
oraz finansowana leków niepodlegających refundacji 
na podstawie przepisów dotyczących powszechnego 
ubezpieczenia zdrowotnego [por. zał. nr 3, str. 44] był nie-
przejrzysty i niespójny.

Minister właściwy ds. zdrowia, bez podstaw prawnych, 
wydawał decyzje o dopuszczeniu do obrotu produktów lecz-
niczych nieposiadających kompletnej wymaganej ustawowo 
dokumentacji, nakładając jednocześnie na wnioskodawcę 
„zalecenia” do wypełnienia przed wprowadzeniem ich do 
obrotu. W ramach tej procedury, na ponad 1,3 tys. pozwoleń 
udzielonych od stycznia do kwietnia 2007 r., 867 zawierało 
zalecenia. Bez uzyskania pozytywnych wyników badań (od 
grudnia 2004 r. do sierpnia 2005 r.) 9 produktów leczniczych 
zostało zamieszczonych w wykazach leków refundowanych, a 
8 z nich znajdowało się w obrocie jeszcze przed uzyskaniem 
zaświadczenia o wykonaniu zaleceń.
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W latach 2002-2005 Ministerstwo, bez podstawy praw-
nej, finansowało ze środków budżetowych programy zdro-
wotne polegające jedynie na podaniu leków, które powinny 
być finansowane ze środków ubezpieczenia zdrowotnego.

Nieprawidłowości w zakresie realizacji zadań dotyczą-
cych importu docelowego produktów leczniczych nieposia-
dających pozwolenia dopuszczenia do obrotu, a niezbęd-
nych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta, stwierdzono 
na wszystkich etapach administracyjnego rozpatrywania 
wniosków. Minister nie wykonał również delegacji ustawo-
wej zobowiązującej go do sporządzania wykazu produktów 
objętych importem docelowym. Dopiero po upływie czterech 
lat od wejścia w życie ustawy o cenach zrealizował dele-
gacje ustawowe, dotyczące ustalenia cen urzędowych na 
produkty lecznicze stosowane w lecznictwie zamkniętym, co 
miało bezpośredni wpływ na gospodarność wydatkowania 
środków publicznych będących w dyspozycji Narodowego 
Funduszu Zdrowia.

Fundusz w 2004 r. wprowadził tzw. programy terapeu-
tyczne (lekowe), w ramach których finansowano koszty in-
nowacyjnych i drogich leków. Zarząd Funduszu nie potrafił 
uzasadnić doboru przyjętych programów, ponieważ nie 
opracował trybu ich wyboru i zatwierdzania oraz sposobu 
ustalania cen leków, stanowiących podstawę wyceny proce-
dur medycznych. W wypadku sześciu programów zastoso-
wano kryteria wiekowe, ograniczające leczenie innowacyj-
nymi lekami pacjentów, którzy przekroczyli – w zależności 
od programu – 50-75 lat życia. Zdaniem NIK, zapisy te były 
sprzeczne z ustawą o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ, 
a także z Kodeksem Etyki Lekarskiej.

Nie były aktualizowane, stosownie do zmian wprowadza-
nych kolejnymi ustawami o ubezpieczeniach zdrowotnych, 
przepisy dotyczące sprowadzania z zagranicy, w ramach 
tzw. importu docelowego, produktów leczniczych nieposia-
dających pozwolenia dopuszczenia do obrotu, a niezbęd-
nych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta. Ustalono 
także, że dopiero po czterech latach od wejścia w życie 
ustawy o cenach, Minister Zdrowia wykonał delegację zo-
bowiązującą go do ustalenia cen urzędowych na produkty 
lecznicze stosowane w lecznictwie zamkniętym. Zdaniem 
NIK, bezpośredni wpływ na niegospodarne i nieuzasadnione 
wydatkowanie środków publicznych miał brak skutecznego 
nadzoru ze strony Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ.

18. Przeprowadzona w ramach badań funkcjono-
wania organów inspekcji i nadzoru kontrola wykonywania 
funkcji regulacyjnych przez Prezesa Urzędu Transportu 
Kolejowego [por. zał. nr 3, str. 26] wykazała, że ten cen-
tralny organ administracji rządowej nie wywiązywał się ze 

swoich powinności w sposób należyty. UTK, który rozpoczął 
działalność w 2003 r., zgodnie z dyrektywami UE powinien 
pełnić rolę regulatora rynku kolejowego. Do obowiązków 
jego prezesa należało m.in. udzielanie licencji na wyko-
nywanie transportu kolejowego, zapewnienie wszystkim 
przewoźnikom równego dostępu do infrastruktury, nadzór 
techniczny nad eksploatacją i utrzymaniem linii kolejowych 
i bezpieczeństwem ruchu oraz zapewnienie interoperacyjno-
ści kolei 2/. Z przeprowadzonych badań wynika, iż zadania 
te Prezes UTK wypełniał w wielu przypadkach nierzetelnie 
i z naruszeniem prawa.

Stwierdzono, że rozpatrywane były wnioski o udzielenie 
licencji na wykonywanie przewozów kolejowych, które nie 
spełniały wymogów określonych w ustawie o transporcie ko-
lejowym. Nie istniał skuteczny system nadzoru nad pobiera-
niem związanych z tym opłat, stanowiących dochód budżetu 
państwa. Wątpliwości budził sposób regulacji transportu ko-
lejowego, a szczególnie skuteczność nadzoru nad zarządca-
mi infrastruktury kolejowej, zobowiązanymi do udostępniania 
tej infrastruktury przewoźnikom. Opieszale prowadzone były 
działania związane z zapewnieniem interoperacyjności kolei. 
Wręcz zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu kolejowym 
mogła stanowić praktyka wydawania świadectw bezpieczeń-
stwa oraz świadectw dopuszczenia do eksploatacji budowli, 
urządzeń i taboru kolejowego podmiotom, które nie spełniały 
warunków określonych we wspomnianej ustawie. Co więcej, 
w styczniu 2005 r. wprowadzona została „skrócona proce-
dura” wydawania owych świadectw, pozwalająca pominąć 
obowiązek przeprowadzenia niezbędnych badań.

Zdaniem NIK, funkcjonujący w UTK system zarządzania 
i kontroli wewnętrznej, a szczególnie organizacja urzędu, 
praktycznie uniemożliwiały mu rzetelne wypełnianie nałożo-
nych nań obowiązków. Do czasu zakończenia kontroli nie 
zostały wprowadzone wewnętrzne przepisy ani procedury 
określające zasady wydawania wspomnianych świadectw, 
zatwierdzania przepisów obowiązujących zarządców i użyt-
kowników infrastruktury kolejowej, a także prowadzenia 
rejestrów wydanych dokumentów. Nie zdołano również do-
prowadzić do pełnego obsadzenia posiadanych etatów kom-
petentnymi pracownikami.

Na działalności UTK w znacznej mierze zaważyła jego 
proweniencja. Urząd Transportu Kolejowego powstał z prze-
kształcenia Głównego Inspektoratu Kolejnictwa i zatrudniał 
byłych pracowników PKP. Osoby te nie potrafiły wykonywać 
zadań związanych z regulacją rynku, zaś sam urząd dzia-

2/ Interoperacyjność kolei – zdolność transeuropejskich systemów kolei do za-

pewnienia bezpiecznego, niezakłóconego ruchu pociągów na terenie państw 

członkowskich UE.
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łał tak, jakby stanowił jedną z jednostek organizacyjnych 
PKP. W rezultacie przepisy wewnętrzne PKP rozciągano 
na jednostki nienależące do kolei, a uchybienia ujawnione 
podczas kontroli podmiotów wchodzących w skład Grupy 
PKP traktowano liberalnie, nie nakładając kar pieniężnych, 
lecz udzielając jedynie „upomnień”, których przepisy ustawy 
o transporcie kolejowym w ogóle nie przewidują.

W ocenie NIK, rozmiary i charakter stwierdzonych nie-
prawidłowości oznaczają, iż cele, które przyświecały utwo-
rzeniu urzędu Prezesa UTK – m.in. wprowadzenie w życie 
stosownych dyrektyw Wspólnot Europejskich i zapewnienie 
przewoźnikom równego dostępu do bezpiecznej infrastruk-
tury kolejowej – nie zostały jak dotąd osiągnięte.

19. W dziedzinie ekologii bez widocznych sukcesów 
przebiegała realizacja programu usuwania azbestu 3/ 
i wyrobów zawierających azbest w latach 2003-2005 [por. 
zał. nr 3, str. 52]. Przyjęty przez Radę Ministrów w 2002 r. 
dokument zakładał, iż w ciągu 30 lat terytorium Polski zo-
stanie oczyszczone z tej szkodliwej dla zdrowia substancji. 
Wspomniany program przewidywał m.in. utworzenie bazy 
danych o lokalizacji, ilości i stanie wyrobów zawierających 
azbest w skali gmin, powiatów, województw i kraju, opraco-
wanie planów ochrony przed jego kancerogennym oddzia-
ływaniem, opracowanie i realizację programów usuwania 
wyrobów zawierających azbest, a także budowę składowisk 
odpadów azbestowych oraz informowanie społeczeństwa 
o właściwościach azbestu i propagowanie sposobów bez-
piecznego z nim postępowania.

Stwierdzono, że podejmowane działania były nieskutecz-
ne. W ciągu 3 lat od wejścia w życie programu nie doprowa-
dzono nawet do zweryfikowania szacunkowych danych o ilo-
ści i miejscach występowania na terytorium Polski azbestu lub 
wyrobów zawierających azbest. Uniemożliwiło to określenie 
rzeczywistej ilości oraz rozmieszczenia terytorialnego, a także 
zaplanowanie działań prowadzących do usunięcia bądź tym-
czasowego zabezpieczenia tych wyrobów oraz bieżącego mo-
nitorowania stanu technicznego obiektów, urządzeń i instalacji 
zawierających azbest. Nie przygotowano gminnych, powiato-
wych i wojewódzkich programów usuwania azbestu, tempo 
jego likwidowania było bardzo wolne, a zaangażowanie admi-
nistracji samorządowej, szczególnie gmin – znikome. Spośród 
wszystkich zadań przewidzianych w programie rządowym, je-
dynym podjętym przez większość skontrolowanych jednostek 
była działalność informacyjno-popularyzatorska.

Według marszałków województw i wojewodów, realiza-

3/ Nazwa ta obejmuje sześć minerałów włóknistych z grupy serpentynów i amfi-

boli.

cja programu napotkała na liczne przeszkody natury zarów-
no finansowej, jak i formalnej. Koszt sunięcia wszystkich wy-
robów zawierających azbest, szacowany na ponad 48 mld 
zł, miał niemal w całości obciążyć ich właścicieli, nie został 
jednak opracowany system dofinansowania tego przedsię-
wzięcia. Podnoszono również kwestie niejasnego podzia-
łu kompetencji i zadań pomiędzy organami administracji 
publicznej, braku uregulowań prawnych nakładających na 
te organy określone obowiązki, braku jednolitego systemu 
obiegu informacji oraz sankcji karnych wobec właścicieli wy-
robów i odpadów zawierających azbest, którzy nie wykonali 
obowiązku ich zinwentaryzowania i przedłożenia stosownej 
informacji wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, 
względnie wojewodzie.

W ocenie NIK, opracowany w 2002 r. program wymaga 
aktualizacji oraz doprecyzowania szeregu przyjętych w nim 
pojęć i zadań, także z powodu wejścia Polski do Unii Euro-
pejskiej. Obowiązujące obecnie regulacje prawne w sprawie 
postępowania z azbestem, oparte przede wszystkim na 
aktach wykonawczych, uniemożliwiają wyegzekwowanie 
obowiązków nałożonych na podmioty fizyczne i prawne. 
Zdaniem Izby, utrzymywanie się takiego stanu rzeczy może 
stanowić zagrożenie dla osiągnięcia założonego w progra-
mie celu, jakim jest definitywne usunięcie do 2032 r. azbestu 
z terytorium Polski.

20. Nierozwiązana pozostała kwestia postępowania 
z odpadami medycznymi [por. zał. nr 3, str. 56]. Wykaza-
ła to kontrola podjęta w ślad za nadchodzącymi sygnałami 
o licznych nieprawidłowościach w tej dziedzinie. 

W latach 2003-2006 (I półrocze) w 34 badanych szpi-
talach w procesach diagnozowania, leczenia i profilaktyki 
medycznej wytworzono 8,4 tys. ton odpadów. Z kolei 30 
skontrolowanych podmiotów zarządzających spalarniami 
odpadów przyjęło do unieszkodliwienia prawie 200 tys. ton 
odpadów. Kontrola ujawniła, iż ponad 90% zarówno jednych 
jak i drugich podmiotów gospodarowało odpadami w sposób 
niezgodny z przepisami prawa lub warunkami określonymi 
w decyzjach administracyjnych, co stwarzało zagrożenie dla 
zdrowia ludzi oraz dla środowiska.

Zdecydowana większość szpitali nie miała pozwoleń na 
wytwarzanie odpadów medycznych lub nie przestrzegała 
warunków zawartych w takich pozwoleniach, a także w ze-
zwoleniach na unieszkodliwianie odpadów. Nieprawidłowo 
prowadzona była ewidencja. W kilku szpitalach odpadów 
nie ważono, lecz opierano się na dokumentacji odbiorców. 
Również większość spalarni funkcjonowała bez pozwoleń na 
unieszkodliwianie odpadów, względnie nie przestrzegała za-
pisanych w nich warunków i przepisów ustawy o odpadach. 
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Odpady medyczne transportowane były niejednokrotnie na 
znaczne odległości, przekraczające nawet 500 km, co pozo-
stawało w zgodzie z ustawą – Prawo zamówień publicznych 
i zasadą wyboru odbiorcy drogą przetargu, sprzeczne było 
natomiast z ustawą o odpadach, stanowiącą, iż zakaźne 
odpady medyczne powinny być unieszkodliwiane na terenie 
województwa, w którym zostały wytworzone.

Stwierdzono, że przepisy rozporządzenia Ministra Zdro-
wia w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unie-
szkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych były 
niezgodne z ustawą o odpadach, a rozporządzenie Ministra 
Środowiska w sprawie katalogu odpadów – z zaleceniami 
zawartymi w wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

W badanym okresie nie funkcjonował właściwie prze-
pływ informacji o rodzaju i ilości wytworzonych odpadów 
medycznych, sposobach postępowania z nimi oraz o in-
stalacjach do ich unieszkodliwiania, oparty na zbiorczych 
zestawieniach przygotowanych w szpitalach i raportach 
wojewódzkich. Co trzeci spośród skontrolowanych szpitali 
w ogóle nie przekazywał marszałkom województw takich 
danych, z 9 przychodziły one z opóźnieniem sięgającym 
2,5 roku. Na dodatek wspomniane zestawienia, jeśli nawet 
zostały przesłane, w większości były niezgodne ze stanem 
faktycznym. W konsekwencji bazy wojewódzkie i centralna 
baza danych o gospodarce odpadami zawierały informacje 
wątpliwej wiarygodności. W ocenie NIK, brak rzetelnych 
i pełnych danych dotyczących ilości i rodzaju wytwarza-
nych odpadów medycznych oraz miejsc ich wytwarzania 
i unieszkodliwiania uniemożliwiał efektywne planowanie 
i bezpieczne dla środowiska gospodarowanie owymi od-
padami.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, za niedostatecz-
ny uznała NIK nadzór Ministra Środowiska nad marszałkami 
województw i Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska, 
Ministra Zdrowia – nad Głównym Inspektorem Sanitarnym, 
zaś starostów i prezydentów miast na prawach powiatu 
– nad przestrzeganiem przepisów prawa i decyzji admini-
stracyjnych dotyczących gospodarki odpadami medycznymi 
przez zakłady opieki zdrowotnej. Podobnie ocenione zostały 
kontrole Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Inspek-
cji Sanitarnej i Inspekcji Transportu Drogowego, prowadzo-
ne w zakładach opieki zdrowotnej, zakładach termicznego 
przekształcania odpadów i podmiotach wykonujących prze-
wozy drogowe odpadów medycznych.

21. Iluzoryczny okazał się nadzór nad wielko-
przemysłowymi fermami trzody chlewnej [por. zał. nr 
3, str. 55]. Organy administracji rządowej nie wypracowały 
skutecznej polityki wobec tego rodzaju produkcji rolnej, któ-

rej prowadzenie wiąże się z koniecznością rozstrzygnięcia 
wielu problemów wynikających z jej skali i dużej koncentracji 
zwierząt. Nie został nawet opracowany system umożliwia-
jący wiarygodne ustalenie liczby wielkoprzemysłowych ferm 
trzody chlewnej oraz określenie wielkości produkcji.

Stwierdzono, iż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
nie aktualizowało systematycznie posiadanego wykazu wiel-
koprzemysłowych ferm trzody chlewnej. Minister RiRW nie 
wydał 5 rozporządzeń do ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej 
i ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu cho-
rób zakaźnych zwierząt, co utrudniało prowadzenie przez 
powiatowych lekarzy weterynarii rejestru podmiotów, o któ-
rych mowa. Z kolei brak uregulowań prawnych dotyczących 
określenia wartości substancji zapachowych w powietrzu, 
metody oceny jego jakości i przeciwdziałania uciążliwości 
zapachowej ograniczał możliwość zapobiegania nieko-
rzystnym skutkom emisji. W części wojewódzkich progra-
mów ochrony środowiska nie uwzględniono oddziaływania 
wielkoprzemysłowych ferm trzody chlewnej. W 4 spośród 
7 skontrolowanych urzędów wojewódzkich postępowania 
związane z wydawaniem pozwoleń zintegrowanych, nie-
zbędnych w przypadku prowadzenia instalacji 4/, których 
funkcjonowanie może powodować znaczne zanieczyszcze-
nie środowiska, prowadzone były opieszale, złożone wnioski 
analizowano mało wnikliwie, nieprecyzyjnie określano ko-
nieczne do spełnienia wymogi.

Z ustaleń kontroli wynika, że podmioty utrzymujące wiel-
koprzemysłowe fermy trzody chlewnej nagminnie łamały prze-
pisy ochrony środowiska oraz Prawo budowlane. Większość 
z nich nie uzyskała w wymaganym terminie pozwoleń zinte-
growanych ani zaakceptowanych przez okręgowe stacje che-
miczno-rolnicze planów nawożenia, niezbędnych w związku 
z obowiązkiem zagospodarowania na posiadanych użytkach 
rolnych co najmniej 70% wytworzonej gnojówki i gnojowicy, 
zaś stosowane dawki płynnych nawozów naturalnych niejed-
nokrotnie przekraczały dopuszczalne normy. Obiekty inwen-
tarskie powstawały bez pozwolenia na budowę, odnotowano 
przypadki samowolnej zmiany sposobu użytkowania obiektów, 
przebudowy i adaptacji pomieszczeń, a także braku pozwoleń 
na ich użytkowanie. Stwierdzono przypadki naruszania prze-
pisów sanitarnych i weterynaryjnych.

Wskutek braku właściwych warunków organizacyjnych 
i prawnych, kontrole Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji 
Ochrony Środowiska i Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie 
obejmowały wszystkich wielkoprzemysłowych ferm trzody 

4/ Stacjonarne urządzenie techniczne, w którym prowadzony jest m.in. chów 

i hodowla trzody chlewnej w obiektach posiadających ponad 2 tys. stanowisk 

dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior. 
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chlewnej i były nieskuteczne. Nie został m.in. w pełni wy-
egzekwowany od podmiotów prowadzących fermy obowią-
zek wypełniania warunków określonych w pozwoleniach. 
W niektórych wypadkach nie nakazano nawet usunięcia 
stwierdzonych nieprawidłowości, nie egzekwowano też wy-
konania zaleceń pokontrolnych.

Zagrożenia powodowane przez fermy trzody chlewnej 
o wysokiej koncentracji zwierząt stwarzają, zdaniem NIK, 
konieczność prowadzenia stałego, skutecznego nadzoru nad 
prawidłowością ich funkcjonowania przez Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, Ministra Środowiska, Inspekcję Weterynaryj-
ną, Inspekcję Ochrony Środowiska i Państwową Inspekcję 
Sanitarną oraz przez organy nadzoru budowlanego i organy 
skarbowe. Wymagają też współpracy między nimi i koordy-
nacji działań. Przeprowadzona kontrola wykazała, że owego 
nadzoru i współpracy w wielu przypadkach zabrakło.

22. Nie przyniosły, jak dotąd, odczuwalnych efektów 
międzynarodowe działania związane z ochroną wód zlew-
ni rzeki Bug [por. zał. nr 3, str. 72]. Kontrola równoległa 
przeprowadzona przez NIK oraz najwyższe organy kontroli 
Ukrainy i Białorusi wykazała, iż dotychczasowa współpraca 
resortu środowiska z odpowiednimi organami obu wspo-
mnianych krajów nie doprowadziła do poprawy stanu czy-
stości wód w zlewni tej transgranicznej rzeki.

Od wielu lat wody Bugu, począwszy od miejsca, 
w którym staje się on naturalną polsko-ukraińską grani-
cą państwową, aż po ujście do Zalewu Zegrzyńskiego, ze 
względu na skalę zanieczyszczeń zaliczane są do IV klasy 
jakości. Spowodowane to jest przede wszystkim zrzutami 
nieoczyszczonych ścieków w ukraińskiej części zlewni rze-
ki. Jak dotąd, międzynarodowe współdziałanie w ochronie 
dorzecza Bugu przed zanieczyszczeniami sprowadzało się 
do rutynowej wymiany informacji o planowanym monitoringu 
oraz wyników analiz wybranych prób pomiarowych czystości 
rzeki, których porównywalność utrudniały odmienne systemy 
monitorowania, inne zestawy badanych parametrów, różne 
sposoby oceny i standardy jakości wód.

Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy był fakt, iż nie 
weszły w życie główne ustalenia opracowanego w latach 
1998-2003 Projektu pilotowego monitoringu i oceny jako-
ści wód w zlewni rzeki Bug, mające umożliwić prawidłową 
gospodarkę wodną w jej dorzeczu. Nie doszło również do 
utworzenia polsko-ukraińsko-białoruskiej grupy roboczej 
ds. wdrażania projektu pilotowego ani do powstania komisji 
użytkowania i ochrony zasobów wodnych zlewni Bugu, zaś 
w 2006 r., ze względu na trudności z finansowaniem pro-
jektu, w ogóle odstąpiono od jego realizacji. W ocenie NIK, 
uniemożliwiało to stworzenie jednolitego, rzetelnego źródła 

informacji o sytuacji w całej zlewni rzeki, niezbędnego do 
wspólnego, efektywnego zarządzania jej wodami.

Nie zostało również właściwie przygotowane istotne 
przedsięwzięcie realizowane przez Polskę samodzielnie 
– Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych. 
Brak dostatecznego rozpoznania problemów gospodarki 
ściekowej gmin w zlewni Bugu spowodował, iż w pierwot-
nym jego wariancie z 2003 r. pominięto wiele planowanych 
przez gminy zadań inwestycyjnych. Przeoczenie to napra-
wiono dopiero w zaktualizowanej w 2005 r. wersji programu, 
obejmującej 42, zamiast, jak poprzednio, 18 aglomeracji 
gminnych z terenów województw lubelskiego, podlaskiego 
i mazowieckiego. Ułatwiło im to dostęp do środków pub-
licznych i umożliwiło rozpoczęcie bądź kontynuację działań 
mających na celu wyposażenie tych aglomeracji do 2015 r., 
zgodnie z wymogami unijnymi, w systemy kanalizacji zbior-
czej i oczyszczalnie ścieków.

Krytycznie oceniono też sposób dokumentowania reali-
zacji programu. Ministerstwo Środowiska corocznie zmienia-
ło zakres żądanych informacji, przesyłając wojewodom wzo-
ry sprawozdań w terminach uniemożliwiających rzetelne ich 
przygotowanie. W rezultacie powstałe zbiorcze sprawozda-
nia z postępu zadań inwestycyjnych w gminach były niespój-
ne, zawierały wiele błędów formalnych i merytorycznych.

23. Kontrola wpływu działalności gospodarki leśnej 
na stan środowiska Puszczy Białowieskiej [por. zał. nr 3, 
str. 57], przeprowadzona w obydwu jej częściach, w porozu-
mieniu z Komitetem Kontroli Państwowej Republiki Białoruś, 
pozwoliła stwierdzić, iż w gospodarce leśnej prowadzonej 
w tym kompleksie następuje sukcesywna, aczkolwiek zde-
cydowanie zbyt wolna poprawa. Nie został natomiast zreali-
zowany przez Ministerstwo Środowiska najistotniejszy wnio-
sek z poprzedniej, zakończonej w 1995 r. kontroli, dotyczący 
powołania zespołu naukowców i praktyków leśników, który 
opracowałby koncepcję prowadzenia jednolitej gospodarki 
leśnej na terenie Puszczy Białowieskiej.

Białowieski Park Narodowy nie posiada kompletnej 
dokumentacji związanej ze stanem własnościowym i spo-
sobem użytkowania gruntów, bez czego niemożliwe jest 
dokonanie wpisu do księgi wieczystej, obejmującego ca-
łość gruntów BPN. Z powodu opieszałego przebiegu prac 
nad opracowywaniem i zatwierdzaniem wieloletniego pla-
nu ochrony parku, którego projekt nie został zatwierdzony 
przez Ministra Środowiska od 2002 r., wszelkie czynności 
ochronne i gospodarcze prowadzone były w oparciu o plany 
roczne, każdorazowo uzgadniane z Wojewódzkim Konser-
watorem Przyrody. Mimo zaleceń NIK, resort środowiska 
przez 10 lat nie opracował programu badań naukowych 
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związanych z ochroną kompleksów leśnych. Placówki na-
ukowe działające na terenie Puszczy o wynikach swoich 
badań nie informowały nadleśnictw, te zaś same nie kwapiły 
się do nawiązania z nimi ściślejszej współpracy. Z ustaleń 
kontroli wynika również, że BPN nie prowadził na terenie 
Puszczy Białowieskiej monitoringu zagrożonych wyginię-
ciem gatunków fauny i flory, z wyjątkiem żubrów. Jeśli zaś 
chodzi o te ostatnie, BPN ustalając wskaźniki zagęszczenia 
zwierzyny grubej w celu zachowania zasobów zwierzęcych 
i roślinnych, a także utrzymania niezakłóconego przebiegu 
wszystkich procesów środowiska leśnego, nie określił takich 
wskaźników w przypadku żubra.

Mimo podpisanej w styczniu 1993 r. umowy, deklarowa-
na stała współpraca naukowa między parkami Polski i Biało-
rusi przez długi czas pozostawała w sferze intencji. Dopiero 
w 2005 r. zawarto dwustronną umowę określającą warunki 
planu wspólnych badań naukowych. Do czasu zakończenia 
kontroli nie podpisano natomiast międzynarodowej umowy 
o współpracy w dziedzinie ochrony środowiska, nie utwo-
rzono rady koordynacyjnej transgranicznego obszaru chro-
nionego w Puszczy Białowieskiej, nie podjęto też wspólnych 
działań zmierzających do ochrony i zrównoważonego użyt-
kowania puszczy po obu stronach granicy, zgodnych z zale-
ceniami Komitetu Światowego Dziedzictwa i UNESCO.

Nierozwiazany pozostaje nadal spór, czy należy tworzyć 
nowe rezerwaty i obszary chronione, czy też utrzymać park 
w obecnym kształcie. Organizacje ekologiczne i środowiska 
naukowe postulują utworzenie na terenie całej Puszczy Bia-
łowieskiej parku narodowego, objęcie jej specjalnym nadzo-
rem i uczynienia z niej jednolitego kompleksu dziedzictwa 
światowego. Sprzeciw wobec tej koncepcji wyraziły natomiast 
miejscowe samorządy mieszkańców oraz Stowarzyszenie 
Gmin Puszczy Białowieskiej. Negatywnie wypowiedzieli się 
o niej również leśnicy, którzy twierdzą, że wprowadzone 
w 1995 r. i latach następnych nowe zasady prowadzenia go-
spodarki leśnej na terenie Puszczy Białowieskiej w sposób 
wystarczający chronią jej wartości przyrodnicze.

Zdaniem NIK, istnieje pilna konieczność wypracowania 
przez Ministerstwo Środowiska, wspólnie z przedstawicielami 
nauki i praktykami, jednolitej, spójnej koncepcji ochrony war-
tości przyrodniczych i sposobu gospodarowania w całym kom-
pleksie Puszczy Białowieskiej, z uwzględnieniem wniosków za-
równo społeczności lokalnej, jak i organizacji pozarządowych.

24. Zróżnicowany był zakres zagadnień będących 
przedmiotem badań związanych z kolejną powinnością pań-
stwa – zapewnieniem obywatelom sprawnej obsługi przez 
urzędy administracji publicznej i służby publiczne. NIK pod-
jęła kontrolę doraźną funkcjonowania placówek konsular-

nych Ministerstwa Spraw Zagranicznych ze szczegól-
nym uwzględnieniem opieki nad obywatelami polskimi 
za granicą [por. zał. nr 3, str. 3], w związku z sygnałami 
o niewystarczającej opiece nad Polakami wyjeżdżającymi 
z kraju w poszukiwaniu pracy ze strony polskich placówek 
konsularnych. Badania przeprowadzone w Konsulacie Ge-
neralnym RP w Londynie oraz ambasadach w Dublinie, Ma-
drycie i Oslo nie potwierdziły większości tych opinii.

Pozytywnie oceniono działania na rzecz obrony praw 
i interesów polskich obywateli przebywających w okręgach 
konsularnych wszystkich skontrolowanych jednostek. Po-
moc udzielana była najczęściej osobom zatrzymanym przez 
policję, znajdującym się w więzieniach i aresztach, ofiarom 
przestępstw, poszkodowanym w wypadkach, rodzinom 
zmarłych i zaginionych, osobom nieposiadającym środków 
na powrót do kraju. Interwencje podejmowano na ogół bez 
zbędnej zwłoki, a przedłużanie się czasu załatwiania niektó-
rych spraw powodowane było m.in. koniecznością zasięga-
nia pisemnych informacji w miejscowych i polskich urzędach 
i instytucjach.

Pozostaje jednak faktem, iż wzmożony napływ Polaków 
do państw, które otworzyły swój rynek pracy dla obywateli 
nowych krajów członkowskich UE, spowodował szybkie po-
większanie się rzeszy interesantów oczekujących informacji 
konsularnej, a także opieki i ochrony prawnej, do czego pol-
skie placówki konsularne nie były przygotowane kadrowo ani 
lokalowo. O ile w ambasadach RP w Madrycie i Oslo osoby 
zgłaszające się osobiście obsługiwane były sprawnie i na bie-
żąco, to sytuacja w ambasadzie w Dublinie oraz Konsulacie 
Generalnym w Londynie przedstawiała się zgoła odmiennie. 
Przyjęcie interesanta w Wydziale Konsularnym Ambasady 
RP w Dublinie było możliwe dopiero po 6-8 tygodniach od 
zgłoszenia. W Konsulacie Generalnym w Londynie sprawy 
prawne i wizowe zgłaszających się osobiście były załatwia-
ne tego samego dnia, ale już złożenie wniosku o paszport 
wymagało umówienia się z wielotygodniowym wyprzedze-
niem. Istniały również poważne trudności z uzyskaniem po-
łączenia telefonicznego z konsulatem, a po godzinach pracy 
urzędu – ze skontaktowaniem się z dyżurującym konsulem.

Skontrolowane jednostki niewłaściwie dokumentowały 
czynności konsularne. W większości nie prowadzono re-
jestru podjętych przez konsula interwencji. Jego działania 
rejestrowane były w sposób uniemożliwiający ustalenie 
ich liczby, a niekiedy również określenie stanu i terminu 
załatwienia konkretnej sprawy. Przekazywane do MSZ 
sprawozdania opierały się więc na danych szacunkowych. 
Wyjaśniano to szczupłością obsady kadrowej konsula-
tów i koniecznością wyboru między udzielaniem pomocy 
a kompletnością dokumentacji.

1.



197

Wobec utrzymywania się zjawiska emigracji zarobkowej 
i powstawania związanych z tym nowych obszarów wyma-
gających zainteresowania ze strony organów państwa (do-
tyczy to np. problemu kształcenia dzieci emigrantów), NIK 
uważa za konieczne dokładniejsze rozpoznanie zachodzą-
cych procesów i lepsze przygotowanie polskich placówek 
konsularnych do działania w sposób odpowiadający aktual-
nym potrzebom.

25. Kontrola wykonywania przez Ministra Skarbu 
Państwa i inne organy administracji rządowej zadań 
w zakresie reprywatyzacji [por. zał. nr 3, str. 23] pozwoliła 
stwierdzić, że organy odpowiedzialne za rozpatrywanie rosz-
czeń reprywatyzacyjnych działały opieszale, popełniały licz-
ne błędy, a ponadto starały się odwlec moment częściowego 
zrekompensowania strat osobom pokrzywdzonym. Zaspo-
kojenie przez Skarb Państwa roszczeń za mienie utracone 
przez obywateli polskich w latach 1944-1962 utrudniał brak 
całościowego ustawowego uregulowania problemu reprywa-
tyzacji. Przed rokiem 1989 brak regulacji prawnych określa-
jących wysokość i zasady wypłaty odszkodowania należy 
przypisać arbitralności działania władzy. Z kolei po 1989 r. 
zabrakło woli skutecznego rozwiązania tej kwestii.

W latach 1990-2006 opracowanych zostało przez róż-
ne gremia ponad 20 projektów ustaw, różniących się m.in. 
formami zaspokojenia roszczeń i skalą rekompensaty. Pra-
ce te nigdy jednak nie zostały doprowadzone do końca. 
Dotychczas uregulowany ustawą został problem jednej 
tylko grupy uprawnionych – zabużan 5/, do czego znacząco 
przyczyniły się skargi zainteresowanych do Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. W ocenie NIK, 
nieskuteczność podjętych prac spowodowana była głównie 
brakiem spójnej koncepcji reprywatyzacji. Część niepowo-
dzeń legislacyjnych wynikła również z niedopracowania 
zgłaszanych projektów. Nie została także rozpoznana przez 
właściwe organy administracji skala roszczeń reprywatyza-
cyjnych. Zdaniem Izby, nie można uznać za wiarygodną 
ani liczby potencjalnie uprawnionych, ani wartości ewen-
tualnych rekompensat. Problemy stwarza nawet realizacja 
uprawnień zabużańskich, ponieważ na skutek zaniedbań 
odpowiedzialnych organów, w tym Ministerstwa Skarbu 
Państwa, do chwili zakończenia kontroli nie powstał wyma-
gany ustawą system informatyczny służący m.in. rejestracji 
uprawnionych osób, wydanych decyzji, stanu i formy rea-
lizacji prawa do rekompensaty. Na dodatek resort skarbu 
nie dysponował danymi o sprzedaży mienia Skarbu Pań-

5/ Obywatele, którzy pozostawili nieruchomości poza obecnymi granicami pań-

stwa w związku z II wojną światową.

stwa zabużanom przez starostów, Lasy Państwowe oraz 
Agencję Mienia Wojskowego.

Mimo braku ustawy reprywatyzacyjnej, podejmowane 
były działania umożliwiające zaspokojenie potencjalnych 
roszczeń. W 1993 r. utworzono rezerwę reprywatyzacyjną, 
powołano Fundusz Reprywatyzacji i Fundusz Rekompen-
sacyjny, zaś w 1997 r. Prezes Rady Ministrów wydał pole-
cenie zachowania na wspomniany cel nieruchomości rol-
nych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Prezes 
AWRSP nie podporządkował się jednak tej dyspozycji i nie 
wstrzymał zbywania nieruchomości wchodzących w skład 
Zasobu, co spowodowało uszczuplenie rozmiarów mienia, 
które mogło służyć zaspokajaniu roszczeń reprywatyzacyj-
nych i zabużańskich.

Organy administracji rządowej sprawy o wypłatę od-
szkodowań za mienie przejęte z naruszeniem prawa roz-
patrywały w sposób przewlekły, nie dotrzymując kodekso-
wych terminów orzekania i nie informując zainteresowanych 
o nowym terminie rozstrzygnięcia sprawy. Do połowy lat 90. 
powszechną praktyką było wstrzymywanie decyzji w spra-
wach o wypłatę odszkodowań, co pociągało za sobą skargi 
do sądów na bezczynność organów państwa i konieczność 
płacenia przez nie zasądzonych grzywien oraz kosztów po-
stępowań sądowych.

W ocenie NIK, problem reprywatyzacji wymaga szybkie-
go i skutecznego rozwiązania, bowiem obowiązujące ure-
gulowania prawne i stosowane procedury administracyjne 
uniemożliwiają zaspokojenie słusznych roszczeń obywateli, 
którzy pozbawieni zostali swojej własności i w odróżnieniu 
od podmiotów zagranicznych nie uzyskali zadośćuczynienia. 
Taki stan rzeczy pociąga za sobą konieczność ponoszenia 
społecznych kosztów zaniechania, przeszkadza w realizacji 
konstytucyjnych zasad równości i demokratycznego pań-
stwa prawa.

26. Potwierdziły się sygnały o nieprzestrzeganiu 
przez organy administracji publicznej obowiązujących za-
sad kształtowania polityki przestrzennej. Podjęta w związku 
z wpływającymi do NIK skargami, wynikami wcześniejszych 
badań, a także kierowanymi do Ministra Środowiska zapy-
taniami i interpelacjami poselskimi, kontrola prawidłowości 
wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospo-
darowania terenu oraz pozwoleń na budowę na tere-
nie województwa mazowieckiego w latach 2004-2006 
(I kwartał) [por. zał. nr 3, str. 82] wykazała liczne przypadki 
naruszania przepisów regulujących obowiązujące w tej ma-
terii procedury.

Postępowania poprzedzające wydawanie wymienio-
nych decyzji były prowadzone nierzetelnie, na podstawie 

1.



198

niekompletnych lub niewłaściwie sporządzonych wniosków. 
W niektórych urzędach gmin projekty tych dokumentów 
przygotowywały osoby nieposiadające wymaganych upraw-
nień. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz de-
cyzji o pozwoleniu na budowę nie powiadamiano wszystkich 
zainteresowanych stron. Nie był przestrzegany obowiązek 
dokonywania uzgodnień z innymi organami lub uzyskania od 
nich opinii. Niemal połowa zatwierdzonych projektów budow-
lanych sporządzona została niezgodnie z obowiązującymi 
przepisami. O ile decyzje o pozwoleniu na budowę wydawa-
ne były na ogół bez opóźnień, to w przypadku większości 
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 
nie zachowano określonego w Kpa terminu jednego lub 
dwóch miesięcy. Wydane decyzje często zawierały różne-
go rodzaju wady i uchybienia o charakterze formalnym, a co 
trzeci z ich rejestrów prowadzony był niezgodnie z wzorem 
zawartym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. W kilku 
jednostkach pracownicy samorządowi prowadzili działalność 
gospodarczą, która pozostawała w sprzeczności z ich obo-
wiązkami albo mogła wywołać podejrzenie o stronniczość 
lub interesowność.

NIK ustaliła, że stwierdzone w toku kontroli nieprawid-
łowości spowodowane były złą organizacją pracy w urzę-
dach, niedostateczną znajomością przez urzędników 
obowiązujących przepisów prawa, opieszałością osób pro-
wadzących postępowania oraz niewystarczającym nadzo-
rem ze strony kierowników urzędów nad pracą podległych 
pracowników.

 Ponieważ w wypadku braku planów zagospodarowania 
przestrzennego wydanie pozwolenia na budowę jest poprze-
dzone procedurą uzyskania decyzji w sprawie warunków 
zabudowy i zagospodarowania terenu, długotrwałość tych 
postępowań, w opinii NIK, stanowi istotną barierę dla roz-
woju budownictwa na terenach nieobjętych wspomnianymi 
planami. Podstawowym warunkiem skrócenia czasu trwania 
postępowania prowadzącego do wydania pozwolenia na 
budowę jest zatem uchwalenie przez gminę takiego planu. 
W obecnym stanie prawnym istnieje obowiązek opracowa-
nia miejscowych planów zagospodarowania przestrzenne-
go tylko dla niektórych terenów, np. parków kulturowych. 
Zdaniem NIK, ich uchwalenie leży w interesie gmin, które 
tą drogą mogą zapewnić sobie harmonijny rozwój, zgodny 
z zasadami ładu przestrzennego, oraz znacznie skrócić pro-
cedury uzyskania pozwolenia na budowę. Ustalenia kontroli 
wskazują również na potrzebę przedłożenia Radzie Mini-
strów przez Ministra Budownictwa projektu ustawy wprowa-
dzającej obowiązek uchwalania przez gminy miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów 

przewidzianych pod zabudowę w studiach uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin.

27. Również kontrola poświęcona wyłączaniu grun-
tów z produkcji rolnej i jego wpływowi na aktualizację 
ewidencji gruntów i budynków oraz skutkom podatko-
wym tych czynności [por. zał. nr 3, str. 69] ujawniła liczne 
nieprawidłowości zawinione w głównej mierze przez skontro-
lowane organy administracji – starostów i prezydentów miast 
na prawach powiatu. Wiązały się one z wydawaniem decyzji 
zezwalających na wyłączanie gruntu z produkcji rolniczej, 
zgłaszaniem rozpoczęcia innego niż rolnicze użytkowania 
gruntu, a także sposobem prowadzenia ewidencji oraz spra-
wozdawczości.

Wydawanie decyzji zezwalających na wyłączenie grun-
tów odbywało się głównie w oparciu o decyzje o warunkach 
zabudowy, ponieważ w większości skontrolowanych przy-
padków dotyczyły one powierzchni mniejszych, niż określo-
ne w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, nieprze-
kraczających, w zależności od klasy gruntu, 0,5 lub 1 ha. 
Analiza przypadków wyłączeń większych obszarów wskazu-
je jednak, iż przepis ten obchodzono, dzieląc inwestycje na 
części. Wątpliwości wzbudziła również wykładnia, zgodnie 
z którą przeznaczenie w miejscowym planie zagospoda-
rowania przestrzennego określonych obszarów na cele 
nierolnicze i nieleśne stanowiło wystarczającą przesłankę 
do uznania, że spełniony został warunek uzyskania zgody 
odpowiedniego organu na wyłączenie.

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych nie precyzu-
je, jakie dokumenty należy załączyć do wniosku o zezwolenie 
na wyłączenie gruntu. Wykazy takie ustalały starostwa, co 
prowadziło do znacznego zróżnicowania wymagań. Szcze-
gólna dowolność panowała w procedurach ujawniania zmian 
sposobu użytkowania gruntu w ewidencji gruntów i budyn-
ków. Za podstawę wprowadzenia zmian uznawano decyzje 
zawalające na wyłączenie gruntów, zgłoszenie zmian do 
ewidencji przez inwestorów, dokumentację z geodezyjnej in-
wentaryzacji powykonawczej, bądź aktualizację operatu ewi-
dencyjnego. Powodowało to ujawnianie zmian w ewidencji 
na różnych etapach procesu inwestycyjnego – przed, w trak-
cie lub po jego zakończeniu, a zatem w różnych momentach 
tego procesu następowała zmiana sposobu opodatkowania 
nieruchomości gruntowej i wprowadzenie, w miejsce podat-
ku rolnego, wyższego podatku od nieruchomości.

Znaczący wpływ na kontrolowaną działalność miała 
także niejasność uregulowań prawnych, m.in. niepozwala-
jąca na precyzyjne wskazanie momentu wyłączenia gruntu 
z produkcji rolniczej, a także brak spójności pomiędzy usta-
wą o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Prawem geode-
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zyjnym i kartograficznym oraz przepisami wykonawczymi. 
Z tych właśnie powodów ewidencja gruntów i budynków nie 
odzwierciedlała aktualnego stanu. Tymczasem są to infor-
macje o podstawowym znaczeniu, gdyż zapisy w bazach 
danych ewidencyjnych stanowią podstawę planowania go-
spodarczego, przestrzennego, wymiaru podatków, ozna-
czania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki, 
gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw 
rolnych.

Ponieważ zagmatwane lub sprzeczne przepisy stanowi-
ły przeszkodę w prawidłowym stosowaniu procedur związa-
nych z wyłączaniem gruntów z produkcji rolnej, NIK zgłosiła 
do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Budowni-
ctwa wnioski o charakterze legislacyjnym.

28. Niewywiązywanie się samorządów województw 
z obowiązku zapewnienia mieszkańcom sprawnej komu-
nikacji kolejowej na swoim terenie, niedostosowanie jej do 
lokalnych potrzeb, niska jakość usług i zahamowanie rozwo-
ju ważnego dla ludności segmentu przewozów, to główne 
wnioski wynikające z kontroli poświęconej organizowaniu 
i finansowaniu regionalnych kolejowych przewozów 
pasażerskich [por. zał. nr 3, str. 29].

Przeprowadzona w 2004 r. reforma systemu funkcjono-
wania kolejowych przewozów regionalnych spowodowała 
zmianę sposobu ich finansowania. Zamiast z budżetu cen-
tralnego, są one obecnie dotowane przez samorządy woje-
wództw, ze zwiększonych odpowiednio ich dochodów włas-
nych. Wprowadzone zmiany, poza poprawą wykorzystania 
środków publicznych, miały uczynić samorządy kluczowymi 
klientami spółki „PKP Przewozy Regionalne”, świadczą-
cej usługi transportowe zgodnie z ich zapotrzebowaniem. 
W praktyce okazały się one jednak nieprzygotowane do 
roli organizatora przewozów. Jak wykazały badania NIK, 
nieprawidłowości miały miejsce we wszystkich skontrolowa-
nych jednostkach samorządowych szczebla wojewódzkie-
go i obejmowały zasadnicze etapy procesu organizowania 
przewozów – ustalanie zapotrzebowania na tę usługę, wybór 
przewoźników, opracowywanie i wprowadzanie planu połą-
czeń kolejowych, wreszcie dokonywanie oceny i kontrolę 
wykonania usług.

Samorządy nie podejmowały działań zmierzających 
do ustalenia rzeczywistego zapotrzebowania na przewozy 
regionalne, ponieważ nie były do tego organizacyjnie przy-
gotowane. Brakowało im odpowiednio przeszkolonych pra-
cowników, a także instrumentów do badania potoków pasa-
żerskich. Nie prowadząc własnych badań, nie były w stanie 
sprawdzić wiarygodności otrzymywanych od przewoźników 
danych o liczbie pasażerów i kosztach przewozów. Wyboru 

przewoźników dokonywano z naruszeniem przepisów o za-
mówieniach publicznych oraz zasad zapisanych w regulami-
nach komisji przetargowych. Zawarte umowy nie spełniały 
istotnych warunków wymaganych przepisami prawa, nie 
określając charakteru świadczonych usług, parametrów oce-
ny ich jakości, ani kar w przypadku niewywiązania się z przy-
jętych zobowiązań. Wszystkie skontrolowane samorządy nie 
dotrzymywały określonych przepisami terminów zawarcia 
umów z przewoźnikami, lecz podpisywały je z opóźnieniem 
6-17 miesięcy, w ostatnich dniach ich obowiązywania, lub 
nawet po wykonaniu przez przewoźnika zamówionej usługi.

Samorządy nie kontrolowały w pełni ani jakości świadczo-
nych przez przewoźników usług, ani rozliczania dotacji, nie 
żądając rzetelnie sporządzonych sprawozdań finansowych. 
W praktyce wysokość dotacji była efektem kompromisu zawar-
tego pomiędzy przewoźnikiem a samorządem, nie zaś wyrów-
naniem strat. Dofinansowanie pokrywało zazwyczaj tylko około 
60% deficytu przewoźników, co pogarszało ich sytuację ekono-
miczną i skłaniało do ograniczania oferty. W rezultacie samo-
rządy województw, jako organizatorzy przewozów regionalnych, 
nie zapewniły mieszkańcom usług przewozowych o określonej 
jakości, ciągłości i regularności. Poważnym mankamentem 
był brak połączeń pociągów regionalnych z pociągami innych 
operatorów oraz autobusową komunikacją lokalną i miejscową. 
Należy jednak zauważyć, że samorządy nie mają możliwości 
wpływania na kształt oferty regionalnych przewozów kolejo-
wych, ani realnego wpływu na poprawę standardu usług, np. na 
skrócenie czasu podróży, czy na ceny biletów. Problemem jest 
również brak konkurencji w tym segmencie rynku usług trans-
portowych, która mogłaby wpłynąć na racjonalizację kosztów 
oraz poprawę punktualności kursowania pociągów.

W świetle ustaleń kontroli poprawa sytuacji w dziedzinie 
przewozów regionalnych zależeć będzie od wprowadzenia 
nowych, skuteczniejszych rozwiązań systemowych. W oce-
nie NIK niezbędne jest ustanowienia regulacji prawnych, 
które m.in. wpłyną na zwiększenie atrakcyjności i funkcjonal-
ności transportu publicznego oraz na poprawę efektywności 
wydawanych na ten cel środków publicznych.

29. Nie uległo poprawie funkcjonowanie komunikacji 
miejskiej [por. zał. nr 3, str. 24]. Wprawdzie we wszystkich 16 
miastach 6/, w których odbyły się kontrole, wprowadzono zmiany 
organizacyjne, polegające m.in. na przekształceniu przedsię-
biorstw komunalnych i zakładów budżetowych w spółki prawa 
handlowego i utworzeniu komunalnych spółek przewozowych, 

6/ W Białymstoku, Bochni, Bydgoszczy, Elblągu, Gdańsku, Gnieźnie, Gorzo-

wie Wlkp., Kędzierzynie-Koźlu, Łodzi, Lublinie, Rzeszowie, Starachowicach, 

Szczecinie, Tychach, Wałbrzychu i Warszawie.
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jednak nie poprawiły one funkcjonowania komunikacji w wymie-
nionych aglomeracjach oraz nie zmieniły sposobu gospodarowa-
nia środkami publicznymi przeznaczanymi na ten cel.

Przekształcenia organizacyjne nie tylko nie doprowadziły 
do powstania konkurencji na rynku przewozów komunikacji 
miejskiej, ale faktycznie utrwaliły monopol przewoźników komu-
nalnych. Spośród pięciu miast, w których funkcjonowali prze-
woźnicy prywatni, tylko w jednym przejęli oni w całości obsługę 
linii autobusowych, natomiast władze trzech innych miast za-
warły ze spółkami komunalnymi porozumienia gwarantujące im 
znaczący udział w rynku komunikacji miejskiej, zaś przetargi na 
wykonywanie przewozów organizowano w sposób dający prze-
woźnikom komunalnym znaczące preferencje. Mimo dofinan-
sowania komunikacji miejskiej przez samorządy, w większości 
wypadków nie kontrolowały one sposobu jego spożytkowania. 
Nie analizowano osiągniętych tą drogą efektów, ani racjonalno-
ści istniejących rozwiązań komunikacyjnych.

Zmiany nie spowodowały również poprawy bezpieczeń-
stwa podróżowania środkami komunikacji miejskiej. Nieza-
dowalająca sytuacja była przede wszystkim rezultatem złego 
stanu technicznego większości taboru, eksploatowanego po 
kilkanaście, a nawet – w wypadku tramwajów – ponad 30 lat. 
Przeprowadzone na zlecenie NIK badania stanu techniczne-
go ujawniły usterki w niemal połowie kontrolowanych pojaz-
dów, w tym również takie, które zagrażały bezpieczeństwu 
podróżnych lub bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Znacznie przekraczany był dozwolony czas pracy przez 
kierowców autobusów miejskich. Obchodząc stosowny przepis 
ustawy o czasie pracy kierowców, obejmującej tylko kierowców 
zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, po godzinach pra-
cy etatowej kierowali oni autobusami jako podmioty prowadzą-
ce indywidualną działalność gospodarczą, bądź jako kierowcy 
zatrudnieni przez przedsiębiorców świadczących usługi prze-
wozowe. Zdaniem NIK, przepracowanie kierowców stwarzało 
znaczne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Komunikacja miejska jest alternatywą dla podróżowania 
środkami transportu indywidualnego jedynie pod warun-
kiem zmian jakościowych i ilościowych. Wymaga to jednak 
od władz samorządowych opracowania skutecznej strategii 
rozwoju komunikacji zbiorowej i zapewnienia na ten cel nie-
zbędnych środków.

30. Oceniając prawidłowość funkcjonowania izb 
wytrzeźwień, ze szczególnym uwzględnieniem warun-
ków przyjmowania i przetrzymywania osób zatrzyma-
nych oraz poszanowania ich praw [por. zał. nr 3, str. 
77], NIK za właściwy uznała sposób realizacji przez nie ich 
podstawowych zadań. Skontrolowane jednostki zapewniały 
osobom nietrzeźwym doraźną opiekę, udzielając świadczeń 

higieniczno-sanitarnych, a w razie potrzeby również medycz-
nych, czas zatrzymania nie przekraczał ustalonych w usta-
wie o wychowaniu w trzeźwości 24 godz., zaś zdarzenia 
nadzwyczajne w postaci urazów, samookaleczeń czy bójek 
występowały sporadycznie, a ich przyczyną – poza jednym 
wypadkiem – nie były zaniedbania personelu. Odnotowano 
również przypadki włączania izb w struktury miejskich ośrod-
ków lub zespołów rozwiązywania problemów alkoholowych 
i terapii uzależnień. Pozytywnie oceniono zwłaszcza rozwią-
zania funkcjonujące w Łodzi, gdzie opiekę nad nietrzeźwymi 
sprawuje specjalistyczny zakład opieki zdrowotnej.

Jednocześnie NIK negatywnie oceniła sposób postępo-
wania z osobami nietrzeźwymi, ze względu na naruszanie ich 
prawa do nietykalności i wolności osobistej w przypadkach 
doprowadzania do izb wytrzeźwień i stosowanie wobec nich 
środków przymusu bezpośredniego w okolicznościach nie-
przewidzianych w ustawie. Powodem skierowania do izby 
wytrzeźwień i ewentualnego zatrzymania nie może być tylko 
stan nietrzeźwości, ale muszą zostać spełnione również inne 
przesłanki. W myśl ustawy o wychowaniu w trzeźwości, do-
prowadzane do izby wytrzeźwień mogą być wyłącznie takie 
osoby nietrzeźwe, które swoim zachowaniem dają powód do 
zgorszenia w miejscu publicznym lub zakładzie pracy albo 
znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub 
zdrowiu bądź życiu lub zdrowiu innych osób. Tymczasem 
okoliczności te oceniane były przez funkcjonariuszy Policji lub 
straży gminnych niekiedy w sposób dowolny. Świadczą o tym 
przypadki doprowadzenia osób niezdradzających oznak nie-
trzeźwości, a nawet takich, u których badania alkomatem nie 
wykazały obecności alkoholu w organizmie.

Większość skontrolowanych izb posiadała warunki lokalo-
we nieodpowiadające ustalonym standardom. W części z nich 
nie było odpowiednich ambulatoriów, ani jedna nie dyspono-
wała wymaganym zastawem leków i sprzętu medycznego do 
udzielania pierwszej pomocy, w kilku odnotowano powtarzają-
ce się przypadki braku lekarza lub choćby felczera.

Izby wytrzeźwień są specyficznymi jednostkami, 
w których dochodzi do okresowego pozbawienia wolności 
osób doprowadzonych, stosuje się środki przymusu bez-
pośredniego i w których jednocześnie udzielane są świad-
czenia zdrowotne. Mimo to, ani ustawa o wychowaniu 
w trzeźwości, ani inne akty prawne nie przewidują żadnej 
szczególnej formy nadzoru nad ich działalnością ze stro-
ny organów administracji rządowej. W praktyce jednostki 
te podlegały jedynie nadzorowi ze strony jednostek sa-
morządu terytorialnego, które je utworzyły. W ocenie NIK, 
nadzór ten nie był skuteczny, a sprawujące go jednostki 
samorządowe w sposób niezadowalający wykorzystywały 
posiadane uprawnienia kontrolne.
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Wprowadzenie

Powinność wypełniania obowiązków w sposób oszczędny spoczywa na każdym, kto koszty swojej działalności pokry-
wa ze środków publicznych. Ta zasada, obowiązująca organy władzy, urzędy, publiczne instytucje i służby, oznacza, że 
wszystkie one winny zużywać na własne potrzeby tylko tyle środków, ile jest konieczne, aby mogły wykonywać przypisane 
im funkcje w pełnym zakresie, efektywnie i terminowo. Państwo oszczędne unika zbędnych lub nadmiernych wydatków. 
Stara się osiągnąć możliwie najlepszy efekt z ponoszonych nakładów. Jednocześnie zdecydowanie i konsekwentnie egze-
kwuje należne budżetowi dochody.

Chcąc ocenić, w jakim stopniu Polska w 2007 r. była państwem oszczędnym, NIK przeprowadziła kontrole w sześ-
ciu podstawowych obszarach. Były to: stan finansów publicznych i pozyskiwanie dochodów budżetu państwa, gospoda-
rowanie środkami publicznymi w administracji rządowej, samorządowej i przedsiębiorstwach użyteczności publicznej, 
pomoc publiczna i udzielanie dotacji z budżetu państwa, realizacja inwestycji finansowanych ze środków publicznych, 
pozyskiwanie środków Unii Europejskiej i zarządzanie nimi oraz tworzenie warunków do wzrostu gospodarczego. Tak 
szeroki zakres badanych zagadnień pozwolił prześledzić całość działań państwa w omawianej materii – gromadzenie 
środków publicznych krajowych i unijnych, ich rozdysponowywanie oraz budowanie podstaw ekonomicznego rozwoju 
kraju w przyszłości 7/.

Analizując stan finansów publicznych i sposób zarządzania środkami budżetowymi NIK stwierdziła, iż nadal nie udało 
się w pełni wdrożyć budowanego przez wiele lat informatycznego systemu, który miał umożliwić wprowadzenie nowych 
zasad bankowej obsługi budżetu państwa i usprawnić zarządzanie środkami budżetowymi. Na przeszkodzie stanęło nie-
właściwe planowanie, zła organizacja i nieodpowiednie kierowanie tym przedsięwzięciem.

Jeśli chodzi o gromadzenie dochodów dla budżetu państwa oraz dochodów jednostek samorządu terytorialnego, prze-
prowadzone kontrole dostarczają dowodów niewystarczającej sprawności organów administracji publicznej w tej dziedzinie. 
Podejmowane przez nie działania NIK uznała w wielu wypadkach za mało efektywne, prowadzone niedbale i ślamazarnie. 
Kontrola stosowania ulg podatkowych przez organy gmin oraz skuteczności egzekwowania zaległości podatkowych wyka-
zała nieprawidłowości przy weryfikacji danych zawartych w deklaracjach i informacjach podatników, przy stosowaniu ulg, 
działaniach egzekucyjnych, a także przy ustalaniu stawek podatków i udzielaniu zwolnień podatkowych. Z uchybieniami 
przebiegały postępowania dotyczące umorzeń, rozłożeń na raty i odroczeń terminów płatności. Brak bieżącej kontroli 
stanu zadłużenia oraz opieszałe prowadzenie działań egzekucyjnych przyczyniły się w dużej mierze do powstawania 
i utrzymywania się zaległości podatkowych, a nawet do ich przedawniania. W ocenie NIK świadczy to o braku dbałości 
kontrolowanych jednostek o zasilenie budżetów znaczącymi kwotami, bowiem wpływy z objętych kontrolą podatków – od 
nieruchomości, rolnego oraz od środków transportu – stanowiły trzecią część dochodów własnych owych gmin.

Równie negatywne skutki dla gminnych budżetów, a w konsekwencji także dla finansowania nałożonych na te jed-
nostki zadań, miało niekorzystanie przez gminy z prawa do wymierzania opłaty adiacenckiej – ustalanej w związku ze 
wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej, scaleniem lub podziałem 
nieruchomości. Podobnie było w wypadku obowiązkowej opłaty planistycznej, należnej po uchwaleniu lub zmianie miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na finanse gmin wpływał też brak działań dyscyplinujących dłużników 
alimentacyjnych – odzyskiwano od nich jedynie znikomą część zaliczek wypłacanych osobom uprawnionym. Przyczyny 
tego stanu upatrywać należy też w niewywiązywaniu się komorników z zadań, jakie nałożyła na nich ustawa o zaliczce ali-
mentacyjnej, oraz braku odpowiedniej reakcji kontrolowanych jednostek na ich opieszałość w egzekwowaniu należności.

Uzyskanie wyższych wpływów wymagało niekiedy poniesienia nakładów. Choć byłoby to posunięcie w rezultacie 
opłacalne, nie zawsze się o to starano. Wskutek awarii i zbytniego wyeksploatowania zainstalowanych na przejściach 
granicznych urządzeń do ważenia samochodów ciężarowych nie wszystkie wagi były w pełni wykorzystywane. Ich 
przestoje nie pozwoliły pobrać części należnych opłat i kar za wjazd do Polski pojazdów przeciążonych lub przekracza-

7/ Ustalenia, oceny i wnioski wynikające z przeprowadzonych w okresie od grudnia 2007 r. do czerwca 2008 r. kontroli wykonania budżetu państwa w minionym roku 

przedstawione zostały w dokumencie pn. Analiza wykonania budżetu państwa oraz założeń polityki pieniężnej w 2007 r., Warszawa, czerwiec 2008 r.
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jących dopuszczalne gabaryty. Szacowana wielkość utraconych z tego powodu dochodów uzasadniała wyasygnowa-
nie środków pozwalających na instalowanie nowych wag, modernizację istniejących i utrzymywanie ich w sprawności 
technicznej.

Tendencją niepokojącą był szybki wzrost zaległości w podatku akcyzowym i z tytułu ceł oraz obniżenie efektywności 
działań egzekucyjnych prowadzonych przez Służbę Celną. Wśród przyczyn takiego stanu należy wymienić: szczupłą ob-
sadę kadrową, niewłaściwą organizację pracy izb celnych, a także nałożenie na nie zbyt wielu zadań, które nie były wy-
konywane w sposób właściwy. Nadmiar funkcji, w powiązaniu z opieszałym prowadzeniem windykacji, powodował odwle-
kanie czynności egzekucyjnych o wiele miesięcy, co prowadziło do przedawnienia się zobowiązań lub dawało dłużnikom 
możliwość uniknięcia egzekucji, m.in. wskutek niewielkiego zakresu stosowania zabezpieczeń majątkowych.

Również organy skarbowe nie przeciwdziałały skutecznie przedawnieniom zobowiązań podatkowych. Ministerstwo 
Finansów do roku 2005 w ogóle nie dysponowało danymi na temat rozmiarów i przyczyn tego zjawiska. Znaczną część 
przedawnionych zobowiązań stanowiły zaległości z odległych lat, ujawnione w ramach porządkowania przez urzędy skar-
bowe i celne ewidencji zaległości podatkowych po kontrolach NIK. W wyniku urealniania zaległości wzrosły kwoty odpisa-
ne z ewidencji jako przedawnione, jednak, w ocenie Izby, ich wysokość została zaniżona, a ponadto nie obejmowały one 
utraconych odsetek za zwłokę.

Wyniki kontroli wskazują, że skuteczność realizacji zadań nałożonych na organy podatkowe zależy w niemałym stop-
niu od jakości i stabilności prawa podatkowego. Wpływ na znaczne opóźnienia w odpisywaniu przez urzędy przedawnio-
nych zaległości podatkowych miały bowiem również trudności z właściwym zinterpretowaniem przepisów przejściowych 
dotyczących przerwania biegu przedawnienia, wynikające z nowelizacji ustawy Ordynacja podatkowa oraz obawa, by 
w świetle tych zmian nie dokonać odpisu przedwcześnie, przed uzyskaniem całkowitej pewności co do bezskuteczności 
egzekucji i upływu terminu przedawnienia. Stwierdzono również, że chociaż prawo podatkowe w dziedzinie ulg i zwolnień 
na ogół tworzono zgodnie z zasadami techniki prawodawczej, to jednak w Ministerstwie Finansów nie udało się odnaleźć 
dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie analiz ich społecznych i gospodarczych skutków.

Środkami publicznymi administracja rządowa i samorządowa oraz przedsiębiorstwa użyteczności publicznej nie za-
wsze gospodarowały oszczędnie i efektywnie. Jednym z tego przejawów było nieprzestrzeganie przepisów regulujących 
sferę zamówień publicznych, ustanowionych nie tylko w celu stworzenia wykonawcom warunków do uczciwej konkurencji, 
ale także dla umożliwienia zamawiającym wybrania najkorzystniejszej oferty. Omijanie, bądź niestosowanie tych prze-
pisów miało miejsce w znacznej części kontrolowanych postępowań. Prawdą jest, iż czasochłonne procedury spowal-
niają procesy inwestycyjne, a instrumenty odwoławcze bywają używane w celu blokowania postępowań przez podmioty 
niezadowolone z ich przebiegu. Ale prawdą jest również, że przewlekłość wspomnianego procesu w wielu wypadkach 
zawiniona była przez podmioty udzielające zamówień i stanowiła skutek popełnionych przez nie uchybień. Polegały one 
zwłaszcza na stosowaniu niewłaściwego trybu wyboru wykonawcy oraz nieprzestrzeganiu zasad równego traktowania 
podmiotów ubiegających się o zamówienia. Wiele postępowań zostało przygotowanych i przeprowadzonych nierzetelnie. 
Niejednokrotnie proces wyboru wykonawcy przebiegał w sposób budzący podejrzenie, iż jego celem jest wybór konkret-
nej firmy. Komisje przetargowe od podmiotów biorących udział w postępowaniu nie żądały dokumentów uprawniających 
do wykonywania działalności objętej zamówieniem. W miejsce urzędowych zaświadczeń potwierdzających spełnienie 
warunków dotyczących wiedzy, potencjału i sytuacji finansowej oferenta, zadowalały się oświadczeniami zarządu spółki. 
Wyników postępowań nie publikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych, nie określano wartości szacunkowej zamówie-
nia, nie powiadamiano prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wszczęciu postępowania, którego wartość szacunkowa 
przekraczała równowartość 5 mln euro. Brakowało zapisów o zabezpieczeniu należytego wykonania umowy. Należy dodać, 
że dysponenci środków publicznych nie zawsze zobowiązywali beneficjentów do stosowania ustawy – Prawo zamówień 
publicznych.

Racjonalne dysponowanie środkami nie było mocną stroną niektórych państwowych jednostek organizacyjnych i fun-
duszy celowych. ZUS nie starał się zredukować znacznych kosztów swego funkcjonowania lub robił to mało zdecydowa-
nie. Zamawiał wprawdzie audyty i opracowania mające wskazać sposoby zaoszczędzenia części kwot przeznaczonych 
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na obsługę ubezpieczeń, ale zaleconych działań nie wykonywał. Narodowy Fundusz Zdrowia, mimo że na koniec 2006 r. 
osiągnął dodatni wynik finansowy, w ocenie NIK nie poprawił gospodarki środkami publicznymi. Brak niezbędnych informa-
cji uniemożliwiał mu rzetelne sporządzenie planu finansowego. Wysokie kwoty lokowane były na rachunkach bankowych, 
a jednocześnie placówki służby zdrowia przekraczały limity ustalone w kontraktach i istniało duże niezaspokojone zapo-
trzebowanie na deficytowe świadczenia opieki zdrowotnej. Kolejne podmioty, jak Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze, tylko częściowo wykorzystywały znajdujące się w ich dyspozycji środki 
na cele statutowe, związane z poprawą stanu środowiska i wspieranie ekologicznej polityki państwa. Pozostała część 
była kumulowana i lokowana w bankach lub inwestowana w papiery wartościowe. W związku z tym NIK przypomniała, 
iż ze środków tych powinny być przede wszystkim finansowane pożyczki i kredyty na przedsięwzięcia proekologiczne, 
a działalność finansowa może jedynie obejmować bieżące, jeszcze niezagospodarowane przychody.

Kontrole związane z udzielaniem pomocy publicznej dostarczają dowodów, że o ile sama idea jest słuszna, a pomoc 
w wielu wypadkach niezbędna, to wsparcie nie zawsze przynosi spodziewane efekty i służy celom zgodnym z intencjami 
ustawodawcy. Świadczą o tym stwierdzone we wszystkich kontrolowanych zakładach pracy chronionej nieprawidłowości 
w gromadzeniu i wydatkowaniu środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Prowadzący za-
kłady nie stwarzali owej grupie pracowników takich warunków do rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej, które 
byłyby adekwatne do wysokości otrzymywanego dofinansowania oraz ulg podatkowych. NIK niejednokrotnie wskazywała 
na konieczność stworzenia przejrzystego systemu wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych, uniemożliwiającego 
pracodawcom wykorzystywanie środków otrzymywanych w ramach pomocy publicznej niezgodnie z ich przeznaczeniem. 
Dokonane ustalenia skłaniają Izbę do przedstawienia Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej wniosku o rozważenie ce-
lowości utrzymywania statusu zakładu pracy chronionej. Chodzi tu nie o likwidację stanowisk pracy dla osób niepełno-
sprawnych, lecz o racjonalne wydatkowanie środków. Również kontrola wykorzystania znacznej pomocy publicznej przez 
sektor stoczniowy wykazała brak zakładanych efektów, w tym najważniejszego, jakim miało być osiągnięcie zdolności 
konkurowania z innymi podobnymi zakładami w warunkach gospodarki rynkowej. Na dodatek część pomocy udzielona 
została nielegalnie, bez uzyskania opinii prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a w późniejszym okresie 
– bez uzyskania stanowiska Komisji Europejskiej.

Nie zawsze przebiegała właściwie realizacja finansowanych ze środków publicznych inwestycji. Kontrole ujawniły wie-
le przypadków działań nielegalnych, niegospodarnych, niecelowych i nierzetelnych. Do najczęściej spotykanych niepra-
widłowości i uchybień trzeba zaliczyć naruszanie przepisów o udzielaniu zamówień publicznych i przepisów budowlanych, 
sporządzanie nierealnych harmonogramów robót, niewłaściwe zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa w umowach 
z wykonawcami i dostawcami, niedotrzymywanie terminów określonych w programie inwestycji, zawyżanie należnego 
wykonawcom wynagrodzenia, nierzetelne lub nieterminowe rozliczanie robót. Dysponenci środków finansowych niejedno-
krotnie nie troszczyli się w wystarczającym stopniu o racjonalne i efektywne ich spożytkowanie. W resorcie sprawiedliwo-
ści, ministerstwo i Centralny Zarząd Służby Więziennej (alternatywni dysponenci główni) przeprowadzili kontrole zaledwie 
11 spośród 26 inwestycji budowlanych i to jedynie w formie wizytacji, co, zdaniem NIK, trudno uznać za sprawowanie 
prawidłowego nadzoru. Tutaj właśnie, w zaniedbywaniu owej powinności, upatrywać należy przyczyn znacznej części 
uchybień i nieprawidłowości w przygotowywaniu, realizacji oraz rozliczaniu poszczególnych przedsięwzięć. W przypad-
ku inwestycji w Międzynarodowym Porcie Lotniczym w Balicach nie została wyjaśniona i uregulowana kwestia własności 
i współużytkowania zmodernizowanych obiektów, powstałych wprawdzie na gruncie Skarbu Państwa, ale znajdujących 
się w trwałym zarządzie wojska. Zawarte do tej pory umowy są dla strony cywilnej wysoce niekorzystne. Niewłaściwie 
przygotowana i prowadzona niezgodnie z obowiązującymi przepisami okazała się budowana od 1996 r. śląska magi-
strala drogowa, mająca połączyć Gliwice z Katowicami przez Zabrze, Rudę Śląską, Świętochłowice i Chorzów. Zgodnie 
z harmonogramem miała być ukończona w 2007 r., ale nie została doprowadzona nawet do połowy, nie jest znany re-
alny termin jej ukończenia ani ostateczny koszt. Z kolei przyznawanie dotacji na remonty szkół i placówek oświatowych 
w ostatnim kwartale roku utrudniało wybranie wykonawców w trybie zgodnym z przepisami o zamówieniach publicznych 
oraz zakłócało przebieg robót budowlanych, a jednostki samorządu terytorialnego nie wywiązywały się właściwie z takich 
obowiązków inwestora, jak zapewnienie fachowego kierownictwa i nadzoru nad wykonywanymi robotami.
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Lepiej niż w ubiegłych latach, choć nadal nie w stopniu całkowicie satysfakcjonującym, wykorzystywane są środki 
pochodzące z funduszy strukturalnych. Nie przysparzała większych problemów realizacja projektów współfinansowanych 
z tych funduszy w ramach kontraktów wojewódzkich. O znaczącym zaawansowaniu projektów objętych Zintegrowanym 
Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego świadczyła wartość zawartych umów o dofinansowanie, która w końcu 
2006 r. przekroczyła 97% alokacji na lata 2004-2006. Niestety, już refundacja wydatków dokonywana z funduszy struk-
turalnych nie sięgnęła nawet 40% tej alokacji, co świadczy o zbyt wolnym rozliczaniu płatności i grozi niewykorzysta-
niem części środków. Znacznie gorzej, z dużymi opóźnieniami, przebiegała natomiast realizacja programów w ramach 
inicjatywy wspólnotowej INTERREG IIIA, wspierających rozwój regionów. Głównym tego powodem, poza niestarannym 
przygotowaniem przez beneficjentów wniosków projektowych oraz wniosków o płatność, był brak należytej współpracy 
pomiędzy jednostkami administracji publicznej uczestniczącymi w procesie zarządzania funduszami, a także zwlekanie 
z przygotowaniem dokumentów programowych i procedur.

Na przebiegu procesu absorpcji środków z unijnych funduszy strukturalnych zaważyły także niedobór i fluktuacja obsłu-
gujących je pracowników, przyczyniając się do powstania opóźnień, uchybień i nieprawidłowości. NIK wielokrotnie wskazy-
wała na występujące w komórkach obsługujących środki UE problemy kadrowe, stwierdzając, iż warunkiem pełniejszego 
wykorzystania wspomnianych środków jest poprawa zdolności instytucjonalnej podmiotów zaangażowanych w realizację 
poszczególnych programów, m.in. zatrudnienie niezbędnej liczby pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Również 
w innych wypadkach istotnym czynnikiem utrudniającym osiąganie zamierzonych celów był stan kadr nieodpowiedni do 
zadań wykonywanych przez kontrolowane organy administracji. Na przeszkodzie w terminowym i zgodnym z przepisami 
wykonywaniem należących do nich obowiązków stawała niejednokrotnie zbyt szczupła obsada personalna. Ta właśnie 
okoliczność przyczyniła się w niemałym stopniu m.in. do wydłużenia procesu rozpatrywania składanych do urzędów wnio-
sków i spowodowała narastanie zaległości w tej materii.
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Wyniki ważniejszych kontroli

1. Przeprowadzona kontrola organizacji i wdrażania 
informatycznego systemu obsługi budżetu państwa 
[por. zał. nr 3, str. 9], zwanego też systemem Trezor, po-
zwoliła stwierdzić, iż wprawdzie Ministerstwo Finansów sy-
stem ten opracowało i uruchomiło, ale nie został on wdro-
żony u wszystkich użytkowników w stopniu umożliwiającym 
osiągnięcie podstawowego celu, jakim było wprowadzenie 
nowych zasad bankowej obsługi budżetu państwa i uspraw-
nienie zarządzania środkami budżetowymi.

Wprowadzenie systemu miało poprawić zarządzanie 
płynnością budżetu państwa, co pozwoliłoby ograniczyć stan 
środków utrzymywanych na nieoprocentowanych rachun-
kach bankowych. Nowe zasady obsługi budżetu przewidy-
wały m.in. przeksięgowywanie na koniec dnia sald bieżących 
rachunków bankowych dochodów i wydatków państwowych 
jednostek budżetowych na centralny rachunek bieżący bu-
dżetu państwa. Termin uruchomienia systemu, planowany 
początkowo na 2002 r., a następnie na koniec 2004 r., nie 
został jednak dotrzymany.

Do przyczyn opóźnień i ogólnie niezadowalającego 
stanu prac nad budową i uruchomieniem systemu zaliczyć 
należy niewłaściwe planowanie, organizację i zarządzenie 
przedsięwzięciem. Ministerstwo Finansów nie powołało 
struktury zarządzającej całym projektem, nie przygotowało 
na czas infrastruktury informatycznej niezbędnej dla funk-
cjonowania systemu, w okresie wdrożenia pilotażowego 
nie zagwarantowało bezpieczeństwa gromadzonych da-
nych, niewłaściwie też oceniło ryzyko związane z realizacją 
projektu.

Wprowadzenie nowych zasad obsługi budżetu państwa 
wymagało wdrożenia systemu Trezor przez wszystkich dys-
ponentów budżetu, których liczba przekracza 3 tys. Zdaniem 
NIK, przy takiej skali przedsięwzięcia należało się liczyć 
z trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, związanymi 
z przygotowaniem użytkowników, wyposażeniem w sprzęt, 
transmisją danych, ale przede wszystkim z trudnościami 
o charakterze merytorycznym, wynikającymi ze zmiany spo-
sobu zarządzania środkami własnymi i środkami podległych 
dysponentów oraz zwiększonej liczby operacji dokonywa-
nych na rachunkach bankowych i zapisywanych w księgach 
rachunkowych jednostek. Dlatego, w opinii Izby, proces 
wdrażania systemu powinien być objęty ciągłym monitorin-
giem. Powinien uwzględniać wszystkie podmioty i być pro-
wadzony w sposób kompleksowy. Tymczasem Ministerstwo 
Finansów swe obserwacje ograniczyło tylko do dysponen-
tów głównych.

Biorąc pod uwagę fakt, że nie został osiągnięty główny 
cel budowy systemu, NIK nie znalazła podstaw do sformu-
łowania ostatecznej oceny skuteczności i efektywności jego 
wdrożenia oraz wpływu na poprawę jakości zarządzania fi-
nansami publicznymi.

2. Badania poświęcone tworzeniu prawa podatkowe-
go w zakresie ulg i zwolnień podatkowych [por. zał. nr 3, 
str. 11] podjęte zostały ze względu na znaczny wpływ, jaki 
mają one na wysokość dochodów budżetu państwa, wystę-
pują we wszystkich rodzajach podatków i w istotny sposób 
stanowią o kształcie systemu podatkowego. Ocena prze-
biegu postępowania legislacyjnego dotyczącego podatków, 
z których wpływy przynoszą najwyższe dochody budżetowi 
państwa – podatku od towarów i usług, akcyzowego oraz po-
datków dochodowych od osób fizycznych i osób prawnych 
– objęła fazę prac rządowych i konsultacji społecznych. Ba-
dano wypełnianie wymogów formalnych regulujących proces 
stanowienia prawa, kompletność oraz prawidłowość założeń 
będących podstawą poszczególnych rozwiązań, a także 
zakres monitorowania skutków funkcjonowania przepisów 
i wykorzystywanie tej wiedzy w kształtowaniu systemu ulg 
i zwolnień podatkowych. Punktem odniesienia przy for-
mułowaniu ocen były również standardy międzynarodowe 
OECD.

Badania wykazały, iż przy tworzeniu wspomnianych 
przepisów zasady techniki prawodawczej były na ogół 
przestrzegane, choć nie w pełni i nie w każdym przypadku. 
Uzasadnienia projektów ustaw wprowadzających badane 
ulgi i zwolnienia podatkowe w podatkach dochodowych oraz 
w podatku od towarów i usług zawierały elementy wymagane 
w regulaminie pracy Rady Ministrów, w tym ocenę zgodności 
projektowanych rozwiązań z prawem UE, istniały natomiast 
odstępstwa od obowiązujących zasad w przypadku niektó-
rych projektów rozporządzeń wprowadzających zwolnienia 
i ulgi w podatku akcyzowym.

Stwierdzono, że Ministerstwo Finansów nie dysponowa-
ło dokumentacją potwierdzającą przeprowadzenie wstęp-
nych analiz skutków zbadanych przez NIK ulg i zwolnień 
podatkowych. Brak tej dokumentacji ograniczał możliwość 
oceny jakości prac oraz weryfikację prawidłowości dokona-
nego oszacowania owych skutków. Nie zawsze oceniane 
było społeczne i gospodarcze oddziaływanie ulg i zwolnień. 
Regulacje normujące funkcjonowanie Rady Ministrów nie 
zobowiązują organów administracji rządowej do obserwo-
wania oraz analizowania skutków ulg i zwolnień podatko-
wych z punktu widzenia funkcjonowania całego systemu 
podatkowego, osiąganych efektów w wymiarze społeczno-
gospodarczym, a także skutków budżetowych. Nie można 
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zatem stwierdzić, czy osiągnięte zostały cele założone przy 
projektowaniu poszczególnych ulg podatkowych, ani czy 
uzasadnione jest wprowadzanie zmian lub modyfikacji.

Nie są również publikowane informacje o społeczno-go-
spodarczych skutkach stosowanych rozwiązań. W sprawo-
zdaniach z wykonania budżetu państwa oraz w informacjach 
o dochodach podatkowych zamieszczanych na stronach 
internetowych, Ministerstwo Finansów prezentuje jedynie 
informacje o wpływie funkcjonowania ulg i zwolnień podat-
kowych na dochody budżetowe. Zdaniem NIK, sytuacja taka 
uniemożliwia społeczną ocenę wprowadzanych kodyfika-
cji. Nie jest to korzystne z punktu widzenia jawności życia 
publicznego, ponieważ prowadzenie tego typu analiz oraz 
upowszechnianie ich wyników zwiększyłoby przejrzystość 
tworzenia i stosowania nowych rozwiązań w dziedzinie pra-
wa podatkowego.

3. Kolejna kontrola związana ze stosowaniem ulg 
podatkowych przez organy gmin oraz skutecznością 
egzekwowania zaległości podatkowych [por. zał. nr 3, str. 
78], obejmująca lata 2004-2006 (I półrocze), podobnie jak 
poprzednie (z 2000 r. i 2003 r.), ujawniła istotne nieprawidło-
wości w postępowaniach podatkowych prowadzonych przez 
organy podatkowe, a także obsługujące je urzędy miast 
i gmin. Nieprawidłowości te miały miejsce zarówno przy we-
ryfikacji danych zawartych w deklaracjach i informacjach po-
datników, stosowaniu ulg, prowadzeniu ewidencji księgowej, 
działaniach egzekucyjnych, jak i przy podejmowaniu przez 
rady miast i rady gmin uchwał w sprawie ustalania stawek 
podatków i zwolnień podatkowych. NIK zwróciła przy tym 
uwagę na fakt, iż udział dochodów z tytułu objętych kontro-
lą podatków – od nieruchomości, rolnego oraz od środków 
transportu – w 48 kontrolowanych podmiotach wynosił śred-
nio 18,7%, zaś w dochodach własnych przekraczał 33%, 
a zatem stanowiły one, obok wpływów z podatku od osób 
fizycznych, znaczącą część dochodów gmin.

W niemal połowie skontrolowanych jednostek samorzą-
dowych część deklaracji i informacji stanowiących podstawę 
do naliczania podatków składana była przez podatników 
z opóźnieniem sięgającym nawet 19 miesięcy lub nie była 
składana wcale. Mimo to organy podatkowe nie podejmowa-
ły skutecznych działań w celu ich wyegzekwowania. W wielu 
jednostkach samorządu terytorialnego dane zawarte w de-
klaracjach i informacjach nie były weryfikowane, a danych 
dotyczących gruntów i budynków, stanowiących podstawę 
wymiaru podatków w gminach – nie aktualizowano na bieżą-
co. W rezultacie przeprowadzone z inicjatywy NIK oględziny 
473 nieruchomości wykazały, w co trzecim przypadku, roz-
bieżności między ewidencją gruntów i budynków a stanem 

faktycznym. W ocenie Izby, na powstawanie nieprawidło-
wości, zwłaszcza niewłaściwe naliczanie należności podat-
kowych, znaczny wpływ miało niekorzystanie przez organy 
podatkowe z uprawnienia do przeprowadzania kontroli po-
datkowych.

NIK krytycznie oceniła prowadzenie postępowań i wy-
dawanie decyzji dotyczących umorzeń, rozłożeń na raty 
oraz odroczeń terminów płatności, które niejednokrotnie nie 
zawierały uzasadnień, wskazywano w nich wadliwą podsta-
wę prawną i nie dokumentowano przesłanek zastosowania 
ulg. Badania wykazały ponadto, iż głównymi przyczynami 
powstawania i utrzymywania się zaległości podatkowych 
były brak bieżącej kontroli stanu zadłużenia, nienależyte 
prowadzenie działań egzekucyjnych, brak lub wadliwe pro-
wadzenie rejestrów upomnień i tytułów wykonawczych oraz 
zaniechanie, względnie opóźnianie egzekucji. Z tego powo-
du w co trzeciej jednostce samorządu terytorialnego dopusz-
czono do przedawnienia zaległości podatkowych na łączną 
kwotę sięgającą prawie 800 tys. zł.

Niektóre uchybienia – zwłaszcza nieweryfikowanie da-
nych zawartych we wnioskach podatników o przyznanie ulg, 
niewszczynanie lub opóźnienia w rozpoczęciu postępowań 
egzekucyjnych, niepodejmowanie kontroli podatkowych, 
czy nieprowadzenie wymaganej dokumentacji finansowej 
– wskazują na możliwość wystąpienia mechanizmów korup-
cyjnych.

Skala stwierdzonych nieprawidłowości, ich nagminność, 
brak poprawy w badanej dziedzinie w porównaniu z usta-
leniami wcześniejszych kontroli, a także znikoma liczba 
kontroli podatkowych prowadzonych przez organy podatko-
we wskazują, zdaniem NIK, na konieczność objęcia przez 
regionalne izby obrachunkowe tego obszaru działalności 
jednostek samorządu terytorialnego skuteczniejszym nad-
zorem i kontrolą.

4. Szybki wzrost zaległości w podatku akcyzowym 
i z  tytułu ceł oraz obniżenie się efektywności działań egze-
kucyjnych prowadzonych przez izby celne były powodem 
podjęcia kontroli egzekwowania zaległości podatkowych 
i celnych przez Służbę Celną [por. zał. nr 3, str. 10]. Za-
ległości podatkowe i celne netto, które w końcu 2004 r. prze-
kroczyły 3 mld zł, w ciągu następnych 18 miesięcy zwiększyły 
się o 400 mln zł, mimo odpisania w tym czasie niemal takiej 
samej kwoty przedawnionych zobowiązań. Nie poprawiła się 
też skuteczność egzekucji, liczona jako relacja kwoty wyeg-
zekwowanych w danym roku należności do kwoty należności 
objętych tytułami wykonawczymi. Wynosiła ona w 2004 r. 
2,6%, zaś rok później 2,7%. Dla ponad połowy zaległości izby 
celne nie wystawiły tytułów wykonawczych. Relacja zaległości 
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objętych tytułami wykonawczymi do zaległości netto wzrosła 
wprawdzie z 43% w końcu 2004 r. do 47% według stanu na 
dzień 30 czerwca 2006 r., ale nadal nie objęto egzekucją zale-
głości na kwotę przekraczającą 1,8 mld zł.

Wszystkie te fakty i wskaźniki dowodzą, zdaniem NIK, 
iż zadania nałożone na Służbę Celną nie były realizowane 
w sposób właściwy. Na taki stan rzeczy złożyła się z jednej 
strony nie do końca przemyślana organizacja pracy w izbach 
celnych, z drugiej zaś – nieprawidłowości w ich działaniu. 
Komórki egzekucyjne wykonywały jednocześnie zbyt wiele 
czynności, co nie pozwalało im koncentrować się na podsta-
wowej funkcji – zabezpieczaniu i egzekwowaniu zaległości. 
Innym poważnym utrudnieniem była konieczność działania 
na rozległym terenie wielkości województwa. Należy zauwa-
żyć, iż na takim samym obszarze funkcjonuje przynajmniej 
kilkanaście urzędów skarbowych i w prawie każdym działa 
komórka egzekucyjna, zatrudniająca podobną liczbą pra-
cowników co izba celna.

Nadmiar zadań wykonywanych w trudnych warunkach, 
w połączeniu z opieszałym i nieskutecznym prowadzeniem 
windykacji powodował, że w niektórych przypadkach od 
powstania zaległości do podjęcia pierwszych czynności 
egzekucyjnych mijało kilka, a nawet kilkanaście miesięcy, 
co umożliwiało dłużnikom uchylenie się od egzekucji lub 
prowadziło do przedawnienia się zobowiązań. Sprzyjało 
temu również niewykorzystywanie takich instrumentów jak 
zabezpieczenie majątkowe, czy przeniesienie – jeśli istnia-
ły ku temu przesłanki – odpowiedzialności za zobowiązania 
podatkowe i celne na osoby trzecie lub następców praw-
nych.

Wzrost zaległości podatkowych po części był również 
wynikiem niskiej efektywności pracy poborców zatrudnio-
nych w izbach celnych. Z ustaleń kontroli wynika, iż np. 
w Izbie Celnej w Toruniu jeden poborca w 2005 r. wyeg-
zekwował w ciągu miesiąca średnio niespełna 4,5 tys. zł, 
co oznacza, że każda złotówka wydana na jego wynagro-
dzenie oraz koszty prowadzonych przez niego czynności 
windykacyjnych przyniosła zaledwie 1,24 zł odzyskanych 
należności. Z drugiej jednak strony poprawie skuteczności 
egzekucji z pewnością nie sprzyjał brak motywacyjnego 
systemu wynagradzania poborców i pracowników refe-
ratów komórek egzekucyjnych w izbach celnych (system 
taki od lat funkcjonuje z powodzeniem w urzędach skar-
bowych).

NIK krytycznie oceniła nadzór Ministra Finansów nad 
egzekwowaniem należności podatkowych i celnych. Mimo iż 
skuteczność egzekucji prowadzonej w izbach celnych była 
wielokrotnie mniejsza niż w urzędach skarbowych, resort 
finansów nie przeanalizował przyczyn niskiej efektywności 

postępowań egzekucyjnych ani stosowania w niewielkim 
tylko zakresie zabezpieczeń majątkowych. Nie podjęto też 
żadnych działań organizacyjnych i prawnych w celu uspraw-
nienia pracy służb celnych.

5. Do podjęcia badań dotyczących przedawniania się 
zobowiązań podatkowych w latach 2004-2006 (I półro-
cze) [por. zał. nr 3, str. 12] skłoniły NIK znaczne rozmiary 
tego zjawiska, wzrost zaległości, pogorszenie efektywno-
ści egzekucji, a także wyniki kontroli egzekwowania przez 
urzędy skarbowe zaległości podatkowych w 2004 r. oraz 
kontroli doraźnej w Izbie Skarbowej w Warszawie, które 
ujawniły opóźnienia i błędy popełnione na różnych etapach 
postępowania kontrolnego, podatkowego, odwoławczego 
i egzekucyjnego.

Stwierdzono, że w badanym okresie kwoty odpisane 
z ewidencji z powodu przedawnienia się zobowiązań były 
znaczne – przekroczyły 1,5 mld zł. W dużej mierze stanowiły 
one jednak zaległości powstałe przed wielu laty, a jedynie 
ujawnione w okresie objętym kontrolą. W ocenie NIK, kwo-
ty przedawnionych zobowiązań podatkowych wykazywane 
przez Ministerstwo Finansów i podległe mu organy nie były 
w pełni wiarygodne, a rozmiary zaległości odpisanych z uwa-
gi na przedawnienie zostały zaniżone. Co więcej, przedsta-
wione dane nie uwzględniały utraconych odsetek za zwłokę, 
oszacowanych na terenie objętym właściwością 10 izb skar-
bowych na 910 mln zł. Stwierdzono również znaczne opóź-
nienia w odpisywaniu przedawnionych należności. Warto 
zauważyć, iż do 2005 r. Ministerstwo Finansów w ogóle nie 
dysponowało danymi na temat rozmiarów i przyczyn prze-
dawniania się zobowiązań podatkowych, zaś urzędy skar-
bowe oraz urzędy i izby celne przystąpiły do porządkowania 
dokumentacji dopiero na zalecenie Ministra Finansów, wy-
dane po kontroli NIK w Izbie Skarbowej w Warszawie.

Zdaniem NIK, znaczne kwoty przedawnionych należ-
ności dowodzą niewystarczającej sprawności organów po-
datkowych i egzekucyjnych. Przedawnianie się zobowiązań 
częściowo spowodowane było nie tylko niemożnością ściąg-
nięcia zaległości, np. z powodu braku majątku, ale też zbyt 
małą skutecznością działań urzędów, które w postępowa-
niach podatkowych, kontrolnych i egzekucyjnych popełniały 
błędy, a do tego prowadziły je w sposób przewlekły i sche-
matyczny, przy pomocy najprostszych środków, niejedno-
krotnie dając podatnikom czas na wyzbycie się majątku.

Sytuacja taka była w dużej mierze wynikiem braku właś-
ciwego nadzoru. Z przeprowadzonych w badanym okresie 
38 kontroli resortowych, tylko 3 uwzględniały zagadnienie 
przedawnień zobowiązań podatkowych. Spośród skontro-
lowanych przez NIK 16 izb skarbowych, jedynie dwie pra-
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widłowo sprawowały nadzór nad urzędami skarbowymi. Izby 
nie analizowały rozmiarów i przyczyn powstania zaległości 
w podległych urzędach, ani prawidłowości i terminowości 
dokonywania odpisów. Z kolei nie wszystkie urzędy moni-
torowały zaległości i zobowiązania zagrożone przedawnie-
niem.

Zdaniem NIK, naczelnicy urzędów skarbowych niezbyt 
starannie badali przyczyny przedawnień i zbyt rzadko wy-
ciągali wobec osób za nie odpowiedzialnych konsekwen-
cje służbowe. Tymczasem w objętych badaniem sprawach 
ustalono, że z winy pracowników 9 urzędów przedawniły się 
zobowiązania podatkowe na kwotę 19,2 mln zł. NIK zwróci-
ła również uwagę na niepokojący fakt, iż wśród zaległości 
podatkowych wykazywanych przez urzędy skarbowe nadal 
znajdują się duże kwoty zagrożone przedawnieniem, szaco-
wane na ponad 4,6 mld zł.

6. Wyniki kontroli ustalania i egzekwowania przez 
gminy opłaty adiacenckiej oraz opłaty planistycznej 
[por. zał. nr 3, str. 75], obejmującej lata 2004-2006 (I pół-
rocze), podobnie jak dwu poprzednich (z 2001 r. i 2002 r.) 
dowodzą, że gminy w niewielkim stopniu korzystają z upraw-
nień do wymierzania opłaty adiacenckiej, nie wykonują też 
obowiązku pobierania opłaty planistycznej. Opłaty te, usta-
lane w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spo-
wodowanym w pierwszym przypadku budową z udziałem 
środków Skarbu Państwa lub jednostek samorządu teryto-
rialnego urządzeń infrastruktury technicznej, scaleniem lub 
podziałem nieruchomości, w drugim zaś – uchwaleniem lub 
zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego, stanowią dochód własny gmin. Nie pobierając ich, 
gminy pozbawiają się tym samym dodatkowych środków na 
realizację przypisanych im zadań.

Kontrola przeprowadzona w 32 gminach, w tym 13 ba-
danych w 2002 r. wykazała, że w okresie, o którym mowa, 
zrealizowały one 454 inwestycje infrastrukturalne o łącznej 
wartości 246,5 mln zł. W tym samym czasie zaledwie w 17 
z nich wydano decyzje administracyjne ustalające opłatę 
adiacencką na łączną kwotę 4,5 mln zł.

Organy stanowiące 18 spośród 32 skontrolowanych 
gmin nie wypełniły ustawowego obowiązku podjęcia uchwał 
ustalających wysokość stawki procentowej opłaty adiacen-
ckiej. W okresie objętym kontrolą tylko w 16 gminach doko-
nywano wyceny wzrostu wartości nieruchomości, będącej 
podstawą do ustalenia wysokości tej opłaty. Niechęć do jej 
wymierzania, naliczania i egzekwowania tłumaczono głów-
nie uczestniczeniem właścicieli nieruchomości w kosztach 
inwestycji, trudną sytuacją materialną ludności, niewielkim 
wzrostem wartości nieruchomości po dokonanym podziale, 

a także brakiem akceptacji radnych, którzy uważali opłatę 
za dodatkowe obciążenie finansowe mieszkańców. Izba 
nie podzieliła tej argumentacji, a ponadto zwróciła uwagę, 
iż niepodjęcie wspomnianych uchwał stanowiło naruszenie 
prawa, ponieważ stało w sprzeczności z przepisami ustawy 
o gospodarce nieruchomościami.

Podobnie traktowano obowiązek pobierania opłaty pla-
nistycznej w wypadku sprzedaży nieruchomości. Spośród 
31 gmin, mających uchwalone lub zmienione miejscowe pla-
ny zagospodarowania przestrzennego, w których określono 
stawki procentowe opłaty planistycznej, tylko w 17 podejmo-
wano działania prowadzące do jej wymierzenia. Co więcej, 
w 13 z nich decyzje ustalające opłatę wydawane były ze 
znacznym opóźnieniem, mimo iż zgodnie z przepisami nale-
ży podejmować je niezwłocznie po otrzymaniu wypisu z aktu 
notarialnego. Wskutek tej zwłoki niejednokrotnie tracono 
możliwość wymierzenia opłaty planistycznej.

Kontrola ujawniła także inne nieprawidłowości i uchy-
bienia. W kilku gminach z powodu zbyt późnego wszczęcia 
postępowań utracono część należnych kwot i odstąpiono 
od naliczenia opłaty. Niewystarczające i mało skuteczne 
były działania windykacyjne prowadzone wobec dłużników 
zalegających z uregulowaniem opłaty adiacenckiej oraz 
planistycznej. W gminach, w których rozkładano płatności 
na raty, nie zawsze dokonywano zabezpieczenia należno-
ści z tego tytułu. Kontrola wykazała również, że w dalszym 
ciągu notariusze nie wywiązywali się z obowiązku przesyła-
nia wójtom, burmistrzom, lub prezydentom miast wypisów 
z aktów notarialnych w terminie 7 dni od dnia sporządzenia 
umów sprzedaży nieruchomości.

7. W wyniku kontroli wykonywania przez gminy 
zadań wynikających z ustawy o postępowaniu wobec 
dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej 
[por. zał. nr 3, str. 2] stwierdzono, że o ile respektowane były 
interesy beneficjentów, a przy przyznawaniu i wypłacaniu 
zaliczek osobom uprawnionym zasadniczo zachowane zo-
stały wszelkie ustawowe wymogi, to skuteczność egzekwo-
wania od dłużników zwrotu należności okazała się praktycz-
nie zerowa.

Do końca kwietnia 2004 r. funkcjonował Fundusz Ali-
mentacyjny, z którego wypłacane były zasądzone świad-
czenia pieniężne w sytuacji, gdy ich egzekucja od dłużnika, 
prowadzona przez komornika, była nieskuteczna. Ciągłe 
obniżanie się ściągalności należności od dłużników powo-
dowało jednak, że świadczenia alimentacyjne w coraz więk-
szym stopniu finansowane były z budżetu państwa, przybie-
rając formę świadczeń socjalnych. Wprowadzony w 2005 r. 
system zaliczek alimentacyjnych nie doprowadził jednak do 
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zmiany sytuacji. Podobnie jak poprzednio, wydatki te nadal 
finansowane są niemal w całości ze środków budżetowych, 
stając się dla uprawnionych do alimentacji stałym elemen-
tem pomocy społecznej.

Powodem takiego stanu jest nikła w dalszym ciągu 
skuteczność egzekucji należności od dłużników alimenta-
cyjnych. W objętych kontrolą 10 gminach zdołano odzyskać 
zaledwie 0,49% wypłaconych kwot, zaś w skali całego kraju 
skuteczność egzekucji komorniczej wynosiła średnio 0,83%. 
W pewnej mierze wynika to z faktu, że kwoty ściągnięte przez 
komornika od dłużnika zaliczane są najpierw na poczet za-
ległych i bieżących wypłat świadczeń alimentacyjnych, a do-
piero w ostatniej kolejności przekazywane organowi gminy, 
który wypłacił zaliczkę, jako zwrot należności z tego tytułu. 
Istotną przyczynę stanowiło jednak niewywiazywanie się ko-
morników z nałożonych na nich obowiązków, a także brak 
odpowiedniej reakcji ze strony skontrolowanych jednostek 
na ich opieszałość.

Część komorników nie informowała właściwego orga-
nu o stanie egzekucji i przyczynach jej bezskuteczności. 
Z kolei działania organów gmin mające zdyscyplinować 
dłużnika – m.in. przeprowadzenie wywiadu środowiskowe-
go, zwrócenie się do urzędu pracy lub starosty o jego ak-
tywizację zawodową, wystąpienie do starosty z wnioskiem 
o zatrzymanie mu prawa jazdy – nie były podejmowane 
przez kierowników kontrolowanych jednostek lub miały 
ograniczony zakres.

NIK widzi potrzebę zmobilizowania administracji samo-
rządowej w gminach i komorników do wykorzystania wszyst-
kich istniejących możliwości ściągania należności alimenta-
cyjnych. Ponieważ wskazane nieprawidłowości występowały 
w każdej spośród skontrolowanych jednostek, zdaniem Izby 
niezbędne jest wszechstronne przeanalizowanie obecnego 
systemu zaliczek alimentacyjnych i wypracowanie skutecz-
niejszych metod zabezpieczenia społecznego osób upraw-
nionych do alimentacji, a także sposobów postępowania 
wobec dłużników.

8. Nie zostały w pełni wykorzystane możliwości wspar-
cia Krajowego Funduszu Drogowego opłatami i karami 
pobieranymi przez Służbę Celną za przejazdy pojazdów 
ponadnormatywnych, przekraczających granicę państwo-
wą. Kontrola wypełniania przez wojewodów obowiązku 
utrzymania na drogowych przejściach granicznych 
sprawności technicznej wag do ważenia samochodów 
ciężarowych [por. zał. nr 3, str. 71] ujawniła, iż sprawność 
ta, wpływająca nie tylko na wysokość należnych dochodów, 
ale również na stan polskich dróg, niejednokrotnie była nie-
zadowalająca.

Badania na 7 drogowych przejściach granicznych na 
północno-wschodnim i wschodnim odcinku granicy pań-
stwowej, obejmujące 2005 r. i I kwartał 2006 r., wykazały 
prawidłowe funkcjonowanie 25 spośród 29 zainstalowanych 
wag. Wadliwie i z przestojami pracowały 3 takie urządzenia 
znajdujące się w Medyce, co było spowodowane częstymi 
awariami i koniecznością długotrwałych napraw, oraz jed-
na z wag w Bezledach, nieczynna przez cały okres objęty 
kontrolą. W stopniu niemal maksymalnym wykorzystywano 
wagi na przejściach w Korczowej, Kukurykach, Kuźnicy Bia-
łostockiej i Dorohusku, gdzie kontroli wagowej poddawano 
85-99% samochodów, ponieważ systemu kontroli i ruchu 
pojazdów wymuszał ważenie praktycznie każdego samo-
chodu ciężarowego. Dla odmiany, analogiczne wskaźniki 
na przejściach w Bobrownikach i Bezledach, wyposażonych 
w wysłużony sprzęt, w których do kontroli kierowano tylko 
pojazdy mogące według wstępnej oceny przekroczyć do-
zwolone normy, wyniosły odpowiednio 2% i 7%.

Rezultatem kontroli prowadzonych przez Służbę Celną 
było pobranie 3,2 mln zł z tytułu opłat i kar za przekrocze-
nie dopuszczalnych norm nacisków osi, masy całkowitej 
i wymiarów gabarytowych przez 5,3 tys. samochodów prze-
ciążonych i 1,4 tys. ponadwymiarowych. Z kolei przestoje 
3 wag na przejściu w Medyce spowodowały straty szacowa-
ne na około 0,4 mln zł, a wywołane usterkami technicznymi 
przerwy w pracy tychże urządzeń na kontrolowanych przej-
ściach – 0,5 mln zł.

Koszty konserwacji, legalizacji i naprawy wag w okresie, 
o którym mowa, nie przekroczyły 5% wpływów z opłat i kar 
pobranych w związku z kontrolą graniczną pojazdów cięża-
rowych, zaś nieuzyskane dochody stanowiły równowartość 
kosztów budowy 6-8 nowych wag. Relacje te wskazują na 
potrzebę instalowania podczas budowy lub modernizacji 
granicznych przejść drogowych przynajmniej dwóch wag na 
pasach drogowych przewidzianych dla każdego kierunku ru-
chu, co umożliwiłoby utrzymanie ciągłości ważenia pojazdów 
w wypadku awarii jednej z nich lub konieczności zamknięcia 
któregoś z pasów.

9. Wpływ przewlekłych i unieważnionych postę-
powań o zamówienia publiczne na realizację wydatków 
publicznych [por. zał. nr 3, str. 4], zwłaszcza na termino-
we i gospodarne wykorzystanie środków, zbadany został 
w celu poznania rozmiarów zjawiska, jego przyczyn oraz 
wynikających stąd konsekwencji. Kontrola przeprowadzona 
w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, urzędach 
miast, Zakładzie Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdro-
wia, Policji oraz w regionalnych zarządach gospodarki wod-
nej nie ujawniła większych nieprawidłowości w wypełnianiu 
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przez te jednostki obowiązków zamawiającego. Skutecznie 
funkcjonowały również środki chroniące prawa podmiotów 
ubiegających się o zamówienia publiczne: protest, odwoła-
nie oraz skarga do sądu.

W 2005 r. i I półroczu roku następnego skontrolowane 
jednostki udzieliły 12,7 tys. zamówień na kwotę 10,3 mld zł. 
Za przewlekłe, tj. nierozstrzygnięte w tym samym roku, 
w którym się rozpoczęły lub mimo zawarcia umowy finan-
sowane w roku następnym, uznano jedynie 1,4% postępo-
wań, ale ich wartość stanowiła niemal trzecią część wartości 
wszystkich postępowań prowadzonych przez badane pod-
mioty. Przyczyną zwłoki było stosowanie, a niekiedy także 
nadużywanie przez oferentów środków ochrony prawnej 
oraz unieważnianie przez zamawiających postępowań, m.in. 
również z powodu niewłaściwego ich przygotowania i prze-
prowadzenia.

W badanym okresie wykonawcy złożyli ponad 1,5 tys. 
protestów. Z tej liczby zamawiający uwzględnili 330, zespoły 
arbitrów – w wyniku procedur odwoławczych – kolejne 108, 
do sądu skierowano 42 skargi, z czego za zasadne uzna-
nych zostało 6. Skala uwzględnionych protestów wskazuje, 
zdaniem NIK, na niewłaściwe przygotowanie zamawiających 
do prowadzenia postępowań. Podstawą składania przez wy-
konawców uzasadnionych protestów, a następnie odwołań, 
były głównie błędy popełniane przez zamawiających w spe-
cyfikacji istotnych warunków zamówienia, przy ocenie ofert 
i wyborze wykonawców.

Zamawiający w 2005 r. i I półroczu 2006 r. unieważnili 
ponad 1,2 tys. postępowań na łączną kwotę 4 mld zł. Po-
wodem tego były głównie okoliczności niezależne od zama-
wiających, takie jak niezłożenie ani jednej ważnej oferty lub 
złożenie ofert, w których proponowana cena przewyższała 
kwotę, jaką zamawiający mógł przeznaczyć na sfinanso-
wanie zamówienia. Należy jednak zaznaczyć, że w ponad 
200 przypadkach postępowania unieważniano wobec wy-
stąpienia wad uniemożliwiających zawarcie umowy. Z kolei 
znaczny odsetek (niemal 20%) unieważnień z powodu zbyt 
wysokiej ceny żądanej przez wykonawców świadczyć może 
o niedoszacowywaniu wartości zamówienia, ale może też 
wskazywać na celowe zawyżanie ceny przez wykonawców, 
chcących zmusić zamawiających do podwyższenia plano-
wanych kwot. Niejednokrotnie skłaniało ich to do rezygnacji 
z innych zadań, bądź do ograniczania zakresu robót remon-
towych, czy modernizacyjnych.

Wyniki kontroli wskazują, że określenie bezpośredniego 
wpływu przewlekłości postępowań na realizację wydatków 
publicznych nie jest możliwe. Jednostki sektora finansów 
publicznych dysponują możliwościami pozwalającymi niwe-
lować ujemne skutki zwłoki, takimi jak wprowadzenie niewy-

korzystanych środków do planu wydatków niewygasających 
z upływem roku budżetowego, przeniesienie na realizację 
innych zadań, a także korygowanie planów wydatków. NIK 
zwraca uwagę, że oprócz zagrożeń dla realizacji zaplano-
wanych zadań, w 6 przypadkach wystąpiło także niebezpie-
czeństwo utraty środków UE przewidzianych do ich sfinan-
sowania.

10. Z ustaleń kontroli poświęconej tworzeniu i dzia-
łalności fundacji, których fundatorami są Skarb Pań-
stwa lub jednostki sektora finansów publicznych [por. 
zał. nr 3, str. 16] – Minister Skarbu Państwa, Minister Go-
spodarki oraz wojewodowie – wynika, iż fundacje te realizo-
wały cele społecznie lub gospodarczo użyteczne zapisane 
w ich statutach, jednak efektywność podejmowanych dzia-
łań w sposób istotny obniżały stwierdzone nieprawidłowości. 
Wystąpiły one w takich dziedzinach, jak gospodarowanie 
majątkiem, przeprowadzanie zbiórek publicznych, udzielanie 
pomocy beneficjentom, wywiązywanie się ze zobowiązań 
podatkowych, prowadzenie ksiąg rachunkowych, rejestracja 
działalności czy aktualizacja danych rejestrowych.

Środki publiczne, otrzymywane przez badane fundacje, 
były wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, zdarza-
ły się natomiast uchybienia w sposobie dokumentowania 
i rozliczaniu dotacji. Nieprawidłowo wydatkowane kwoty 
stanowiły ułamek procenta środków pozyskanych ze źródeł 
budżetowych, niepokoić może jednak fakt, iż uchybienia wy-
stąpiły w co trzeciej z kontrolowanych jednostek.

Fundacje były nadmiernie uzależnione od dopływu środ-
ków publicznych (93% ich przychodów) oraz mało aktyw-
ne w pozyskiwaniu środków z innych źródeł. W niewielkim 
stopniu wykorzystywały np. możliwość uzyskania statusu 
organizacji pożytku publicznego, a tylko nieliczne były be-
neficjentami wpłat, przekazywanych przez osoby fizyczne. 
Brak zabezpieczenia materialnego spowodował załamanie 
lub znaczne ograniczenie działalności kilku fundacji.

Krytyczne uwagi wzbudził tryb wynagradzania człon-
ków organów fundacji. Kwestię tę powinny rozstrzygać re-
gulacje wewnętrzne, jednak w wielu przypadkach zasady 
wypłacania gratyfikacji nie zostały określone w statutach ani 
regulaminach, wskutek czego decyzje takie podejmowano 
w sposób uznaniowy i mało przejrzysty. Jednym z rezultatów 
braku wspomnianych uregulowań był widoczny w ostatnich 
latach wzrost wynagrodzeń wypłacanych członkom organów 
fundacji, niewspółmiernie wysoki w relacji do wzrostu wyna-
grodzeń pracowników. Podkreślając ten fakt, Izba przypo-
mniała, że fundacje nie powinny stanowić źródła dochodów 
dla osób wchodzących w skład ich organów, lecz realizować 
cele społecznie i gospodarczo użyteczne.
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NIK krytycznie oceniła funkcjonowanie nadzoru nad funda-
cjami, mając na względzie przede wszystkim sposób egzekwo-
wania przez Ministra Gospodarki obowiązków sprawozdawczych 
oraz analizowania rocznych sprawozdań z działalności fundacji 
ustanowionych przez Skarb Państwa. Kontrola ujawniła, iż część 
fundacji w ogóle nie przekazywała sprawozdań lub nie zawiera-
ły one wielu istotnych danych, a mimo to Minister Gospodarki 
nie podejmował wobec nich skutecznych działań dyscyplinują-
cych. Z kolei spośród dwunastu wojewodów, których działania 
były przedmiotem kontroli NIK, aż dziesięciu nie posiadało peł-
nej wiedzy o liczbie fundacji podlegających ich nadzorowi, zaś 
trzech nie podjęło nawet starań o ustalenie fundacji, nad których 
działalnością winni wykonywać ustawowy nadzór.

11. W przeciwieństwie do badań z 2003 r., kontrola 
działalności Funduszu Promocji Mleczarstwa w latach 
2004-2006 (I kwartał) [por. zał. nr 3, str. 49] pozwoliła tym 
razem ocenić pozytywnie gospodarowanie środkami FPM, 
jako zgodne z ustawowymi celami. Prezes Agencji Rynku 
Rolnego dysponował nimi zgodnie ze Szczegółowymi zasa-
dami gospodarowania Funduszem Promocji Mleczarstwa, 
ustalonymi przez Komisję Porozumiewawczą ds. Mleka 
i Przetworów Mlecznych. Środki te zostały przeznaczone na 
promocję i dofinansowanie spożycia mleka, głównie przez 
dzieci i młodzież, dofinansowanie wystaw i targów zwią-
zanych z hodowlą bydła mlecznego, produkcją i przetwór-
stwem mleka oraz udziału w tych przedsięwzięciach, a także 
na wspieranie prac badawczo-rozwojowych oraz finansowa-
nie szkoleń dostawców i podmiotów skupujących mleko.

NIK pozytywnie oceniła przedsięwzięcia promocyjno-re-
klamowe, m.in. przeprowadzoną w 2005 r. kampanię promu-
jącą spożycie mleka i artykułów mleczarskich, której celem 
było uświadomienie potencjalnym nabywcom zalet tych pro-
duktów i zwiększenie ich spożycia. Podejmowane inicjatywy 
nie zawsze jednak przybierały racjonalny kształt. Świadczy 
o tym skomplikowana procedura ubiegania się o przyznanie 
i wypłatę środków z Funduszu na dopłaty do spożycia mleka 
w placówkach oświatowych, mogąca zniechęcić szkoły do 
ubiegania się o tego rodzaju pomoc. Podmiot występujący 
o dopłaty był zobowiązany do złożenia dwóch odrębnych 
wniosków – o przyznanie środków oraz o ich wypłatę. Było 
to tym bardziej niezrozumiałe, że w wypadku analogicznych 
dopłat ze środków unijnych wymagany był tylko jeden wnio-
sek, a dofinansowania – wprawdzie na podstawie dwóch od-
rębnych procedur i przez dwie różne jednostki organizacyjne 
– dokonywała ta sama Agencja Rynku Rolnego.

12. Celem przeprowadzonej w dziedzinie zarządza-
nia środkami publicznymi kontroli kosztów funkcjonowania 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych [por. zał. nr 3, str. 48] 
było zbadanie, czy ZUS oszczędnie gospodarował znaczny-
mi środkami przeznaczonymi na obsługę ubezpieczeń spo-
łecznych, których wysokość kształtowała się w latach 2003-
2006 w granicach od 3,4 mld zł do 3,5 mld zł rocznie. Ocenę 
efektywności działania Zakładu utrudniał fakt, że realizował 
on zadania zapisane w ponad dwudziestu ustawach, wykra-
czające w wielu wypadkach poza obszar ubezpieczeń spo-
łecznych, brakowało również możliwości konfrontacji z inną 
podobną instytucją. Niewiele wynikało także z porównywania 
wysokości kosztów w kolejnych latach, ponieważ zmieniała 
się liczba i zakres zadań. Z tego powodu podstawowym 
kryterium oceny była efektywność stosowanych przez ZUS 
metod zarządzania i organizacji pracy.

W ZUS nie przeprowadzono skutecznych działań umoż-
liwiających redukcję kosztów obsługi ubezpieczeniowej. 
Zarząd Zakładu zlecał podmiotom zewnętrznym audyty ma-
jące obniżyć koszty i przygotowywał w tym zakresie własne 
programy, jednak nie podejmowano zaleconych działań 
lub robiono to opieszale i w sposób nieskoordynowany. 
W rezultacie w latach 1999-2006 podobne wskazania były 
wielokrotnie powtarzane przez kolejnych audytorów. Do 
nieprzekształcanych pod względem efektywności struktur 
organizacyjnych i metod pracy dostosowywano budowę 
kosztownego systemu informatycznego obsługującego 
ubezpieczenia. Niewłaściwe przygotowanie i sposób reali-
zacji tego systemu zwiększyły koszty funkcjonowania ZUS.

Brak standardów wykonania zadań powodował znaczne 
zróżnicowanie kosztów jednostkowych i efektywności pracy, 
co świadczy o nadmiernych wydatkach w części jednostek 
organizacyjnych. Zróżnicowanie to zwiększyła niewłaściwie 
przygotowana restrukturyzacja sieci terenowej, największe 
przedsięwzięcie organizacyjne w ostatnich latach. Ustalanie 
budżetów jednostek ZUS, w powiązaniu z realizowanymi 
przez nie zadaniami, było od 1999 r. wielokrotnie zalecane 
w audytach i programach przyjętych przez ZUS do realiza-
cji. Jednak działania były powolne i koncentrowały się na 
rozbudowie ewidencji księgowej, bez powiązania tego z od-
powiednim rozwojem systemów zarządzania, planowania 
i zbierania informacji. W rezultacie, wprowadzenie pomiaru 
kosztów według miejsc ich powstawania i budżetowanie za-
daniowe ZUS planuje dopiero w najbliższych latach.

Podstawowe elementy planowanego od 1999 r. modelu 
budżetowania i kontroli kosztów wykonano dopiero w ramach 
zewnętrznego audytu rozpoczętego w kwietniu 2006 r. Jego 
wyniki powinny być podstawą ustalenia wymagań wobec in-
formatycznego systemu wspomagania ekonomiki Zakładu. 
Mimo to ZUS już 10 miesięcy wcześniej zlecił wykonanie 
tego systemu i wybrał wspierające go oprogramowanie in-
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formatyczne. Tymczasem realizację analogicznego systemu 
już w 1998 r. przewidywała umowa zakupu Kompleksowego 
Systemu Informatycznego. Wcześniejsze przeprowadzenie 
odpowiednich analiz mogło lepiej dostosować system do 
potrzeb ZUS i obniżyć koszty. Nie ustalono celów i założeń 
ekonomicznych tego systemu i nie porównano opłacalności 
różnych wariantów rozwiązań. Nie podejmowano też niektó-
rych ważnych dla ograniczenia kosztów analiz opłacalności 
alternatywnych metod pozyskiwania towarów i usług, np. 
przejęcia administrowania i eksploatacji Kompleksowego 
Systemu Informatycznego ZUS, mimo że przemawiała za 
tym wysokość ponoszonych opłat.

Zdaniem NIK, efektywność zarządzania kosztami mo-
gło poprawić szereg stosunkowo prostych czynności, takich 
jak wydzielenie ewidencji kosztów inspektoratów i ustalenie 
kosztowych norm wykonania zadań dla jednostek tereno-
wych, czy szacowanie kosztów działalności dodatkowej. 
Wiele takich działań zalecano w audytach, ale ZUS skon-
centrował się na rozbudowie rodzajowej ewidencji kosztów, 
mało przydatnej dla usprawnienia działalności. NIK oce-
niła więc negatywnie niepodejmowanie prób zarządzania 
kosztami uproszczonymi metodami, zalecanymi w części 
audytów. Mogło to w relatywnie krótkim okresie ograniczyć 
wydatki najmniej efektywnych jednostek, bez kosztownych 
w budowie i eksploatacji systemów, których realizacji dotąd 
nie zakończono.

Kierownictwo ZUS nie przywiązywało należytej wagi 
do stosowania narzędzi podnoszenia wydajności pracy. 
Obowiązujące w Zakładzie metody oceny oddziałów pre-
miowały wykonanie zadań, a nie oszczędność i wydajność. 
Lepsze oceny otrzymywały oddziały o wyższych jednost-
kowych kosztach wykonania zadań i niższym obciążeniu 
pracą w przeliczeniu na jeden etat. Wśród oddziałów nie 
stwierdzono istotnej zależności między przypadającymi na 
etat zadaniami a nagrodami. Pomiaru wydajności pracy nie 
uwzględniał również System okresowej oceny pracowników. 
Zdaniem NIK, stosowanie pomiaru obciążeń zadaniami 
w podstawowych rodzajach komórek organizacyjnych ZUS 
powinno być stałym elementem zarządzania wydajnością 
pracy.

W ocenie NIK, uzyskanie oszczędności w funkcjono-
waniu ZUS wymaga opracowania najbardziej efektywnych 
metod obsługi i wprowadzenia ich jako standardowe w jak 
największej liczbie jednostek. W ZUS nie przeprowadzono 
inwentaryzacji procesów i nie ustalono jednolitych metod 
realizacji zadań. Zgodnie z Planem naprawczym z listopada 
1999 r., jednym z głównych elementów programu redukcji 
kosztów miało być zbieranie i rozpowszechnienie najlep-
szych praktyk oszczędnego realizowania zadań. Mimo to 

podczas kontroli nie stwierdzono funkcjonowania mechani-
zmu wymiany doświadczeń, a duże różnice w zatrudnieniu 
i kosztach jednostkowych obsługi ubezpieczeniowej wska-
zują, zdaniem NIK, na niewykorzystane możliwości obniże-
nia kosztów i podniesienia wydajności pracy nieefektywnych 
jednostek.

13. Pozytywnie NIK oceniła gospodarkę finansową 
Narodowego Funduszu Zdrowia, z uwzględnieniem wy-
datków w ramach przepisów o koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego w 2006 r. [por. zał. nr 3, str. 
46], chociaż stwierdziła w niej również nieprawidłowości, któ-
re dotyczyły kwoty 286,5 mln zł (0,78% kosztów ogółem).

Po zbadaniu wiarygodności ksiąg rachunkowych 
i zgodności zapisów księgowych z dokumentami źródło-
wymi Izba nie wniosła uwag ani zastrzeżeń do organizacji 
systemu księgowości oraz kontroli finansowej w Centrali 
Funduszu. Nieprawidłowości zaistniały natomiast w pięciu 
oddziałach wojewódzkich NFZ i polegały na kwalifikowa-
niu, z naruszeniem ustawy o rachunkowości, dokumentów 
źródłowych do niewłaściwych okresów sprawozdawczych. 
W ocenie NIK, Sprawozdanie z wykonania planu finanso-
wego NFZ w 2006 r., sporządzone przez Centralę Fundu-
szu, oraz Łączne sprawozdanie finansowe NFZ przekazują 
prawdziwy i rzetelny obraz przychodów i kosztów w 2006 r., 
zaś wykazane w nich kwoty są zgodne z danymi w ewidencji 
księgowej.

Zastrzeżenia NIK dotyczyły natomiast sposobu opraco-
wania przez prezesa Funduszu projektu planu finansowego 
na 2006 r. Nie spełniał on wymogów ustawy o świadcze-
niach opieki zdrowotnej, znowelizowanej w lipcu 2005 r., 
gdyż nie został sporządzony w oparciu o projekty planów 
finansowych oddziałów wojewódzkich. Oddziały przekazały 
swoje projekty w układzie kasowym, zaś prezes Funduszu 
sporządził projekt planu w zmienionym układzie memoriało-
wym, czego skutkiem była nieporównywalność danych.

Fundusz nie dysponował niezbędnymi informacjami, 
umożliwiającymi rzetelne ustalenie planu kosztów świadczeń 
zdrowotnych. W konsekwencji struktura kosztów świadczeń 
wykonanych w 2006 r., podobnie jak w 2005 r., odbiegała 
od planowanej.

W 2006 r. świadczeniodawcy nie wykonali zamówio-
nych świadczeń opieki zdrowotnej na kwotę przekraczającą 
prawie 363 mln zł – o 20% wyższą niż w roku poprzednim. 
Jedną z przyczyn takiego stanu był brak możliwości zmody-
fikowania umów w sytuacji, gdy kontrakt nie został w pełni 
zrealizowany, i przeznaczenia niewykorzystanych środków 
na zakup usług medycznych u innego świadczeniodawcy. 
Z kolei wysokość świadczeń ponadumownych, sięgająca 
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230 mln zł, w 2006 r. zmniejszyła się nieznacznie, m.in. 
wskutek zwiększenia planowanych kosztów świadczeń zdro-
wotnych w ostatnich miesiącach roku. Działania Funduszu, 
zmierzające do pełnego wykorzystania planowanych środ-
ków na zakup świadczeń zdrowotnych, podjęte po zakończe-
niu roku, okazały się nieskuteczne. Zdaniem NIK, powodem 
był brak rozwiązań prawnych umożliwiających elastyczne 
reagowanie na zmieniające się zapotrzebowanie na świad-
czenia oraz brak rzetelnych informacji o liczbie oczekujących 
i przeciętnym czasie oczekiwania na ich udzielenie.

Skuteczną kontrolę zasadności zakupu wykonywanych 
świadczeń i ich jakości utrudniał dodatkowo fakt, iż Minister 
Zdrowia nie określił standardów usług medycznych. Do koń-
ca 2006 r. nie został też wdrożony centralny rejestr usług 
medycznych (RUM). Zakłócało to proces kontraktowania, 
monitorowania i rozliczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

W ocenie NIK, gospodarowanie środkami publiczny-
mi przez Narodowy Fundusz Zdrowia nie uległo poprawie 
w stosunku do 2005 r., mimo że na koniec 2006 r. osiągnął 
on dodatni efekt finansowy w wysokości prawie 868 mln zł.

14. W wyniku kontroli działalności Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i go-
spodarki wodnej w latach 2003-2005 [por. zał. nr 3, str. 
51], NIK uznała za właściwy sposób gospodarowania środ-
kami NFOŚiGW i 8 skontrolowanych wojewódzkich funduszy 
oraz ich wykorzystania na cele mające służyć poprawie sta-
nu środowiska i wspieraniu ekologicznej polityki państwa.

W okresie, o którym mowa, NFOŚiGW zawarł 2,4 tys. 
umów o wartości 4,5 mld zł, a 8 skontrolowanych wojewódz-
kich funduszy – 15 tys. umów na łączną kwotę 3,2 mld zł. Na 
wspieranie przedsięwzięć proekologicznych w latach 2003-
2005 wypłacono łącznie 8 mld zł. Izba pozytywnie oceniła 
udzielanie pomocy w formie pożyczek i dotacji, nie zgłosiła 
też uwag co do celowości przyznanego dofinansowania. 
Równocześnie stwierdziła jednak, że badane fundusze, 
angażując znaczne kwoty w realizację zadań statutowych, 
nie podjęły działań mających na celu ograniczenie wolnych 
środków i przeznaczenie ich na bezpośrednie dofinansowa-
nie przedsięwzięć proekologicznych.

Środki, którymi dysponowały kontrolowane fundusze, 
systematycznie wzrastały, zmniejszył się natomiast stan na-
leżności z tytułu pożyczek i kredytów w NFOŚiGW. Oznacza 
to, że fundusz ten nie przeznaczał całości środków pocho-
dzących ze spłat na wypłatę nowych pożyczek. W fundu-
szach wojewódzkich wystąpiła odmienna tendencja, tym nie-
mniej wszystkie badane podmioty zwiększyły stan wolnych 
środków. Zdaniem NIK, kumulowanie wolnych środków i lo-

kowanie ich w bankach lub inwestowanie w papiery wartoś-
ciowe (powyżej niezbędnego poziomu, zapewniającego fun-
duszom płynność finansową) należy uznać za niepożądane. 
Wspomniane środki powinny zostać w większym stopniu wy-
korzystane do udzielania pożyczek i kredytów, ponieważ za-
daniem funduszy jest dofinansowywanie przedsięwzięć pro-
ekologicznych, a działalność finansowa winna służyć jedynie 
optymalnemu wykorzystaniu bieżących, niezagospodarowa-
nych jeszcze środków. Należy zauważyć, że efektywność 
kapitałowej działalności prowadzonej przez skontrolowane 
fundusze okazała się co najmniej problematyczna. Zaanga-
żowanie środków w spółki o niezadowalających wynikach 
finansowych pociągnęło za sobą konieczność dokonywania 
odpisów, które w NFOŚiGW w okresie objętym badaniami 
stanowiły na koniec 2005 r. ponad 14%, a w 8 wojewódzkich 
funduszach niemal 28% początkowej wartości posiadanych 
akcji i udziałów w spółkach. 

Stwierdzono również, iż niektóre fundusze nie miały, 
względnie nie przestrzegały procedur przyznawania dofi-
nansowania na realizację przedsięwzięć proekologicznych. 
Zdarzało się, że owe procedury nie określały terminów roz-
patrywania wniosków, lub proces ten trwał wiele miesięcy, 
a nawet lat. Zawierając umowy, nie zawsze dostatecznie 
wnikliwie analizowano sytuację finansową podmiotów ubie-
gających się o pożyczki, nie wymagano udokumentowania 
posiadania własnych środków, nie wprowadzano zapisów 
o planowanych efektach rzeczowych i ekologicznych oraz 
sposobie ich potwierdzania. Umowy nie w pełni zabezpie-
czały interesy funduszy, wskutek czego odsetki od zaliczko-
wo wypłacanych kwot były niejednokrotnie niższe niż opro-
centowanie zaliczek czasowo ulokowanych w bankach przez 
beneficjentów. Część umów była realizowana i rozliczana 
w sposób nieprawidłowy. Nie wszystkie fundusze zobowią-
zywały też beneficjentów do stosowania ustawy – Prawo 
zamówień publicznych i do zwrotu środków wykorzystanych 
niezgodnie z umową.

15. Kontrola wykorzystania środków powiatowych 
i gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej oraz gromadzenia i redystrybucji opłat wnoszo-
nych za korzystanie ze środowiska [por. zał. nr 3, str. 
74] w województwie łódzkim skłoniła NIK do sformułowania 
negatywnej opinii o działaniach Urzędu Marszałkowskiego 
w Łodzi, związanych ze ściąganiem i podziałem środków 
pochodzących z opłat wnoszonych przez podmioty korzy-
stające ze środowiska, za wprowadzanie gazów lub pyłów 
do powietrza, ścieków do wód lub do ziemi oraz za pobór 
wody i składowanie odpadów. Urząd ten wspomniane środki 
dzielił niezgodnie z prawem, nie wypłacał funduszom odse-
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tek za zwłokę od należności przekazywanych z opóźnieniem 
w stosunku do obowiązujących terminów, zaś windykacji 
nieuiszczonych należności dokonywał opieszale.

Analiza działań urzędu w stosunku do 15 dłużników 
wykazała, że tylko w 5 przypadkach upomnienia i tytuły 
wykonawcze wysłano bez zbędnej zwłoki, w pozostałych 
natomiast czynności windykacyjne prowadzono nieskutecz-
nie – nie wystawiano tytułów egzekucyjnych ani upomnień 
przez okres sięgający 34 miesięcy, lub zwlekano z tą czyn-
nością nawet przez półtora roku. Urząd nie wywiązywał się 
też w sposób należyty z obowiązku sprawowania nadzoru 
i wewnętrznej kontroli gromadzenia i redystrybucji kwot 
pochodzących z opłat oraz kontroli stosowania przepisów 
o ochronie środowiska. NIK zwraca uwagę, iż podobne nie-
prawidłowości wykazała kontrola przeprowadzona w Urzę-
dzie Marszałkowskim w Łodzi w 2000 r. Niepełna realizacja 
wniosków, jakie Izba skierowała wówczas do marszałka wo-
jewództwa, była jedną z przyczyn braku zauważalnej popra-
wy w dziedzinie będącej przedmiotem kontroli.

Korzystniej pod względem gospodarności, rzetelno-
ści i legalności działań wypadły urzędy gmin i starostwa, 
z których jedynie 2 na 14 kontrolowanych ocenione zostały 
negatywne, m.in. z powodu wydatkowania części środków 
funduszy niezgodnie z przeznaczeniem, nierzetelnego 
prowadzenia ewidencji księgowej oraz uchybień w trakcie 
postępowań o wydanie zezwoleń na usunięcie drzew lub 
krzewów. Nieprawidłowości w tej ostatniej dziedzinie stwier-
dzono w 7 gminach. Niestarannie prowadzone były wyka-
zy wniosków o wydanie zezwoleń, w toku postępowań nie 
przestrzegano ustalonych procedur, decyzji ustalających 
opłaty za usunięcie drzew lub krzewów nie przekazywano 
na bieżąco służbom finansowym, a wspomniane opłaty nie-
jednokrotnie ustalane były nieprawidłowo. Nie zawsze też 
naliczano odsetki za nieterminowe ich wnoszenie. W ocenie 
NIK, nierzetelność w dokumentowaniu postępowań, słabość 
kontroli wewnętrznej, nieprzestrzeganie procedur, a zwłasz-
cza powierzanie wielu czynności poprzedzających wydanie 
decyzji jednemu pracownikowi, stwarzało sytuację potencjal-
nie sprzyjającą korupcji.

Ustalenia dokonane w trakcie kontroli dowodzą nie-
sprawności systemu weryfikacji i podziału wpłat z tytułu 
opłat za korzystanie ze środowiska oraz redystrybucji tych 
środków w regionie łódzkim. Przyczyną tego stanu jest prze-
de wszystkim niewłaściwe funkcjonowanie odpowiednich 
komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego. Urząd 
ten, dysponując znacznymi środkami pochodzącymi z 10% 
odpisu od wpływów z opłat wymierzanych w drodze decyzji 
przez marszałka województwa, tylko ich część przeznaczył 
na zwiększenie zatrudnienia osób zajmujących się wery-

fikacją wykazów i kontrolą wpływów z opłat za korzystanie 
ze środowiska, ich windykację oraz na tworzenie i moderni-
zację baz danych. Taka praktyka nie służyła usprawnieniu 
działań urzędu, poprawie poboru należności i ściągalności 
zadłużenia.

16. W dalszym ciągu są ignorowane przepisy regu-
lujące udzielanie zamówień publicznych, na co NIK wska-
zywała wielokrotnie. Kolejnych tego przykładów dostarczyła 
kontrola poświęcona realizacji zamówień publicznych 
przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej 
w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2005-
2006 [por. zał. nr 3, str. 76]. Podjęta w ślad za przeprowa-
dzoną wcześniej w trzech szpitalach kontrolą doraźną, która 
wykazała, iż wszystkich skontrolowanych zamówień doty-
czących zakupu aparatury i sprzętu medycznego udzielono 
z naruszeniem prawa, potwierdziła nagminność tego zjawi-
ska. Spośród dziesięciu samodzielnych publicznych zakła-
dów opieki zdrowotnej tylko w jednym przy udzielaniu zamó-
wień publicznych były respektowane przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych. W pozostałych ujawniono niepra-
widłowości mające również wpływ na wynik prowadzonych 
postępowań lub poważne wady systemu kontroli finansowej, 
co stanowiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Długą listę uchybień otwiera niewłaściwy tryb wyboru 
wykonawcy. Zamiast przeprowadzenia przetargu – nieograni-
czonego lub ograniczonego – dokonywano zakupów z wolnej 
ręki, w sytuacjach, kiedy nie wystąpiły przesłanki umożliwiają-
ce zastosowanie tego trybu. W połowie kontrolowanych jed-
nostek w procesie wyboru wykonawców lub zawierania z nimi 
umów nie przestrzegano zasady zachowania uczciwej kon-
kurencji oraz równego traktowania kontrahentów. Przyjmo-
wane były oferty, które w myśl przepisów należało odrzucić, 
ponieważ nie spełniały wymogów określonych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Po zakończeniu postępowa-
nia w ofertach dokonywano istotnych zmian. Jeden ze szpitali 
przyjął darowiznę w postaci sprzętu medycznego, co pociąg-
nęło za sobą konieczność zakupu od darczyńcy materiałów 
eksploatacyjnych z wolnej ręki, za kwotę, która tylko w 2006 r. 
przewyższała prawie 20-krotnie wartość darowizny.

Część kontrolowanych jednostek nie egzekwowała od 
wykonawców terminowej realizacji umów. W niektórych wypad-
kach powodowało to kilkumiesięczne opóźnienia w przekazaniu 
sprzętu medycznego do eksploatacji. Zaistnieniu takich sytuacji 
winna przeciwdziałać ustalona przez strony kara, pełniąc funkcję 
dyscyplinującą wobec wykonawców zamówienia i wzmacniając 
pozycję zamawiających. Ci jednak nie korzystali ze swego pra-
wa do naliczania kar umownych, mimo iż zgodnie z zapisami 
w umowach miały one charakter obligatoryjny.

2.



216

W ani jednym z dziesięciu skontrolowanych samodziel-
nych publicznych zakładów opieki zdrowotnej nie funkcjo-
nował skutecznie system kontroli wewnętrznej. Sprzyjało to 
występowaniu ujawnionych nieprawidłowości i zaniedbań. 
Według wyjaśnień dyrektorów jednostek, przyczyną uchy-
bień w procesie udzielania zamówień publicznych były 
głównie niedopatrzenia i pomyłki oraz niewłaściwe wyko-
nywanie obowiązków przez pracowników odpowiedzialnych 
za przygotowanie i prowadzenie postępowań. W ocenie 
NIK, świadczy to o niedostatkach w funkcjonowaniu kon-
troli wewnętrznej, w tym kontroli funkcjonalnej w badanych 
zakładach opieki zdrowotnej, gdyż do powstania nieprawid-
łowości doszło również na skutek braku nadzoru ze strony 
przełożonych lub nienależytego jego sprawowania. Ujawnio-
ne nieprawidłowości nie miałyby miejsca, gdyby kierownicy 
jednostek na bieżąco kontrolowali wykonywanie zadań przez 
podległych pracowników, wskazywali popełnione błędy i po-
dejmowali odpowiednie działania korygujące.

W okresie objętym badaniami NIK, w ramach nadzoru 
sprawowanego przez organy założycielskie, pod względem 
gospodarki finansowej kontrolowanych było dziewięć jed-
nostek, jednak tylko w sześciu z nich kontrole obejmowały 
proces udzielania zamówień publicznych. 

17. Nie zyskały aprobaty NIK działania związane 
z pozyskaniem i utrzymaniem siedzib Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa [por. zał. nr 3, str. 50]. 
Dotychczasowe poczynania świadczyły o braku wykrystali-
zowanej koncepcji co do sposobu pozyskania i wyboru doce-
lowej lokalizacji głównej siedziby ARiMR, a środki publiczne 
przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń 
centrali Agencji i jej jednostek terenowych nie zawsze wyda-
wane były oszczędnie i efektywnie.

Powierzenie Agencji, po przystąpieniu Polski do UE, 
funkcji agencji płatniczej wiązało się ze wzrostem zatrud-
nienia i koniecznością pozyskania dodatkowej powierzchni 
biurowej. Agencja, w której ramach funkcjonuje centrala, 
16 oddziałów regionalnych i 314 biur powiatowych, we-
dług stanu na 31 marca 2006 r. użytkowała pomieszczenia 
o pow. 162 tys. m2, z tego trzy czwarte na podstawie umów 
najmu. Również centrala Agencji urzędowała w wynajętych 
pomieszczeniach, zlokalizowanych w Warszawie w trzech 
różnych miejscach. Sytuacja taka utrudniała łączność zwięk-
szała koszty, a ponadto miało charakter tymczasowy.

Trwały wprawdzie od dłuższego czasu starania o po-
zyskanie stałej siedziby dla centrali Agencji, ale nie były 
one dokładnie przemyślane ani przygotowane. Rozważano 
możliwość budowy własnego obiektu, wieloletniego najmu 
z opcją zakupu po wygaśnięciu umowy, a także budowy 

wspólnej siedziby dla agencji związanych z obsługą sektora 
rolnego. Żadna z tych koncepcji nie doczekała się realizacji. 
W latach 2002-2005 prowadzono pięć postępowań o udzie-
lenie zamówienia publicznego na najem lub kupno lokali biu-
rowych na potrzeby centrali Agencji. Podpisaniem umowy 
najmu zakończyło się dopiero ostatnie z nich. W ocenie NIK, 
również to postępowanie zostało niewłaściwie przygotowane 
i nieprawidłowo przeprowadzone. Agencja przejęła obiekty 
z opóźnieniem, w stanie surowym, co pociągało za sobą 
konieczność przeprowadzenia dodatkowych prac dostoso-
wawczych, a ponadto transakcja ta jedynie przedłużała stan 
tymczasowości. W kwestii pozyskiwania siedziby dla centrali 
ARiMR bezowocne okazały się także działania nadzorcze 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Nie zapewniono skutecznego nadzoru nad procesem 
pozyskiwania lokali dla oddziałów regionalnych i biur po-
wiatowych oraz ich przystosowaniem do potrzeb Agencji. 
W latach 2002-2005 wydatki z tytułu najmu i eksploatacji 
użytkowanej powierzchni wzrosły blisko pięciokrotnie, na co 
zasadniczy wpływ miała nie tylko konieczność pozyskania 
dodatkowych pomieszczeń, ale przede wszystkim wysokie 
koszty dokonywanych w nich prac remontowych i adapta-
cyjnych, przekraczanie zaplanowanych na ten cel wydatków 
oraz pozyskiwanie lokali o metrażu większym niż przyjęty 
w założeniach. Umowy najmu zawierane były głównie na 
okres od roku do trzech lat. W ocenie NIK, wynajmowa-
nie pomieszczeń na tak krótki czas oraz przeprowadzanie 
w nich kosztownych adaptacji i modernizacji, nie może być 
uznane za działanie gospodarne.

18. Jeśli chodzi o pomoc publiczną i przyznawanie 
dotacji z budżetu państwa, w sposób właściwy przebiegało 
udzielanie poręczeń i gwarancji przez Bank Gospo-
darstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu 
Poręczeń Kredytowych i Funduszu Poręczeń Unijnych 
w latach 2003-2006 (I półrocze) [por. zał. nr 3, str. 8]. 
Utworzony w BGK system poręczeń i gwarancji służyć miał 
wspieraniu małych i średnich przedsiębiorstw, a środki 
funduszy przeznaczane były głównie na zabezpieczenie 
spłaty kredytów i pożyczek bankowych, należnych odsetek 
oraz pokrycie związanych z tym kosztów. Skontrolowane 
poręczenia i gwarancje udzielone zostały na cele zgodne 
z przepisami ustawowymi oraz wewnętrznymi regulacjami, 
a składane wnioski analizowane były według jednolitych kry-
teriów, na podstawie obowiązujących w BGK procedur, które 
umożliwiały rzetelne i bezpieczne gospodarowanie środkami 
funduszy.

W trakcie kontroli wysłano do 36 podmiotów korzysta-
jących z poręczeń lub gwarancji ze środków FPU ankietę 
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z prośbą o ocenę dostępności i przydatności tych instru-
mentów finansowych. Kredytobiorcy pozytywnie ocenili 
możliwość uzyskania niezbędnych informacji, a także funk-
cjonowanie funduszu i sposób zarządzania nim przez BGK. 
Ich zdaniem, bank stosował jasne i zrozumiałe procedury, 
udzielał poręczeń i gwarancji bez zbędnej zwłoki, formalno-
ści załatwiał w możliwych do przyjęcia terminach, nie stwa-
rzając utrudnień. Stosowane przez BGK zabezpieczenia 
uważali za uzasadnione, a koszty uzyskania poręczenia lub 
gwarancji ze środków FPU nie stanowiły dla nich istotnego 
obciążenia finansowego, wpływającego na efektywność 
przedsięwzięcia wspieranego ze środków UE. Wszyscy an-
kietowani uznali, że otrzymane poręczenia ze środków FPU 
umożliwiły rozwój ich firmy.

W latach 2003-2005 BGK nie wykorzystywał w pełni limi-
tu poręczeń i gwarancji z KFPK, ustalanego corocznie przez 
Ministra Finansów. Bank rozdysponowywał od 34% do nieco 
ponad 50% pozostających do dyspozycji kwot. Natomiast 
z Funduszu Poręczeń Unijnych w latach 2004-2006 (I pół-
rocze) wykorzystano zaledwie 9,8% środków. Wykonywane 
bieżąco przez BGK analizy wskazują, że główną przyczy-
ną niskiego wykorzystania środków FPU były ograniczenia 
ustawowe dotyczące zakresu udzielanych poręczeń, polityka 
kredytowa banków współpracujących, ostre kryteria klasyfi-
kowania wniosków, a także złożoność procesu pozyskiwania 
środków z programów unijnych. Obowiązująca od paździer-
nika 2006 r. znowelizowana ustawa o Funduszu Poręczeń 
Unijnych poszerzyła zakres poręczeń FPU o nowe instru-
menty: gwarancję realizacji przedsięwzięcia, regwarancję 8/, 
gwarancję dobrego wykonania kontraktu. Zwiększony został 
limit dla pojedynczego poręczenia lub gwarancji ze 100 tys. 
euro do 500 tys. euro oraz do 5 mln euro – w wypadku jed-
nostek samorządu terytorialnego. Rozszerzono też możli-
wość korzystania ze środków Funduszu na projekty, które 
nie uzyskały unijnego dofinansowania.

19. Nie była natomiast wykorzystywana zgodnie 
z intencjami ustawodawcy pomoc publiczna udzielana 
pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne 
oraz organizacjom pozarządowym działającym na rzecz 
osób niepełnosprawnych [por. zał. nr 3, str. 45]. O ile 
sposób jej spożytkowania przez te ostatnie, mimo stwierdzo-
nych uchybień, oceniony został pozytywnie, to w zakładach 
pracy chronionej ujawniono liczne nieprawidłowości w gro-
madzeniu i wydatkowaniu środków zakładowego funduszu 

8/ Gwarancja udzielana przez BGK innym podmiotom (instytucjom finansowym, 

funduszom poręczeniowym lub bankom) na zlecenie banków udzielających 

gwarancji.

rehabilitacji osób niepełnosprawnych, przeznaczonych na 
finansowanie rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej 
tej grupy pracowników.

W latach 2004-2006 (I półrocze) kontrolowane zakłady 
otrzymały pomoc publiczną w wysokości 300 mln zł – prze-
ciętnie 1 tys. zł miesięcznie w przeliczeniu na jedną za-
trudnioną osobę niepełnosprawną. Około połowy tej kwoty 
stanowiło dofinansowanie do wynagrodzeń przekazywane 
przez PFRON, które miało rekompensować pracodawcom 
dodatkowe koszty związane z ich zatrudnieniem. Poza tym 
przedsiębiorcy posiadający status zakładu pracy chronionej 
byli zwolnieni z podatków od nieruchomości, rolnego i leśne-
go, niektórych opłat, z wpłat zaliczek na podatek dochodowy 
od osób fizycznych oraz na ubezpieczenie społeczne. Do-
finansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracow-
ników wypłacane było ryczałtowo, bądź na podstawie do-
kumentacji określającej poniesione przez przedsiębiorców 
koszty. Kontrola wykazała, że prawie 80% zakładów pracy 
chronionej wybrało tę pierwsza formę rozliczania, mimo iż 
wiązało się to z niższym dofinansowaniem i koniecznością 
zwrotu części otrzymanych z PFRON zaliczek. Zdaniem 
NIK, przyjęcie takiej formy rozliczeń nie daje pewności, iż 
zatrudnienie osób niepełnosprawnych rzeczywiście pociąg-
nęło za sobą dodatkowe koszty.

Jednym z warunków, jaki musi spełnić pracodawca ubie-
gający się o status zakładu pracy chronionej, jest zapewnie-
nie niepełnosprawnym pracownikom opieki lekarskiej i usług 
rehabilitacyjnych. Prowadzący zakłady pracy chronionej 
nie wywiązywali się w pełni z tego obowiązku. W badanym 
okresie, spośród 45 badanych zakładów, 8 w ogóle nie wy-
datkowało na wspomniany cel środków ZFRON, 7 kolejnych 
wydatki takie poniosło jedynie w 2004 r. Większość pozosta-
łych, ze środków ZFRON, uzyskanych w ramach pomocy 
publicznej, finansowała przede wszystkim badania wstępne, 
okresowe i kontrolne, których koszt w myśl Kodeksu Pracy 
winien obciążać pracodawcę. W co trzecim badanym za-
kładzie pracy chronionej środkami ZFRON regulowane były 
zobowiązania wynikające z bieżącej działalności. W niemal 
co drugim – nie realizowano indywidualnych programów re-
habilitacji osób niepełnosprawnych. Ponadto Izba odnotowa-
ła nieprawidłowości w przyznawaniu i rozliczaniu środków 
wypłaconych osobom niepełnosprawnym w ramach pomocy 
indywidualnej, a także w prowadzeniu ksiąg rachunkowych 
oraz ewidencji ZFRON.

NIK niejednokrotnie wskazywała na konieczność stwo-
rzenia przejrzystego sytemu wspierania zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, uniemożliwiającego pracodawcom wy-
korzystywanie środków otrzymywanych w ramach pomocy 
publicznej niezgodnie z ich przeznaczeniem. Poczynione 
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ustalenia upoważniają NIK do przedstawienia Ministrowi 
Pracy i Polityki Społecznej wniosku o rozważenie podjęcia 
inicjatywy ustawodawczej prowadzącej do likwidacji statusu 
zakładu pracy chronionej. Izba podkreśla, iż realizacja po-
wyższego wniosku nie zmierza do zlikwidowania stanowisk 
pracy osób niepełnosprawnych, lecz ma na celu racjonalniej-
sze wydatkowanie środków publicznych.

20. Kontrola wykorzystania środków publicznych 
w sektorze stoczniowym w latach 2001-2005 [por. zał. 
nr 3, str. 59] dostarczyła licznych dowodów na utrzymywanie 
się negatywnych zjawisk w tej gałęzi przemysłu, a także na 
niewystarczającą skuteczność działań zaradczych podejmo-
wanych przez Agencję Rozwoju Przemysłu, sprawującą nad-
zór właścicielski nad wspomnianą branżą z ramienia Skarbu 
Państwa oraz pełniącą funkcję organu administracji publicznej 
właściwego w sprawach restrukturyzacji.

Mimo znaczącego wsparcia środkami publicznymi, które 
w badanym okresie przekroczyło ponad 4,2 mld zł, benefi-
cjenci nie uzyskali efektów założonych w planach restruktu-
ryzacyjnych, przede wszystkim zdolności do konkurowania 
w warunkach gospodarki rynkowej. Stocznia Gdańska nie 
odzyskała rentowności i płynności finansowej, nie dokonała 
planowanej redukcji kosztów, ani restrukturyzacji zatrud-
nienia, a osiągnięty na koniec 2005 r. zysk w wysokości 
niespełna 233 tys. zł wyraźnie odbiegał od przewidywanych 
6,2 mln zł. Również Stocznia Gdynia nie osiągnęła żadnego 
w głównych celów restrukturyzacji w sferze finansowej, or-
ganizacyjnej i produkcyjnej. Znacznie korzystniej na tym tle, 
mimo stwierdzonych nieprawidłowości, wypadła Stocznia 
Szczecińska Nowa, która odnotowała dodatni wynik finan-
sowy oraz odpowiedni poziom kapitałów własnych, a także 
Grupa H. Cegielski SA z Poznania, która odzyskała płynność 
finansową, a 2005 r. zakończyła zyskiem zbliżonym do pro-
gnozowanego.

Jednym z powodów niepowodzenia działań podejmo-
wanych w sektorze stoczniowym było niewłaściwe wywią-
zywanie się prezesa ARP z jego powinności wynikających 
z ustawy o restrukturyzacji. Podjął on decyzje o zakończeniu 
prowadzonych przez Stocznię Gdynia oraz Stocznię Gdań-
ską postępowań restrukturyzacyjnych, mimo iż zamierzone 
efekty nie zostały osiągnięte. W ocenie NIK, w stopniu nie-
dostatecznym nadzorował on przebieg restrukturyzacji zo-
bowiązań cywilnoprawnych i należności publicznoprawnych, 
a także restrukturyzacji zatrudnienia, produkcji oraz majątku. 
Zdaniem Izby, udzielenie kontrolowanym jednostkom pomo-
cy publicznej było konieczne, bowiem niepodjęcie takich 
działań oznaczałoby upadłość stoczni i utratę pracy przez 
tysiące pracowników, tym niemniej część pomocy udzielo-

na została nielegalnie – bez uprzedniego uzyskania opinii 
prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a po 
przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej – bez uzyskania 
stanowiska Komisji Europejskiej.

Okoliczność ta może mieć bardzo poważne następ-
stwa. Wprawdzie do Komisji Europejskiej przekazane zo-
stały zmodyfikowane plany restrukturyzacji Stoczni Gdynia, 
Stoczni Gdańskiej oraz Stoczni Szczecińskiej Nowa, jednak 
wątpliwości co zgodności części udzielonej pomocy publicz-
nej z regułami wspólnego rynku, a także brak stanowiska KE 
w sprawie zmodyfikowanych planów restrukturyzacyjnych 
stwarzają ryzyko utraty osiągniętych efektów restrukturyza-
cji. Jednocześnie Izba zwraca uwagę, iż wobec zakończenia 
postępowania restrukturyzacyjnego kontrolowane jednostki 
utraciły ochronę wynikającą z ustawy restrukturyzacyjnej 
stanowiącej, że w czasie trwania tego postępowania nie 
może być ogłoszona upadłość przedsiębiorcy objętego re-
strukturyzacją.

21. Działania nielegalne, niegospodarne i nierzetelne 
ujawniono podczas kontroli zasadności udzielenia i rea-
lizacji poręczenia ze środków budżetu państwa spłaty 
kredytu na budowę wytwórni preparatów osoczopo-
chodnych przez Laboratorium Frakcjonowania Osocza 
Sp. z o.o. w Mielcu [por. zał. nr 3, str. 79].

Badania wykazały, iż Minister Zdrowia i Opieki Spo-
łecznej dokonał wyboru wykonawcy zakładu przetwarza-
nia plazmy oraz wyraził zgodę na budowę laboratorium, 
a następnie produkcję, dystrybucję i odbiór wytworzonych 
preparatów nie mając do tego uprawnień. Również reko-
mendacja wydana w tej mierze przez Komisję Międzyre-
sortową dla firmy Nedepol była, w ocenie NIK, nierzetelna, 
gdyż opierała się w dużej części na deklaracji zaintereso-
wanego podmiotu, który nie miał doświadczenia, technolo-
gii i kapitału niezbędnego do wybudowania i uruchomienia 
takiego zakładu.

Wniosek LFO – spółki-córki Nedepolu – o udzielenie 
poręczenia spłaty kredytu na budowę zakładu został po-
zytywnie zaopiniowany przez Ministra Zdrowia i Opieki 
Społecznej oraz Ministra Gospodarki, a następnie przez 
Ministra Finansów, mimo dużego ryzyka wynikającego 
z zabezpieczenia kredytu głównie na przyszłym majątku 
spółki, nieposiadania przez wnioskodawcę wiarygodności 
kredytowej i znacznego ryzyka gospodarczego samego 
przedsięwzięcia. Udzielając poręczenia, Minister Finansów 
przekroczył upoważnienie udzielone mu przez Radę Mini-
strów, bowiem za wymagane odpowiednie zabezpieczenie 
spłaty zobowiązania trudno uznać 15 weksli in blanco wy-
stawionych przez LFO.
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Ponieważ zakład frakcjonowania osocza nie powstał 
a LFO nie spłaciło zaciągniętego kredytu, w 2006 r. banki 
wyegzekwowały od Skarbu Państwa 60,9 mln zł z tytułu 
udzielonego poręczenia. Zdaniem Izby, stanowi to szkodę 
majątkową w mieniu Skarbu Państwa w wielkich rozmiarach, 
za której wyrządzenie odpowiedzialność ponoszą ówczesny 
Minister Finansów, który zawarł umowy poręczenia oraz inni 
wysocy urzędnicy owego resortu, którzy przygotowali i para-
fowali te dokumenty.

W ocenie NIK, zakres i charakter stwierdzonych niepra-
widłowości wskazują na protekcyjne traktowanie przez wy-
sokich funkcjonariuszy państwowych sprawy budowy przez 
Nedpol, a następnie LFO zakładu frakcjonowania osocza. 
Na skutek tej nagannej przychylności wspomniani urzędnicy 
zbagatelizowali duże ryzyko przedsięwzięcia i brak zabez-
pieczenia interesów Skarbu Państwa. Te rażące zaniedba-
nia wskazują na możliwość powstania sytuacji korupcyjnych 
na styku sfery publicznej i prywatnej.

Biorąc pod uwagę fakt, iż osocze pochodzące od krajo-
wych dawców przerabiane jest za granicą, skąd sprowadza-
ne są niezbędne służbie zdrowia preparaty osoczopochod-
ne, Izba jest zdania, iż nadal należy dążyć do zwiększenia 
samowystarczalności kraju w tej dziedzinie, pamiętając jed-
nak, że ewentualna budowa zakładu frakcjonowania osocza 
w kraju przez prywatne podmioty nie może odbywać się na 
ryzyko Skarbu Państwa.

22. Zaplanowana w ramach badań nad realizacją 
inwestycji finansowych ze środków publicznych, kontro-
la prawidłowości przygotowania, przebiegu realizacji 
i rozliczania inwestycji budowlanych w resorcie spra-
wiedliwości [por. zał. nr 3, str. 5], podjęta została głównie 
z powodu wysokich kosztów tych przedsięwzięć, pochła-
niających corocznie setki milionów złotych (np. w 2005 r. 
na inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatkowano prawie 
500 mln zł, czyli 4,8% wydatków majątkowych budżetu 
państwa). Są to jednak wydatki niezbędne. Świadczą o tym 
rozmiary niezaspokojonych potrzeb lokalowych jednostek 
resortu sprawiedliwości, co ma niekorzystny wpływ na prze-
bieg postępowań sądowych, a także powoduje nadmierne 
zagęszczenie pomieszczeń, w których przebywają osoby 
osadzone w zakładach karnych i aresztach śledczych, nie 
mówiąc już o niemożności terminowego odbycia orzeczonej 
kary przez kilkadziesiąt tysięcy osób skazanych.

Kontrola wykazała, że Minister Sprawiedliwości oraz Dy-
rektor Generalny Służby Więziennej właściwie wywiązywali 
się z obowiązków dysponentów głównych budżetu resortu 
sprawiedliwości. Procesy inwestycyjne prowadzone były 
zgodnie z wieloletnimi planami, określającymi wielkość na-

kładów i zamierzone efekty rzeczowe. Zapewniono też płyn-
ne finansowanie zadań inwestycyjnych. Na 28 skontrolowa-
nych inwestycji, zakończono realizację 16, w tym 10 zostało 
zrealizowanych w ustalonym terminie lub nawet przed jego 
upływem. Zaawansowanie pozostałych 12 nie wskazuje, by 
osiągnięcie założonych celów było zagrożone.

Jednak z przeprowadzonych badań wynika również, 
że dysponenci środków finansowych nie zatroszczyli się 
w wystarczającym stopniu o efektywne ich spożytkowanie. 
Jak ustaliła NIK, dysponenci główni z 26 inwestycji realizo-
wanych przez podległe jednostki nie kontrolowali 15, zaś 
w wypadku pozostałych 11 kontrole miały formę wizytacji. 
W ocenie Izby, taki sposób nadzorowania zadań inwesty-
cyjnych nie mógł zapewnić sprawnego i prawidłowego ich 
przebiegu, czego potwierdzeniem są ujawnione nieprawidło-
wości zarówno w przygotowaniu, realizacji jak i w rozliczaniu 
inwestycji. Na 28 skontrolowanych zadań, NIK nie miała za-
strzeżeń jedynie do realizacji 3 z nich. W wypadku 22 stwier-
dzono uchybienia lub nieprawidłowości, pozostałe 3 otrzy-
mały ocenę negatywną. Powodem było m.in. naruszanie 
przepisów o udzielaniu zamówień publicznych, przepisów 
budowlanych, niewłaściwe zabezpieczenie interesów Skar-
bu Państwa w umowach z wykonawcami bądź dostawcami, 
nietrzymanie się terminów określonych w programie inwe-
stycji, zawyżanie należnego wykonawcom wynagrodzenia, 
nierzetelne lub nieterminowe rozliczanie robót. Za niegospo-
darność Izba uznała praktykę zlecania przez gospodarstwa 
pomocnicze i podlegle resortowi sprawiedliwości przedsię-
biorstwa całego otrzymanego od inwestorów zamówienia 
podwykonawcom i czerpanie zysku z pośrednictwa, co nie-
potrzebnie zawyżało koszty inwestycji.

Kontrole ujawniły przypadki działań nielegalnych, niego-
spodarnych, niecelowych i nierzetelnych. Nieprawidłowości 
i uchybienia miały miejsce na każdym etapie procesu inwe-
stycyjnego. Do ich wyeliminowania, w ocenie NIK, niezbęd-
ne jest wzmocnienie nadzoru i kontroli nad przebiegiem in-
westycji, szczególnie nad wyłanianiem wykonawców robót, 
dostaw i usług przez inwestorów, a także nad zapewnieniem 
przez nich prawidłowej koordynacji przebiegu robót budow-
lanych i montażowych oraz dokładnego ich dokumentowa-
nia. Zdaniem Izby, konieczne jest również egzekwowanie od 
inwestorów rzetelnego dokonywania okresowej aktualizacji 
wartości kosztorysowej inwestycji oraz oszczędnego gospo-
darowania środkami finansowymi.

23. Nie przyniosły, jak dotąd, większych efektów dzia-
łania związane z tworzeniem Międzynarodowego Cen-
trum Logistycznego Euroterminal w Sławkowie [por. zał. 
nr 3, str. 62]. Mimo zatwierdzenia w 2002 r. przez Radę Mi-

2.



220

nistrów umowy europejskiej o ważnych międzynarodowych 
liniach transportu kombinowanego i obiektach towarzyszą-
cych, w której przewidywano możliwość utworzenia na te-
renie naszego kraju trzynastu terminali obsługujących takie 
przewozy, do końca 2006 r. kolejni ministrowie właściwi ds. 
transportu nie opracowali długookresowej koncepcji budowy 
centrów logistycznych na terenie Polski oraz ich harmoni-
zacji z europejskim systemem transportu intermodalnego 9/. 
O niewykorzystaniu wynikających stąd szans rozwojowych 
świadczy fakt, iż urzeczywistnienie podobnych programów 
przez rządy Niemiec i Włoch przyczyniło się do powstania 
w tych krajach kilkudziesięciu tysięcy nowych miejsc pracy, 
nastąpiła też aktywizacja gospodarcza okolicznych terenów.

W Polsce do realizacji analogicznego przedsięwzięcia, 
o nazwie Międzynarodowe Centrum Logistyczne Euroter-
minal w Sławkowie, przystąpiła w 2004 r. Centrala Zaopa-
trzenia Hutnictwa SA w Katowicach. Celem inwestycji było 
stworzenie korzystnych warunków do obsługi przewozu 
ładunków między Europą i Azją oraz Dalekim Wschodem, 
z wykorzystaniem jednej z końcówek polskiego odcinka sze-
rokotorowej magistrali kolejowej.

Kolejni ministrowie ds. transportu deklarowali poparcie 
dla idei budowy Euroterminalu, nawet zaplanowano środki 
na dofinansowanie owej inwestycji w Sektorowym Planie 
Operacyjnym Transport na lata 2004-2006, jednak spośród 
sześciu wniosków złożonych przez CZH SA pięć odrzuco-
no, a procedura rozpatrywania ostatniego w końcowej fazie 
postępowania kontrolnego jeszcze trwała. Zabrakło również 
uzgodnień z władzami samorządowymi co do rodzaju i za-
kresu zadań związanych z przygotowaniem infrastruktury 
technicznej niezbędnej do uruchomienia Euroterminalu, któ-
re miały być sfinansowane z dotacji budżetowej. Spowodo-
wało to opóźnienia, w których wyniku rezerwa celowa w wy-
sokości 50 mln zł wykorzystana została jedynie w 61%.

Innym powodem braku postępu w realizacji przedsięwzię-
cia, był brak współpracy między potencjalnymi partnerami. 
Jest ona niezbędna z tego względu, że właściwe wykorzy-
stanie Euroterminalu wymaga współdziałania z firmami prze-
wozowymi, m.in. z PKP Cargo SA – największym w Polsce 
przewoźnikiem towarów koleją normalnotorową. Wbrew skła-
danym deklaracjom, PKP Cargo SA ostatecznie nie wyraziło 
zgody na utworzenie spółki z CZH i Agencją Rozwoju Prze-
mysłu. Niepodjęcie takiej współpracy mogło – zdaniem NIK 
– wynikać z obawy przed ewentualną konkurencją Eurotermi-
nalu dla działalności prowadzonej przez PKP Cargo SA.

9/ Transport intermodalny – przewóz towarów w tej samej jednostce ładunkowej 

lub pojeździe, przy użyciu różnych gałęzi transportu (tzw. kombinowanego), 

bez przeładunku samych towarów.

W rezultacie przeprowadzonych działań zmodernizowa-
no i przebudowano drogi dojazdowe do Euroterminalu na 
terenie Będzina, Dąbrowy Górniczej i Sławkowa, rozpoczęto 
remont wiaduktu w Będzinie, wybudowano sieć wodocią-
gową i oczyszczalnię ścieków wraz z kanalizacją sanitarną 
w Sławkowie. Ze swej strony CZH wraz ARP zainwestowały 
8 mln zł, m.in. w budowę terminalu kontenerowego. Pozwo-
liło to NIK pozytywnie ocenić działania podejmowane w tej 
mierze przez jednostki samorządu terytorialnego oraz Woje-
wodę Śląskiego, negatywnie zaś – działania kolejnych mini-
strów właściwych ds. transportu.

24. Za przedsięwzięcie prowadzone w sposób niera-
cjonalny i gospodarny trudno uznać realizację finansowa-
nej ze środków publicznych inwestycji pn. „Drogowa 
Trasa Średnicowa” [por. zał. nr 3, str. 61] – dwujezdniowej 
drogi miejskiej długości 31,3 km, łączącej Gliwice, Zabrze, 
Rudę Śląską, Świętochłowice, Chorzów i Katowice. Zamie-
rzenie to, realizowane od 1986 r., początkowo stanowiło 
inwestycję centralną. Po reformie administracji publicznej, 
od 1999 r. stało się zadaniem wymienionych wyżej miast 
na prawach powiatu. Ich zarządy, wspólnie z Ministrem 
Transportu i Gospodarki Morskiej, Wojewodą Śląskim oraz 
Zarządem Województwa Śląskiego i spółką Drogowa Trasa 
Średnicowa, zawarły porozumienie w sprawie kontynuowa-
nia inwestycji. Funkcję inwestora pełnił Zarząd Wojewódz-
twa, zaś DTŚ SA – funkcję inwestora zastępczego. Zgodnie 
z ustalonym harmonogramem realizacji prac, finansowanych 
głównie z kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz 
rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa przekazywanej 
poszczególnym miastom, trasa miała zostać ukończona 
w 2007 r. Nie określono w nim jednak szczegółowego zakre-
su prac, ani terminów ich wykonania, a jedynie planowane 
koszty finansowania inwestycji w kolejnych latach.

Kontrola wykazała, że wymieniony w tak przygotowa-
nym harmonogramie termin był nierealny. W rzeczywistości 
do czerwca 2006 r. zakończone zostały prace na odcinkach 
liczących łącznie 11 km. W ocenie NIK, inwestycja nie była 
właściwe przygotowana i prowadzono ją w sposób niezgod-
ny z obowiązującymi przepisami. Zarząd województwa nie 
miał opracowanego programu inwestycji, zaakceptowanego 
przez Ministra Finansów, ani nie dysponował aktualnymi da-
nymi niezbędnymi do jej finansowania ze środków budżetu 
państwa: zaakceptowanym zakresem rzeczowym, harmo-
nogramem określającym terminy zakończenia poszczegól-
nych zadań i całego przedsięwzięcia, planowanym łącznym 
kosztem realizacji, z określeniem źródeł jej finansowania. 
Inwestycja DTŚ prowadzona była na podstawie rocznych 
preliminarzy rzeczowo-finansowych, których aktualizacja 
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polegała głównie na dostosowaniu ujętych w nich kwot do 
wielkości środków przyznanych poszczególnym miastom, 
natomiast zakres rzeczowy planowanych zadań określany 
był w preliminarzach w sposób ogólny i niejednoznaczny.

Ujawniono również wiele innych nieprawidłowości. 
Część oddanej do użytkowania trasy przekazano do ruchu 
bez wymaganego pozwolenia na użytkowanie. Inwestor za-
stępczy – spółka DTŚ – ze znacznym opóźnieniem sporzą-
dzał dokumenty związane z odbiorem i przekazaniem urzę-
dom miast wybudowanych obiektów inżynierskich i odcinków 
drogowych, co nie pozwalało wprowadzić ich jako środków 
trwałych do ewidencji księgowej. W rezultacie przez długi 
czas utrzymanie i remonty użytkowanych odcinków DTŚ 
obciążały bezzasadnie koszty budowy trasy, nie było też 
możliwe uzyskiwanie dochodów z opłat od umieszczonych 
w pasie drogowym reklam. Z kolei zarząd województwa nie 
przekazywał na budowę trasy odsetek od gromadzonych na 
kontach inwestycyjnych środków otrzymanych z urzędów 
miast, nie renegocjował też z DTŚ SA niekorzystnych warun-
ków umowy o zastępstwo inwestycyjne. Dość powszechne 
było również naruszanie przepisów dotyczących zamówień 
publicznych.

25. Osiągnięto założone efekty rzeczowe w trakcie 
realizacji inwestycji w Międzynarodowym Porcie Lotni-
czym w Balicach [por. zał. nr 3, str. 68]. W latach 1995-
2005 w ramach sześciu zadań inwestycyjnych finansowa-
nych ze środków publicznych została m.in. zmodernizowana 
nawierzchnia lotniska Kraków-Balice, wydłużona droga star-
towa, unowocześniona infrastruktura, powiększona płyta 
postojowa dla samolotów, terminal pasażerski rozbudo-
wany i dostosowany do unijnych wymogów wynikających 
z postanowień traktatu z Schengen. W rezultacie wykona-
nych prac znacznie zwiększyła się przepustowość obiektów 
lotniskowych, a w ślad za tym nastąpiło zwielokrotnienie 
liczby obsługiwanych pasażerów oraz zysków z tytułu usług 
lotniskowych, osiąganych przez spółkę Międzynarodowy Port 
Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice.

Badania wykazały, że środki budżetowe wydatkowano 
w przewidzianej wysokości i zgodnie z przeznaczeniem, 
a roboty zostały właściwie zaplanowane, przygotowane 
i zrealizowane. NIK nie stwierdziła również nieprawidło-
wości w wyborze wykonawców oraz dostawców sprzętu 
i urządzeń, nie wniosła też uwag do terminowości realizacji 
zawartych umów.

Pozytywną ocenę przedsięwzięcia w znacznym stopniu 
obniżają jednak niewyjaśnione kwestie natury formalnej. 
W latach 1995-1996, w okresie przygotowywania wniosku 
o dotację, nie została definitywnie uregulowana sprawa 

własności i użytkowania planowanej infrastruktury, mającej 
powstać na gruntach Skarbu Państwa, znajdujących się jed-
nak w trwałym zarządzie MON. W rezultacie do części infra-
struktury, usytuowanej na terenie wojskowym, prawo rości 
sobie również MON. Po zrealizowaniu przez MPL inwestycji, 
zmodernizowane obiekty pozostają w dyspozycji resortu 
obrony, a spółka korzysta z nich na podstawie porozumienia 
ze stroną wojskową, wnosząc opłaty na rzecz MON.

Kierownictwo przedsiębiorstwa państwowego „Porty Lot-
nicze”, będącego większościowym udziałowcem krakowskie-
go MPL, czyniło w latach 1999-2005 starania o rozwiązanie 
zaistniałej sytuacji, nie przyniosły one jednak rezultatu. Aby 
uregulować zasady współużytkowania lotniska Kraków-Balice 
dla celów wojskowych i dla potrzeb lotnictwa cywilnego, za-
warto w 2005 r. umowę z wojskowym użytkownikiem lotniska, 
jednostką wojskową 1155, oraz umowę dzierżawy z Agencją 
Mienia Wojskowego. W ocenie NIK, zapisy zawarte w umo-
wach są jednak niekorzystne dla MPL i nie zabezpieczają 
w pełni ich interesów prawno-ekonomicznych. Zdaniem 
Izby, zarówno zakres odpowiedzialności, jak i obciążenia 
finansowe nałożone na tę spółkę są niewspółmierne do ob-
ciążeń i kosztów ponoszonych przez pozostałych sygnata-
riuszy; umowa dzierżawy nie gwarantuje nawet zwrotu przez 
stronę wojskową części kosztów utrzymania infrastruktury 
lotniskowej.

26. NIK nie zgłosiła zastrzeżeń do wykorzystania 
środków finansowych na realizację inwestycji pn. „Bu-
dowa komory operacyjnej do kapsułowania wypalone-
go paliwa jądrowego w budynku byłego reaktora EWA 
(R-1) oraz adaptacja tego budynku dla potrzeb komory” 
[por. zał. nr 3, str. 83]. W jej ocenie inwestycja przebiega-
ła prawidłowo zarówno pod względem budowlanym, jak 
i bezpieczeństwa radiologicznego, a jej realizacja umoż-
liwiła wprowadzenie w Polsce nowej bezpiecznej metody 
przechowywania zużytego paliwa jądrowego, ograniczającej 
w istotny sposób możliwe procesy korozji kapsuł, a tym sa-
mym zapobiegającej uwalnianiu się substancji promienio-
twórczych do otoczenia.

Wypalone paliwo jądrowe, pochodzące z polskich re-
aktorów badawczych EWA i MARIA, znajduje się w zbior-
nikach pod wodą. Badania stanu owych przechowalników 
ujawniły ślady korozji, co spowodowało konieczność zmiany 
warunków przechowywania paliwa. Istotą tych zmian jest 
umieszczenie osuszonych elementów paliwowych w herme-
tycznych kapsułach wykonanych ze specjalnej stali, wypeł-
nionych helem. Proces ten, zwany kapsułowaniem paliwa, 
może przebiegać wyłącznie w specjalnie zaprojektowanej 
do tego celu komorze osłonowej (operacyjnej). Budowa ta-
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kiej komory przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Pro-
mieniotwórczych w Otwocku-Świerku, prowadzona w latach 
2003-2006, stanowiła warunek realizacji projektu PHARE PL 
01.13.02 pn. Opracowanie technologii i dostawa urządzeń 
do kapsułowania wypalonego paliwa jądrowego z polskich 
reaktorów badawczych o wartości 1 mln euro.

Budowa komory operacyjnej w budynku byłego reaktora 
była inwestycją prototypową, o szczególnym reżimie wyko-
nania zarówno samego pomieszczenia, jak i unikatowego 
wyposażenia, z uwagi na konieczność zagwarantowania 
pełnego bezpieczeństwa radiologicznego. Ze względu na 
specyfikę zadań składających się na projekt inwestycyjny, 
ZUOP musiał wyłonić wielu wyspecjalizowanych wykonaw-
ców poszczególnych prac. Projektanci, dostawcy i wyko-
nawcy inwestycji wybrani zostali po przeprowadzeniu 22 
postępowań o zamówienia publiczne. Podpisane umowy   
jeśli chodzi o zobowiązania wykonawców i dostawców oraz 
wynagrodzenia były zgodne z ofertami i opiewały na kwoty 
wynikające z kosztorysów inwestorskich. We wszystkich 
umowach zabezpieczono interes zamawiającego ustana-
wiając kary umowne za zwłokę w wykonaniu zamówienia, 
za odstąpienie od umowy z winy wykonawcy, za zwłokę 
w usunięciu usterek. ZUOP, jako inwestor, zapewnił również 
specjalistyczny nadzór nad realizacją inwestycji.

Całość przedsięwzięcia zrealizowano z 14-miesięcz-
nym opóźnieniem, jednak, zdaniem NIK, głównie z tego 
powodu, że pierwotny termin od początku był nierealny. 
Wprawdzie wykonanie prac stanowiło warunek wdroże-
nia wspomnianego projektu PHARE, jednakże określając 
termin zakończenia zadania strony umowy nie wzięły pod 
uwagę specyfiki inwestycji, długotrwałości procedur zwią-
zanych z przyznawaniem i rozliczaniem kolejnych transz 
dotacji budżetowej oraz procedur dotyczących zamówień 
publicznych. O ustaleniu w umowie o finansowaniu inwe-
stycji nierealnego terminu jej zakończenia świadczy fakt, 
że już w 23 dni po podpisaniu tego dokumentu załączono 
do niego aneks, wydłużający terminy wykonania niektórych 
zadań o 6 miesięcy.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, NIK skierowała 
do dyrektora ZUOP tylko jeden wniosek pokontrolny o re-
alistyczne określanie terminów zakończenia planowanych 
inwestycji.

27. Powodem podjęcia przez NIK kontroli realizacji 
inwestycji i remontów w szkołach i placówkach oświa-
towych jednostek samorządu terytorialnego wojewódz-
twa lubelskiego w latach 2004-2006 (I półrocze) [por. zał. 
nr 3, str. 70] były wyniki przeprowadzonych w ciągu ostat-
nich kilku lat badań, wskazujące na nagminne naruszanie 

przepisów regulujących udzielanie zamówień publicznych, 
a także obowiązków inwestora lub użytkownika obiektów 
oświatowych, co mogło prowadzić do wystąpienia przypad-
ków korupcji.

Ostatnio zakończona kontrola pozwoliła wyrazić Izbie na 
ogół pozytywną opinię o przebiegu procesu planowania i spo-
sobie realizacji przez 6 spośród 7 skontrolowanych jedno-
stek samorządu terytorialnego zadań własnych, związanych 
z inwestycjami i remontami obiektów szkolnych i placówek 
oświatowych oraz utrzymaniem ich w należytym stanie tech-
niczno-użytkowym. Organy wykonawcze jednostek samorzą-
dowych obiekty takie najczęściej przekazywały w zarząd ich 
dyrektorom, nie zapewniając jednak środków finansowych na 
realizację związanych z tym zarządem obowiązków.

NIK zwraca również uwagę, że roczny system planowania 
budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ustalania 
wysokości dotacji z budżetu państwa ograniczał możliwość 
optymalnej organizacji procesów inwestycyjnych oraz sprzyjał 
wzrostowi kosztów. W wielu przypadkach decyzje o przyznaniu 
dotacji zapadały głównie w ostatnim kwartale roku, co utrud-
niało wybranie wykonawców w trybie zgodnym z przepisami 
o zamówieniach publicznych oraz zakłócało przebieg robót 
budowlanych zależnych od warunków atmosferycznych.

Z zebranych doświadczeń wynika ponadto, iż jednostki 
samorządu terytorialnego największą wagę przykładały do 
przygotowania i obsługi finansowej inwestycji. W niewielkim 
stopniu dbały natomiast o wypełnianie takich obowiązków 
inwestorów, określonych w Prawie budowlanym, jak zapew-
nienie fachowego kierownictwa nad robotami i nadzoru in-
westorskiego we wszystkich niezbędnych specjalnościach, 
prowadzenie robót zgodnie z projektem budowlanym, właś-
ciwy ich odbiór oraz dokumentowanie w dzienniku budowy.

28. Bez właściwego nadzoru i niezgodnie z zasadami 
gospodarki finansowej przebiegała realizacja centralnych 
zakupów sprzętu komputerowego dla szkół i placówek 
oświatowych [por. zał. nr 3, str. 31] przez Ministerstwo Edu-
kacji Narodowej.

Spośród czterech projektów objętych Sektorowym 
Programem Operacyjnym Rozwoju Zasobów Ludzkich, 
w ramach których w latach 2004-2006 zamierzano wydatko-
wać na wspomniany cel prawie 1,6 mld zł, do połowy wrześ-
nia 2006 r. zrealizowano tylko dwa. Jednak wyposażenie 
w sprzęt komputerowy i oprogramowanie centrów kształce-
nia ustawicznego i centrów kształcenia praktycznego oraz 
poradni psychologiczno-pedagogicznych pozwoliło spożyt-
kować zaledwie 3,1% ogólnej kwoty. W niewystarczającym 
stopniu były natomiast zaawansowane pozostałe projekty 
– Pracownie komputerowe dla szkół i Wyposażenie bibliotek 
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szkolnych i pedagogicznych w internetowe centra informacji 
multimedialnej – a szczególnie pierwszy nich, o wartości 
ponad 1,3 mld zł, na który wydano tylko 32% zaplanowa-
nych środków. Stawiało to pod dużym znakiem zapytania 
prawdopodobieństwo wykorzystania w ustalonym w termi-
nie pozostałej kwoty, sięgającej 1 mld zł, w tym 744 mln zł 
przewidzianych w ramach współfinansowania projektów 
z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wątpliwości Izby budził również sposób rozdysponowania 
już wydatkowanych kwot. Ministerstwo nie miało pełnego ro-
zeznania w potrzebach beneficjentów, w rezultacie kilka szkół 
otrzymało po dwie pracownie, lub dostawały je placówki liczące 
2-3 oddziały, co było sprzeczne z założeniem, iż w pierwszej 
kolejności wyposażone zostaną szkoły nieposiadające w ogóle 
pracowni komputerowych, a dopiero potem dysponujące prze-
starzałym sprzętem oraz szkoły z dużą liczbą uczniów, których 
potrzeb nie jest w stanie zaspokoić jedna pracownia.

Do istotnych nieprawidłowości doszło w trakcie realizacji 
dostaw. Winę za to ponoszą wszystkie zainteresowane stro-
ny: dostawcy, resort edukacji oraz dyrekcje obdarowanych 
placówek. Dostawcy często nie dotrzymywali ustalonych ter-
minów, dostarczane przez nich wyposażenie okazywało się 
niekompletne, a usługi instalacyjne wykonane niewłaściwie. 
Z kolei MEN płaciło dostawcom nie sprawdzając czy wywią-
zali się z zawartej umowy, nie weryfikowało dokumentacji 
odbioru, w przypadku niewykonania lub niewłaściwego wy-
konania zamówienia nie egzekwowało kar umownych. Tak-
że dyrektorzy szkół i placówek oświatowych nie wywiązywali 
się należycie ze swoich obowiązków, podpisując bez uwag 
protokoły odbioru mimo opóźnień, niekompletności dostaw, 
a także braku pewności co do prawidłowego funkcjonowania 
otrzymanego sprzętu i oprogramowania.

W ocenie NIK, centralne zakupy sprzętu komputero-
wego były niewłaściwie zorganizowane i niedostatecznie 
nadzorowane przez zamawiającego. W szczególności nie 
sprawdziło się rozwiązanie, zgodnie z którym najpierw wy-
datkowano środki publiczne, a dopiero potem sprawdzano 
dokumentację dostaw i występowano do dostawców o jej 
poprawienie lub uzupełnienie. Ponadto stwierdzone nie-
prawidłowości stwarzały zagrożenie korupcją, ze względu 
na skupienie w Biurze Administracyjnym ministerstwa zbyt 
wielu kompetencji, zaniedbania w dokumentowaniu odbio-
ru dostaw, dowolność w ocenie dokumentacji, naruszanie 
przepisów dotyczących rachunkowości i udzielania zamó-
wień publicznych, a także brak kontroli wewnętrznej.

29. W kwestii pozyskiwania środków Unii Europej-
skiej, nie napotykała na większe trudności realizacja pro-
jektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych 

w ramach kontraktów wojewódzkich [por. zał. nr 3, str. 7], 
zawieranych w celu wspierania przedsięwzięć rozwojowych 
w regionach. Środki publiczne, krajowe i unijne, przeznaczo-
ne na zadania objęte Zintegrowanym Programem Operacyj-
nym Rozwoju Regionalnego, wykorzystywane były przez be-
neficjentów zgodne z przeznaczeniem, a wydatki zgłoszone 
przez nich we wnioskach o płatność spełniały wymogi wa-
runkujące otrzymanie refundacji z funduszy strukturalnych. 
Rozliczenie wydatków przebiegało w sposób prawidłowy, 
zostały też osiągnięte założone efekty.

Za satysfakcjonujący NIK uznała stan zaawansowania 
projektów realizowanych w ramach ZPORR w 2006 r. – na 
koniec tego roku wartość zawartych umów o dofinansowanie 
przekroczyła 11,1 mld zł, co stanowiło 97,3% alokacji na lata 
2004-2006. Było to efektem zarówno działań podjętych przez 
Ministra Rozwoju Regionalnego w celu przyspieszenia wy-
datkowania środków z funduszy strukturalnych, jak i właści-
wego przygotowaniu i dużego zaangażowania samorządów 
województw we wdrażanie projektów objętych kontraktami 
wojewódzkimi. Niestety, równie obiecująco nie przedstawiał 
się stan płatności dokonywanych z funduszy strukturalnych. 
Wydana kwota niespełna 4,4 mld zł stanowiła jedynie 38,4% 
alokacji na lata 2004-2006, a do tego rozkładała się nierów-
nomiernie. O ile w ramach współfinansowanych z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego priorytetów Roz-
budowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu 
konkurencyjności regionów oraz Rozwój lokalny wydatkowa-
no odpowiednio 37,6% i 53,5% alokacji, to poziom refundacji 
związanych z realizacją priorytetu Wzmacnianie rozwoju za-
sobów ludzkich w regionach obejmującego projekty współfi-
nansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, osiąg-
nął zaledwie 18,5% alokacji, co wskazuje na pilną potrzebę 
zwiększenia tempa rozliczania płatności.

W ocenie NIK, do lepszego spożytkowania funduszy 
strukturalnych w nowej perspektywie finansowej 2007-2013 
przyczynić się może wykorzystanie nabytych dotąd doświad-
czeń. Wynika z nich, iż poprawa absorpcji funduszy została 
osiągnięta m.in. dzięki uproszczeniu procedur przygotowa-
nia i oceny wniosków projektowych, sprawozdawczości, 
przygotowania i weryfikacji wniosków o płatność, rezygnacji 
z niepotrzebnych wymogów formalnych, uporządkowaniu 
i przejrzystemu podzieleniu zadań i obowiązków pomiędzy 
instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie ZPORR. Spraw-
ne rozliczenie w latach 2007-2008 wniosków o płatność na 
kwoty niekiedy kilkakrotnie wyższe niż dotychczas, wymaga 
jednak zwiększenia zdolności administracyjnej urzędów.

Wśród warunków niezbędnych do prawidłowego wy-
korzystania środków UE, zdaniem Izby, wymienić należy 
również sprawny i spójny system kontroli wewnętrznej 
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w urzędach administracji publicznej, zapewniający należyty 
przebieg procesów wykonania zadań i wydatkowania środ-
ków publicznych, a także lepsze wykorzystywanie narzędzi 
informatycznych. Przeprowadzone przez NIK kontrole wyka-
zały, że informatyczny system monitoringu i kontroli finan-
sowej SIMIK, za którego wdrożenie odpowiada Ministerstwo 
Finansów, mimo poniesienia znacznych wydatków i wie-
lokrotnego przesuwania terminów ciągle nie został w pełni 
ukończony.

30. Trudno uznać za zadowalające wykorzystanie 
funduszy strukturalnych w ramach realizowanej w Pol-
sce Inicjatywy Wspólnotowej – INTERREG IIIA [por. zał. 
nr 3, str. 6]. Umożliwia ona, przy udziale środków z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wspieranie 
rozwoju regionów, zwłaszcza peryferyjnych i położonych na 
zewnętrznych granicach UE, drogą promocji różnych form 
współpracy transgranicznej, ponadnarodowej i międzyregio-
nalnej. Inicjatywa ta, ujęta w Narodowym Programie Rozwo-
ju 2004-2006, skonkretyzowana została w postaci 7 progra-
mów dwustronnych i trójstronnych: Polska – Meklemburgia 
Pomorze Przednie/Brandenburgia; Polska – Brandenburgia; 
Polska – Saksonia; Polska – Czechy; Polska – Słowacja, 
oraz Polska – Litwa – Federacja Rosyjska (Obwód Kalinin-
gradzki) i Polska – Białoruś – Ukraina. Jednak realizacja 
owych programów przebiegała opieszale. Łączna alokacja 
dla Polski na lata 2004-2006 wyniosła 177 mln euro, tymcza-
sem do końca 2006 r. wydatkowano około 35,5 mln euro, co 
stanowiło 20% wymienionej kwoty.

W ocenie NIK, zasadniczym powodem opóźnień 
w wydatkowaniu wspomnianych środków był brak należy-
tej współpracy między jednostkami administracji publicz-
nej uczestniczącymi w procesie zarządzania funduszami, 
a szczególnie opóźnienia w przygotowaniu niezbędnych 
dokumentów programowych i opracowaniu procedur. Kon-
trola wykazała, że prace związane z podpisywaniem porozu-
mień pomiędzy Ministrem Finansów, Ministrem Gospodarki 
i Pracy i wojewodami, określających warunki zarządzania 
finansowego oraz niezbędne dla prawidłowego wdrażania 
INTERREG IIIA dokumenty, trwały rok i zostały zakończone 
dopiero we wrześniu 2005 r. Spowodowało to spiętrzenie 
kolejnych czynności i powstanie opóźnień w podpisywaniu 
umów o dofinansowanie i weryfikacji wniosków o płatność. 
Kolejne przyczyny niewykorzystania przez stronę polską do 
końca 2006 r. znacznej części dostępnych środków, to nie-
staranne przygotowywanie przez beneficjentów wniosków 
projektowych oraz wniosków o płatność, a także opóźnienia 
w zawieraniu przez wojewodów umów o dofinansowanie 
projektów.

Przyjęcie i przeprowadzenie przez rząd działań określo-
nych w Programie naprawczym zwiększającym absorpcję 
funduszy strukturalnych w ramach Narodowego Planu Roz-
woju 2004-2006, mających na celu usprawnienie i uprosz-
czenie systemu wdrażania INTERREG IIIA, umożliwiło szyb-
sze wydatkowanie środków w IV kwartale 2006 r. Pozwoliło 
to uniknąć utraty środków z alokacji na 2004 r., jednak w 2 
z 7 programów nie osiągnięto minimalnego poziomu płat-
ności zakładanego przez Radę Ministrów w prognozie wy-
datkowania tych środków do końca 2006 r. Aby nie utracić 
środków w ramach INTERREG IIIA, strona polska powin-
na rozliczyć w latach 2007-2008 kwalifikowane wydatki 
w wysokości 141,6 mln euro. W związku z zaległościami 
w wydatkowaniu funduszy strukturalnych oraz rozpoczęciem 
w 2007 r. realizacji programów w ramach Nowej Perspekty-
wy Finansowej na lata 2007-2013, zdaniem NIK pełne wy-
korzystanie przyznanych Polsce środków będzie wymagało 
podjęcia intensywniejszych działań przez wszystkie podmio-
ty zaangażowane w wykorzystanie funduszy strukturalnych 
z INTERREG IIIA.

NIK wielokrotnie wskazywała na występujące w kontrolo-
wanych instytucjach, w komórkach obsługujących środki UE, 
problemy kadrowe, które wpływały negatywnie na sprawne 
wykorzystanie funduszy strukturalnych. W ocenie Izby, wa-
runkiem lepszego spożytkowania tych środków jest popra-
wa zdolności instytucjonalnej podmiotów zaangażowanych 
w realizację poszczególnych programów, m.in. zatrudnienie 
adekwatnej do zadań liczby pracowników o odpowiednich 
kwalifikacjach.

31. Przeprowadzona w ramach badań nad tworze-
niem warunków do wzrostu gospodarczego kontrola pozy-
skiwania i wykorzystania środków pomocowych Unii 
Europejskiej na samorządowe budownictwo drogowe 
[por. zał. nr 3, str. 25] NIK pozwoliła pozytywnie ocenić fakt, 
iż projekty przygotowane przez 31 kontrolowanych jednostek 
samorządu terytorialnego spełniały kryteria warunkujące ich 
dofinansowania z funduszy strukturalnych w ramach Zinte-
growanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 
oraz Sektorowego Programu Operacyjnego – Transport. 
Podkreślając zakres podejmowanych działań – wspomniane 
jednostki podpisały umowy na łączną sumę prawie 1,8 mld zł 
– Izba zwróciła uwagę na trudności w pozyskiwaniu fundu-
szy i niski stopień ich wykorzystania. Udział rzeczywiście 
dokonanych refundacji w kwotach, na jakie opiewały umo-
wy, wyniósł 28% w wypadku ZPORR i nieco ponad 3% 
w wypadku SPOT.

Otrzymanie i wykorzystanie środków utrudniało nad-
mierne skomplikowanie przepisów, ich niestabilność, oraz 
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opóźnienia w wydawaniu instrukcji i wytycznych. W wielu 
wypadkach, uregulowania prawne wykraczały poza wyma-
gania UE. Barierę stanowił też, wprowadzony przepisami 
krajowymi, obowiązek załączania do wniosku dużej liczby 
dokumentów, liczących niekiedy po kilkaset stron. Przygoto-
wanie takiej dokumentacji wymagało dużego nakładu pracy 
i pociągało za sobą znaczne koszty, mimo to wnioskodawcy 
nie mieli żadnej gwarancji, że ich projekt zostanie zakwa-
lifikowany do współfinansowania. Istotne znaczenie miała 
również ograniczona w stosunku do zapotrzebowania kwota 
tych funduszy, którą zarządzała strona polska.

Sprawnemu rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie 
projektów nie sprzyjało podzielenie kompetencji między urzę-
dy marszałkowskie (nabór wniosków) i urzędy wojewódzkie 
(podpisywanie umów i finansowanie). Eksperci obu urzędów 
niejednokrotnie mieli odmienne zdania w tej samej sprawie, 
co prowadziło do nieustannych korekt, a nawet było przy-
czyną odrzucania wniosków. Nie bez znaczenia było także 
niewystarczające przygotowanie organizacyjne i kadrowe 
beneficjentów, którym brakowało odpowiednio licznej i kom-
petentnej kadry urzędniczej. Na niski stopień wykorzystania 
funduszy wpływała ponadto przewlekłość procesu udzielania 
zamówień publicznych na wykonanie projektów drogowych, 
nieprzewidziany prawem wspólnotowym wymóg opracowa-
nia przez beneficjentów i zatwierdzenia przez kompetentne 
instytucje indywidualnych podręczników procedur wdraża-
nia i kontroli projektów, co trwało przeciętnie 12 miesięcy, 
a także długotrwałe rozliczanie wydatków podlegających 
refundacji.

Środki pomocowe, przeznaczone na budowę dróg oraz 
poprawę stanu technicznego istniejącej infrastruktury trans-
portowej, mają dla Polski istotne znaczenie. Dlatego sku-
teczne ich pozyskiwanie i efektywne wykorzystanie stanowić 
powinno jedno z podstawowych zadań jednostek samorządu 
terytorialnego, zarządzających około 95% wszystkich dróg 
publicznych. Jednak zadania tego nie ułatwia im utrzymywa-
nie się uciążliwych organizacyjnych i prawnych barier.

32. Poważne nieprawidłowości ujawniła kontrola two-
rzenia i funkcjonowania, współfinansowanych z budże-
tu Unii Europejskiej, lokalnych centrów sprzedaży ryb 
[por. zał. nr 3, str. 81], obejmująca okres od początku 2002 
do września 2006 r. Realizacja projektu o nazwie Organi-
zacja rynku rybnego miała zapewnić pełne przestrzeganie 
standardów jakościowych i higienicznych warunków pracy 
w handlu artykułami rybnymi oraz rzetelną rejestrację obro-
tu towarowego. W ramach tego przedsięwzięcia planowano 
uruchomienie lokalnych centrów sprzedaży ryb w siedmiu 
polskich portach rybackich – Świnoujściu/Dziwnowie, Ko-

łobrzegu, Darłowie, Ustce, Władysławowie, Helu i Gdyni 
– oraz utworzenie systemu informacji i raportowania danych 
o sprzedaży ryb. Centra miały powstać w zaadaptowanych 
budynkach publicznych, wyposażonych w sprzęt i urządze-
nia zakupione na potrzeby projektu. W memorandum finan-
sowym, zawartym między rządem polskim a Komisją Euro-
pejską przyjęto, że wszelkie kontrakty finansowane przez 
UE muszą zostać podpisane do 15 lutego 2004 r., a środki 
wydatkowane do 15 grudnia 2004 r., zaś współfinansowanie 
projektu przez stronę polską zostanie zakończone 30 kwiet-
nia 2005 r.

W rzeczywistości, z powodu kłopotów ze znalezieniem 
odpowiednich budynków, liczba centrów została zmniejszo-
na z siedmiu do pięciu. Te, które pozostały w planie, znajdo-
wały się na wybrzeżu wschodnim i środkowym. Brak takiej 
placówki w zachodniej części wybrzeża stawiał pod znakiem 
zapytania osiągnięcie celu, jaki przyświecał powołaniu do 
życia wspomnianego projektu, jednak Ministerstwo Rolni-
ctwa i Rozwoju Wsi nie przewidywało wypełnienia powstałej 
luki. Z kolei nieprawidłowości i błędy popełnione w czasie 
adaptacji budynków nie pozwoliły na uruchomienie w prze-
widywanym terminie pozostałych centrów. Do czasu zakoń-
czenia kontroli w grudniu 2006 r., MRiRW przekazało pro-
tokolarnie właścicielom budynków trzy adaptacje, ale tylko 
w jednym przypadku odbyło się to zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami. W rezultacie w końcu 2006 r. funkcjonowało 
jedno z zaplanowanych centrów. Mimo to resort rolnictwa już 
w styczniu tegoż roku poinformował Urząd Komitetu Integra-
cji Europejskiej o pełnej realizacji projektu.

W ocenie NIK, Departament Rybołówstwa MRiRW nie 
był przygotowany do prowadzenia inwestycji budowlanych. 
Przez długi czas nie zatrudniał nawet pracownika posiada-
jącego niezbędne kwalifikacje. W rezultacie proces przy-
gotowania i realizacji projektu przebiegał opieszale, w jego 
trakcie miały miejsce działania nierzetelne i nielegalne.

Dokonując adaptacji budynków, MRiRW wielokrotnie na-
ruszało obowiązujące przepisy oraz reguły gospodarności. 
Nie były przestrzegane zasady i tryb udzielania zamówień 
publicznych. Nie weryfikowano dokumentacji projektowej. 
Odbioru robót dokonywano mimo istnienia istotnych niedo-
ciągnięć i usterek. Na skutek niewłaściwego rozpoznania 
potrzeb oraz braku konsultacji z przyszłymi użytkownikami, 
nie zamówiono niezbędnych ilości sprzętu komputerowego, 
sprowadzono natomiast urządzenia zbędne lub niekompa-
tybilne z istniejącą infrastrukturą, a dostawy sprzętu nie zo-
stały skoordynowane z przygotowaniem budynków do jego 
zainstalowania. W konsekwencji składowane urządzenia, 
zanim zostały uruchomione i sprawdzone, w wielu wypad-
kach utraciły gwarancje producentów.
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33. Do przeprowadzenia kontroli realizacji rządowe-
go „Programu promocji gospodarczej Polski do roku 
2005” [por. zał. nr 3, str. 14] skłoniły Izbę krytyczne opinie 
o jej przebiegu, a także ustalenia dokonane m.in. podczas 
kontroli działalności wydziałów ekonomiczno-handlowych 
polskich ambasad. W rezultacie NIK wyraziła negatywną opi-
nię, zarówno o sposobie opracowania programu, jak i jego 
realizacji. Ten instrument zagranicznej polityki gospodarczej 
rządu, stworzony w celu poprawy wizerunku kraju za gra-
nicą, promowania polskich towarów i usług, przyciągnięcia 
zagranicznych inwestorów, w opinii Izby nie przyczynił się 
w istotny sposób do zwiększenia konkurencyjności polskiej 
gospodarki, a obserwowany w latach 2003-2005 wzrost 
wolumenu eksportu oraz poziomu bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych wynikał z poprawy ogólnych wskaźników ma-
kroekonomicznych.

Badając realizację programu NIK stwierdziła, że nie 
została w pełni wykonana większość przewidzianych w nim 
zadań. Rada Promocji Gospodarczej, która miała opraco-
wać ogólną strategię, do czasu zakończenia kontroli pod-
jęła jedynie trzy uchwały, z których dwie dotyczyły spraw 
organizacyjnych. Projekt promocji marki polskiej nie wyszedł 
poza początkową fazę. Z dziewięciu działań, uznanych za 
niezbędne do usprawnienia dotychczasowych narzędzi pro-
mocji eksportu, nie zostało wykonanych siedem. Nie udało 
się osiągnąć przyjętego w programie wskaźnika 3,7% war-
tości eksportu objętej ochroną ubezpieczeniową Korporacji 
Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Zamiast poprawy 
stanu infrastruktury drogowej i kolejowej, uznanej za jeden 
z podstawowych warunków zwiększenia napływu bezpo-
średnich inwestycji do Polski, następowało systematyczne 
jego pogarszanie.

Zdaniem Izby, jednoczesna realizacja kilkunastu niejed-
nokrotnie nakładających się programów, planów i strategii 
prowadziła do dekoncentracji środków finansowych oraz nie-
możności skoordynowania poszczególnych przedsięwzięć, 
wpływając negatywnie na ich efektywność. Ocenę osiągnię-
tych rezultatów utrudnia jednak fakt, iż nie zostały określone 
precyzyjnie źródła finansowania programu, nie wyodrębnio-
no również kosztów zadań wykonywanych przez poszcze-
gólne podmioty w ramach własnej działalności ustawowej 
bądź statutowej. Tym samym nie jest możliwe jednoznaczne 
rozliczenia wydatków ponoszonych na ich realizację.

Program promocji nie został poprzedzony dokładną 
analizą uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych wpły-
wających na sytuację polskiego eksportu, a wynikających 
m.in. z perspektywy nieodległego już wówczas członkostwa 
w UE. Do braku sukcesów przyczyniły się również spory 

między resortami gospodarki i spraw zagranicznych, powo-
dowane nieprecyzyjnym rozgraniczeniem kompetencji – wy-
działy ekonomiczno-handlowe placówek dyplomatycznych, 
podlegające Ministrowi Gospodarki i przez niego finanso-
wane, były jednostkami ambasad, nadzorowanymi przez ich 
kierowników. Koordynację działań podejmowanych w celu 
promocji polskiej gospodarki za granica zapowiada dopiero 
zawarte w lutym 2006 r. między obu resortami porozumienie 
w sprawie ustanowienia dyplomacji ekonomicznej.

34. Kontrola kształtowania polityki przestrzennej 
w gminach jako podstawowego instrumentu rozwoju inwe-
stycji [por. zał. nr 3, str. 54] wykazała, że narzędzie to wyko-
rzystywane jest w stopniu niewystarczającym. Zgodnie z ustawą 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która weszła 
w życie w lipcu 2003 r., do zadań własnych gminy należy kształ-
towanie i prowadzenie polityki w tej mierze, m.in. uchwalanie 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. Opracowanie owych studiów i planów miało 
stworzyć warunki do uporządkowanego, zrównoważonego 
rozwoju objętych nimi terenów. Z badań przeprowadzonych 
w 16 urzędach marszałkowskich i 64 urzędach gmin wynika, 
że gminy nie przejawiały większego zainteresowania działal-
nością planistyczną, a ustawa nie wprowadziła zasadniczych 
zmian systemowych w planowaniu przestrzennym i nie spo-
wodowała usprawnienia procesu inwestycyjnego.

Zgodnie z jej zapisami, ustalenie przeznaczenia oraz 
określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabu-
dowy terenu następuje w miejscowym planie zagospoda-
rowania przestrzennego, a w razie jego braku – w drodze 
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub 
decyzji o warunkach zabudowy. Badania wykazały, że w cią-
gu 3 lat obowiązywania ustawy w niewielkim tylko stopniu 
wzrosła powierzchnia gmin objęta planami, a zdecydowana 
większość pozwoleń na budowę nadal wydawana była na 
podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu, zamiast na podstawie planu. Za szczególnie nie-
pokojącą należy uznać sytuację w dużych miastach, gdzie 
plany obejmowały od kilku do kilkunastu procent powierzchni 
– 14,9% w Szczecinie, 14,3% w Warszawie, ale tylko 0,02% 
w Zakopanem. W blisko połowie spośród 64 skontrolowa-
nych gmin udział obszarów objętych planami nie przekraczał 
10%, zaś w co czwartej – nie sięgał nawet 1%.

W ocenie NIK, przyrost terenów gmin objętych planami, 
który miał miejsce w trzyletnim okresie objętym kontrolą, 
jest niewystarczający, zaś tempo opracowywania projek-
tów i uchwalania planów – jest zbyt wolne w stosunku do 
skali potrzeb rozwojowych i planowanych zamierzeń inwe-
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stycyjnych. Brak miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego w wielu wypadkach stanowi istotną barierę 
dla rozwoju inwestycji i jest okolicznością sprzyjającą ko-
rupcji.

Sytuacja taka przyczynia się do pogłębienia chaosu 
w zagospodarowaniu przestrzennym, potęgowanego do-
datkowo przez częste zmiany – w ciągu ostatnich dziesięciu 

lat zasady planowania przestrzennego zmieniano trzykrot-
nie. Ponadto brakuje silnego organu centralnego odpowie-
dzialnego za planowanie (od lat funkcji takich faktycznie nie 
pełni minister odpowiedzialny za budownictwo i gospodarkę 
przestrzenną), co pozwoliłoby na ściślejsze powiązanie 
rozwoju gospodarczego, ochrony środowiska i planowania 
przestrzennego.
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Wprowadzenie

Gospodarność, podobnie jak dwie wcześniej analizowane cechy nowoczesnego państwa, również przejawia się 
w sposobie wykonywania przez administrację przypisanych jej funkcji, w tym wypadku pełnienia roli zarządcy publicz-
nego majątku. Aby zasłużyć na miano gospodarnego, państwo winno zarządzać powierzonym mu mieniem w sposób 
możliwie najefektywniejszy i dbać o pomnażanie jego wartości. Decyzje, zarówno personalne jak i gospodarcze, szcze-
gólnie pociągające za sobą dalekosiężne skutki, muszą w możliwie największym stopniu wynikać z rachunku ekono-
micznego, opierać się na najlepszych doświadczeniach i najszerszej wiedzy. Dobry gospodarz nie może dopuścić, by 
doznały uszczerbku jego interesy. Darowując posiadane mienie na cel publiczny, sprzedając, wydzierżawiając, oddając 
je w użytkowanie, nie pozwala, by przy tej okazji kosztem publicznego majątku bogaciły się prywatne osoby, podmioty, 
lub grupy interesów. 

Te, wydawałoby się, oczywiste prawdy i zasady postępowania nie zawsze były respektowane w konkretnych działa-
niach. Wynika to z ustaleń dokonanych w takich obszarach badań kontrolnych, jak: zarządzanie majątkiem Skarbu Pań-
stwa, majątkiem samorządowym i przedsiębiorstw państwowych; procesy restrukturyzacji, komercjalizacji i prywatyzacji 
sektorów gospodarki, podmiotów Skarbu Państwa i komunalnych; rozwój i utrzymanie infrastruktury.

Efektywne zarządzanie majątkiem publicznym w skali całej gospodarki, gałęzi i branż, a także skuteczne rozwiązy-
wanie konkretnych zagadnień natury organizacyjnej czy gospodarczej, utrudniał niejednokrotnie brak kompleksowych 
programów obejmujących całość przedsięwzięcia. Można odnieść wrażenie, iż wiele podejmowanych działań miało cha-
rakter przypadkowy, służyło celom doraźnym, nie było wynikiem przemyślanej, długofalowej strategii. W rezultacie brak 
rzetelnego bilansu potrzeb i możliwości, pozwalającego określić optymalną strukturę i poziom zapasów, zaważył negatyw-
nie na funkcjonowaniu systemu państwowych rezerw paliwowo-surowcowych, żywnościowych i sanitarnych. Bez takiego 
rządowego programu działania podejmowane przez ministra właściwego ds. gospodarki były niekonsekwentne, nieskoo-
rdynowane, nie udało się też określić precyzyjnie skali niezbędnych zapasów, finansowanych i utrzymywanych ze środ-
ków publicznych. Niewłaściwe planowanie, wraz z nieodpowiednim przygotowaniem realizacji zadań, było również jedną 
z przyczyn niewykorzystania części dotacji przeznaczonych na likwidację kopalń węgla kamiennego, w tym pochodzących 
z pożyczki Banku Światowego. Wyasygnowanych środków nie udało się bowiem spożytkować w całości z powodu wielo-
krotnych zmian zakresu zaplanowanych robót, który pod koniec znacznie odbiegał od ustalonego na początku roku.

W wielu wypadkach organy administracji publicznej nie wykazały się cechami charakteryzującymi zapobiegliwego go-
spodarza, nie dbając o powierzone mienie i nie starając się uzyskać wszystkich należnych dochodów. Niekiedy nie znano 
nawet dokładnie rozmiarów gminnego majątku, nie troszczono się też o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, 
ani o utrzymanie składników mienia w należytym, a przynajmniej niepogorszonym stanie. Nie tylko nie przeprowadzano 
wszystkich koniecznych remontów i modernizacji, ale często zaniedbywany był ustawowy obowiązek dokonywania, wyma-
ganych przez Prawo budowlane, okresowych przeglądów technicznych budynków, budowli i innych obiektów.

Sposób zarządzania nieruchomościami najczęściej nie wynikał z przyjętej strategii. Do rzadkości należały jednostki 
samorządowe posiadające plany wykorzystania posiadanego majątku i uchwalone wieloletnie programy gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem gminy, mimo iż taki obowiązek nakładała na wójtów i organy stanowiące gmin w pierwszym 
przypadku ustawa o gospodarce nieruchomościami, w drugim zaś – ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Nieruchomości Skarbu Państwa, otrzymywane na cele publiczne w drodze 
darowizny lub nabywane z tych samych względów z bonifikatą, jednostki samorządu terytorialnego niejednokrotnie wyko-
rzystywały niezgodnie z przeznaczeniem, a nawet zbywały osobom fizycznym i prawnym. Na owe praktyki nie reagowali 
dysponenci nieruchomości, mimo iż w takiej sytuacji przepisy nakazują zwrot darowizny lub bonifikaty. Nie dbano o zwięk-
szenie dochodów drogą udostępniania nieruchomości do odpłatnego korzystania. Nie szukano możliwości ograniczenia 
wydatków związanych z zarządzaniem gminnym zasobem mieszkaniowym, które stanowiły niekiedy nawet trzecią część 
ogólnych kosztów ich utrzymania. Opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu nieruchomościami 
nie były w porę aktualizowane. Czynności windykacyjne wobec opłat z tytułu udostępniania i sprzedaży nieruchomości, 
najmu lokali, a także zaległości czynszowych, prowadzono opieszale i z niezadowalającym skutkiem.
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Nie lepiej dbały o publiczny interes niektóre organy reprezentujące Skarb Państwa i jednostki sektora finansów publicz-
nych. Przykładem braku zainteresowania efektami prowadzonych działań było gospodarowanie majątkiem przedsiębiorstw 
państwowych w toku postępowań upadłościowych. Postępowania takie były wszczynane zbyt późno, co powodowało dal-
sze pogarszanie się sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorców. Znacznie też ograniczało możliwość przeprowa-
dzenia skutecznej restrukturyzacji majątku i zaspokojenia roszczeń wierzycieli. Organy administracji państwowej, będące 
jednocześnie organami założycielskimi lub akcjonariuszami upadłych podmiotów i ich wierzycielami, niejednokrotnie nie 
korzystały w postępowaniu upadłościowym ze swoich praw i nie wypełniały spoczywających na nich obowiązków. Jeśli na-
wet podmioty takie otrzymały własną reprezentację, to osoby działające w ich imieniu nie dbały o właściwe zabezpieczenie 
interesu przedsiębiorstw i nie uczestniczyły w większości procedur upadłościowych, ograniczając się do czynności czysto 
formalnych. Trudno się zatem dziwić miernym efektom postępowań upadłościowych, które tylko sporadycznie spełniały 
funkcje naprawcze, sprowadzając się w praktyce do procedury likwidacyjnej majątku. Wpłynęły na to również wysokie 
koszty owych postępowań, przekraczające średnio 80% przychodów. Proporcjonalnie do czasu ich trwania topniały fundu-
sze masy upadłościowej, z których wierzyciele ostatecznie otrzymali tylko 12%.

W dalszym ciągu wiele wątpliwości budzi proces przekształceń własnościowych w gospodarce. Restrukturyzacja, ko-
mercjalizacja i prywatyzacja sektorów gospodarczych oraz podmiotów Skarbu Państwa i komunalnych stanowi dziedzinę 
szczególnie podatną na występowanie nieprawidłowości. Stykają się tutaj interesy podmiotów publicznych, które do prze-
trwania i sprostania konkurencji na wolnym rynku potrzebują środków na inwestycje, nowoczesnych technologii i metod 
zarządzania, z interesami inwestorów liczących na zysk. Aby przedsięwzięcie można było uznać za udane, oczekiwania te 
trzeba starać się w maksymalnym stopniu pogodzić: nie wyzbyć się publicznego majątku za cenę niewspółmiernie niską 
do jego wartości, jednocześnie podmiotów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej nie pozbawić szansy dalszego 
istnienia, a zatrudnionych tam pracowników – miejsc pracy. W takiej sytuacji łatwo o błędy, nietrafne kalkulacje, konflikty 
interesów, nie wspominając o działaniach stawiających prywatny interes nad publicznym. Wszystko to sprawia, że trudno 
wskazać idealnie przeprowadzony proces przekształceń własnościowych, przebiegający od początku do końca bez żad-
nych uchybień. Można natomiast wymienić przypadki, w których owych uchybień było wiele, czy też wyliczyć nieprawidło-
wości powtarzające się przy kolejnych prywatyzacjach.

Pierwsza z nich, to nadmierne przeciąganie się czynności restrukturyzacyjnych, wynikające z opieszałości, niekon-
sekwencji, braku koncepcji, niechęci do podejmowania ryzyka wewnątrz branży lub przedsiębiorstwa i szeregu innych 
przyczyn, spowalniających lub wstrzymujących toczące się procesy. Bez względu na przyczynę, skutek jest podobny. Za-
łożenia aktualne w momencie planowania przekształceń, po kilku latach, w zmienionych realiach gospodarczych i sytuacji 
rynkowej, mają walor już tylko historyczny. W takich okolicznościach nawet pełna realizacja zaplanowanych przedsięwzięć 
nie jest w stanie zapewnić osiągnięcia postawionych celów, jakimi są najczęściej poprawa sytuacji ekonomicznej, wzrost 
produkcji, ograniczenie kosztów, zachowanie pozycji rynkowej. Sytuacja przedstawia się jeszcze gorzej, kiedy program, 
tak jak miało to miejsca w wypadku restrukturyzacji górnictwa i przetwórstwa siarki, od początku jest niemożliwy do realiza-
cji. Przyjęty przez Radę Ministrów w 2001 r., opierał się na przesłankach aktualnych w latach 1996-1999, nie uwzględniał 
natomiast rzeczywistości ekonomicznej 2000 r. – spadku światowych cen siarki, zmniejszenia eksportu tego surowca, 
rosnących kosztów jego wydobycia z powodu pogarszania się warunków geologicznych w krajowych kopalniach. Wskutek 
licznych wad, program został zrealizowany w niewielkiej części, na co wpłynął również fakt, iż zastosowany w praktyce sy-
stem finansowania likwidacji kopalń siarki, oparty na dotacjach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, był niespójny i nie zapewniał szybkich efektów. W konsekwencji podmioty górnictwa siarki ponosiły wysokie straty 
w postaci nieproduktywnych, stałych kosztów likwidacji.

Przeciąganie się działań restrukturyzacyjnych w wypadku prywatyzacji podmiotów Skarbu Państwa miało jeszcze je-
den niekorzystny skutek. Wycena spółki sporządzona w początkowej fazie tego procesu niejednokrotnie nie oddawała 
w pełni jej wartości w momencie finalizowania transakcji. W tym czasie kondycja części restrukturyzowanych podmiotów 
poprawiała się znacznie, rósł kapitał własny, malała wielkość zobowiązań. Z tego właśnie powodu NIK krytycznie oceniła 
zaniechanie zlecenia przez Ministerstwo Skarbu Państwa ponownego oszacowania wartości prywatyzowanego Zespołu 
Elektrociepłowni Łódź SA. Niezmieniona pozostała również dokonana w 2003 r. wycena jednego z czołowych krajowych 
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producentów sprzętu AGD – spółki Zelmer, którego akcje trafiły do sprzedaży w 2005 r. Przy biernej postawie resortu 
Skarbu Państwa, podmiot ten został sprzedany za kwotę nieodpowiadającą jego rzeczywistej wartości rynkowej.

Oszacowanie prywatyzowanych podmiotów, które miało znaczący wpływ na wysokość uzyskanej za nie ceny, w wielu 
wypadkach dokonane zostało niewłaściwie. Poza wymienionymi wyżej, NIK zakwestionowała również wycenę akcji spółki 
Polskie Huty Stali, zaniżoną według jej wyliczeń o niemal 2 mld zł. Przed prywatyzacją spółki, powstałej w wyniku połą-
czenia i konsolidacji Huty Florian, Huty Cedler, Huty Katowice oraz Huty im. Sendzimira, nie dokonano restrukturyzacji 
majątkowej hut, nie wykonano analiz przedprywatyzacyjnych, a Ministerstwo Skarbu Państwa nie zweryfikowało popraw-
ności sporządzonej na zlecenie spółki wyceny akcji PHS SA. Zdaniem Izby, ustalenia kontroli wskazywały na koniecz-
ność renegocjacji umowy prywatyzacyjnej i wyznaczenia wyższej ceny za pakiet akcji, które inwestor miał prawo dokupić 
w terminie późniejszym.

Błędem było dopuszczanie do sytuacji, w której inwestor mniejszościowy uzyskiwał kontrolę operacyjną nad prywa-
tyzowana spółką. Interesowi Skarbu Państwa nie służyło również zbywanie inwestorowi instytucjonalnemu kontrolnego 
pakietu akcji po takiej samej cenie, jaką płacili drobni inwestorzy, mimo że dawało mu to przywilej w postaci ułatwienia 
przejęcia kontroli nad spółką, co powinno przynieść Skarbowi Państwa dodatkowe przychody.

Kolejny sygnalizowany przez NIK problem stanowiło negocjowanie i realizacja przez obie strony zobowiązań, zapisa-
nych w umowach prywatyzacyjnych. Umowy te często nie zabezpieczały w wystarczającym stopniu interesu Skarbu Pań-
stwa i restrukturyzowanych podmiotów. Niejednokrotnie we wniosku prywatyzacyjnym przedkładanym resortowi Skarbu 
Państwa, kupujący zapowiadał zainwestowanie w określonym czasie znacznych środków finansowych, które w formalnej 
umowie przybierały dużo skromniejsze rozmiary, zaś zobowiązania formułowane były w sposób mało konkretny. Innym 
przykładem niekorzystnego dla Skarbu Państwa postanowienia był zapis w umowie zawartej z Zaporoską Fabryką Budo-
wy Samochodów o sprzedaży akcji Fabryki Samochodów Osobowych, który możliwość wyegzekwowania kar umownych 
uzależniał od udzielenia spółce pomocy publicznej notyfikowanej przez Komisję Europejską, na co Minister Skarbu Pań-
stwa nie miał bezpośredniego wpływu.

Wśród czynników negatywnie wpływających na rozwój gospodarki, na jednym z czołowych miejsc wymienić nale-
ży stan infrastruktury technicznej. Przeprowadzone w ciągu ostatnich lat kontrole funkcjonowania transportu kolejowego 
i drogowego, a także badania związane z budową dróg oraz finansowaniem inwestycji drogowych, ujawniły znaczną skalę 
zaniedbań i brak realnych systemowych rozwiązań organizacyjnych, finansowych i prawnych, zapowiadających rychłe roz-
wiązanie narosłych w ciągu wielu lat problemów. Od dawna jedną z niełatwych do pokonania przeszkód, spowalniających 
tempo inwestycji drogowych, stanowią trudności z pozyskiwaniem gruntów. Poświęcona tej kwestii kontrola wykazała, że 
organy państwowe i samorządowe dysponowały wprawdzie środkami finansowymi wystarczającymi do zakupu nierucho-
mości gruntowych pod planowane inwestycje, jednak nie były w stanie ich w całości wykorzystać. Na przeszkodzie stanęły 
skomplikowane przepisy i procedury wydłużające proces pozyskiwania gruntów, co w połączeniu z błędami popełnianymi 
w postępowaniach lokalizacyjnych, wywłaszczeniowych, czy na etapie uzgadniania ceny za grunt, znacznie ograniczało 
możliwość przyspieszenia rozbudowy sieci dróg krajowych. Niewiele pomogła w tym względzie ustawa o szczególnych 
zasadach przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych, uchwalona w intencji uproszczenia procedur związanych 
z przygotowaniem i wykonywaniem inwestycji drogowych.

Braki i zapóźnienia w dziedzinie infrastruktury spowolniły w znacznym stopniu rozwój gospodarki morskiej. W re-
zultacie, w ostatnim dziesięcioleciu przeładunki w polskich portach morskich rosły w tempie znacznie wolniejszym niż 
w portach niemieckich, a nawet estońskich, litewskich i łotewskich. Mimo korzystnego położenia geograficznego Polski 
na europejskich szlakach transportowych, nasze porty nie mogły skutecznie konkurować z portami innych państw nad-
bałtyckich, głównie z powodu przestarzałej infrastruktury, braku łatwego dostępu od strony morza i lądu oraz niedostatku 
nowoczesnych usług portowych. Stan infrastruktury najlepiej określa wysoki stopień jej zdekapitalizowania, który w portach 
o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej wynosił w końcu czerwca 2007 r. około 60%, a także niskie parame-
try techniczne – zbyt mała głębokość basenów portowych, niewystarczająca długość i dopuszczalne obciążenie nabrzeży, 
niewystarczająca wytrzymałość placów składowych. Niekorzystnego obrazu dopełnia stan dróg prowadzących do portów 
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morskich, który na ponad połowie długości zbadanych odcinków określony został jako zły lub niezadowalający, oraz stale 
pogarszający się stan linii kolejowych. Spowodowało to zmniejszenie prędkości pociągów, ograniczanie dopuszczalnych 
nacisków na szyny, a w skrajnym przypadku, jak miało to miejsce w Kołobrzegu – zamknięcie połączenia kolejowego. 
Konsekwencją braku możliwości korzystania z transportu szynowego było zatrzymanie rozwoju tego portu, który w 2006 r. 
wykorzystał zaledwie trzecią część swojej zdolności przeładunkowej. Należy zaznaczyć, że mimo ogromnych potrzeb 
modernizacyjnych i inwestycyjnych podmioty, które finansowały tego rodzaju działalność, nie wykorzystywały w całości 
posiadanych środków, zarówno własnych, jak i środków publicznych, w tym pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.
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Wyniki ważniejszych kontroli

1. Na ogół w zgodzie z obowiązującymi przepisami 
przebiegało zbywanie mieszkań zakładowych w latach 
2004-2006 przez spółki handlowe, w których Skarb Pań-
stwa jest podmiotem dominującym [por. zał. nr 3, str. 65]. 
Do początku lat 90. ubiegłego wieku mieszkania takie sta-
nowiły istotny argument, pomagający pracodawcy skomple-
tować załogę, szczególnie w branżach nękanych deficytem 
rąk do pracy, takich jak górnictwo i energetyka. Po rozpoczę-
ciu transformacji ustrojowej mieszkania zakładowe stały się 
nieprodukcyjnymi składnikami mienia, obciążającymi dodat-
kowymi kosztami działalność gospodarczą przedsiębiorców, 
którzy zaczęli pozbywać się tego kłopotliwego balastu.

Sposób dysponowania mieszkaniami zakładowymi 
określiła ustawa o zasadach zbywania mieszkań będących 
własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spó-
łek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych 
osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących włas-
nością Skarbu Państwa. Przepis ów pozwala mieszkania za-
kładowe wykupić dotychczasowym najemcom na zasadach 
pierwszeństwa i preferencji, jeśli natomiast nie wyrażą takiej 
chęci, właściciele mogą przekazać je miejscowej gminie, zaś 
lokale niezasiedlone (pustostany) – sprzedać w trybie prze-
targu publicznego.

Badania przeprowadzone w 17 spółkach prawa handlo-
wego, które w latach 2004-2006 zbyły łącznie prawie 4,8 tys. 
mieszkań wykazały, iż kontrolowane jednostki przestrzegały 
zasady równego traktowania osób zainteresowanych ich 
nabyciem. Osoby takie były informowane o przysługujących 
obniżkach cen lokali oraz o zasadach ich wykupu. Skargi za-
interesowanych, głównie na przewlekłość procedur związa-
nych z przygotowaniem mieszkań do zbycia lub na odmowę 
dokonania sprzedaży na warunkach określonych w ustawie, 
rozpatrywano z uwzględnieniem ich indywidualnego charak-
teru, przedstawiając w odpowiedziach powody przedłużają-
cego się załatwiania sprawy lub przyczyny odmowy sprze-
daży. Ceny mieszkań ustalane były na podstawie operatów 
szacunkowych, sporządzonych przez rzeczoznawców mająt-
kowych. W takich sytuacjach nie zawsze jednak respektowa-
no przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, w myśl 
których operat mógł stanowić podstawę wyceny jedynie 
przez rok, jeśli po tym okresie rzeczoznawca nie potwierdził 
jego aktualności. Ponadto cena niektórych mieszkań została 
zaniżona lub zawyżona, za uprawnione do korzystania z ob-
niżek uznawano osoby, którym takie preferencje nie przysłu-
giwały, zaś w kilku przypadkach mieszkania zostały sprze-
dane bez zgody właściwych organów spółek. Jednocześnie 

cztery spośród sześciu wewnętrznych regulaminów sprze-
daży mieszkań, stosowanych przez spółki, były niezgodne 
z ustawą, rozszerzającą krąg osób uprawnionych do naby-
cia mieszkań na preferencyjnych warunkach lub nakładały 
na zainteresowanych dodatkowe obciążenia finansowe.

Zniżki udzielane przy sprzedaży mieszkań powodowały, 
że lokale były w większości zbywane za cenę niższą od ich 
wartości księgowej. Spośród 13 spółek, które w badanym 
okresie sprzedały mieszkania w trybie ustawy o zasadach 
zbywania mieszkań (…), 12 poniosło na tych transakcjach 
straty przekraczające łącznie 53 mln zł. Decyzje o zbyciu 
mieszkań podejmowane były jednak nie tylko ze względów 
społecznych, ale i z powodów ekonomicznych. W wielu wy-
padkach bieżące koszty utrzymania zasobu mieszkaniowe-
go, w tym remontów, konserwacji, ubezpieczeń, opłat pub-
licznoprawnych, a także koszty zarządu i wydatki ponoszone 
na rzecz wspólnot mieszkaniowych, przekraczały przychody 
uzyskiwane z czynszów.

2. Ustalenia kontroli gospodarowania majątkiem 
przedsiębiorstw państwowych oraz spółek działających 
z udziałem Skarbu Państwa w toku postępowań upad-
łościowych [por. zał. nr 3, str. 21] skłoniły NIK do krytycznej 
oceny działalności syndyków. Większość z nich nie wywią-
zywała się w sposób właściwy z obowiązków związanych 
z gospodarowaniem majątkiem upadłych przedsiębiorstw 
państwowych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa. Jak 
wykazały badania, w 42 spośród 55 skontrolowanych postę-
powań upadłościowych występowały nieprawidłowości, które 
utrudniały osiągnięcie założonych celów, przede wszystkim 
zaś powodowały znaczne uszczuplenie środków przezna-
czonych na regulowanie zobowiązań wobec wierzycieli. 
W prowadzonych postępowaniach naruszano obowiązujące 
procedury, nie sporządzano planów prowadzenia upadłości 
i preliminarzy związanych z tym wydatków, wątpliwości bu-
dziła też wycena przedsiębiorstw. Nieuzasadniona, niekiedy 
sięgająca nawet 30 miesięcy zwłoka w złożeniu wniosków 
o upadłość zmniejszała szansę przeprowadzenia skutecznej 
restrukturyzacji majątku i ograniczała zakres zaspokojenia 
wierzycieli, ponieważ w tym czasie sytuacja ekonomiczno-fi-
nansowa przedsiębiorstw zazwyczaj pogarszała się jeszcze 
bardziej, co powodowało spadek wartości majątku i wzrost 
zobowiązań.

Organy reprezentujące Skarb Państwa i inne jednost-
ki sektora finansów publicznych nie podejmowały starań 
o właściwe zabezpieczenie interesu Skarbu Państwa jako 
wierzyciela w postępowaniach upadłościowych. Nie były 
również odpowiednio zabezpieczone interesy upadłych pod-
miotów. W części postępowań w ogóle nie miały one własnej 
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reprezentacji, w wielu innych przypadkach osoby działające 
w ich imieniu nie wykonywały rzetelnie obowiązków, ogra-
niczając się do wydania syndykom majątku i zaopiniowania 
projektów list wierzytelności.

Wpływy z likwidacji majątku masy upadłości w skon-
trolowanych podmiotach były zbliżone do jego szacunko-
wej wartości, jednak tylko 12% przychodów z tego tytułu 
trafiło do wierzycieli, głównie z powodu wysokich kosztów 
postępowań, które pochłaniały średnio 82% przychodów. 
Jedną z przyczyn takiego stanu było pełnienie przez tę 
samą osobę funkcji syndyka w kilku, a nawet kilkunastu 
postępowaniach równocześnie, co miało negatywne kon-
sekwencje dla ich sprawności. Zdaniem NIK, działania 
syndyków świadczą o braku odpowiedniej wiedzy ekono-
micznej i nieprzygotowaniu do wykonywania czynności 
o charakterze gospodarczym. Miało to negatywne konse-
kwencje zwłaszcza wówczas, gdy należało podjąć decyzje 
w kwestii kontynuowania działalności gospodarczej bądź 
też wyboru metody wyceny majątku przeznaczonego do 
sprzedaży.

Stwierdzone uchybienia były przyczyną niskiej efektyw-
ności postępowań, zarówno jeśli chodzi o poziom zaspokoje-
nia wierzycieli, jak i rezultaty działań naprawczych. Syndycy, 
a także organy upadłych podmiotów, ich organy założyciel-
skie lub Skarb Państwa, nie korzystali na ogół z możliwości 
restrukturyzacji podmiotów drogą postępowania upadłościo-
wego. W ten sposób rola postępowań sprowadzała się do 
procedury likwidacyjnej majątku.

Biorąc pod uwagę skalę oraz charakter stwierdzonych 
nieprawidłowości, a także fakt nienależytego wywiązywania 
się syndyków z obowiązków sprawozdawczych, Izba wyrazi-
ła opinię, że obecnie nie istnieje skuteczny system kontroli 
i nadzoru nad działaniami syndyków związanymi z prowa-
dzeniem upadłości przedsiębiorstw.

3. Nie uległo radykalnej poprawie funkcjonowanie 
systemów rezerw państwowych gospodarczych i zapa-
sów obowiązkowych paliw ciekłych w Polsce [por. zał. 
nr 3, str. 20]. W wyniku trzech kontroli przeprowadzonych 
w latach 2000-2003 Izba stwierdziła, że nie zostały ustalo-
ne podstawowe parametry pozwalające określić optymalną, 
z punktu widzenia potrzeb i możliwości gospodarki, struktu-
rę i poziom rezerw, a także – wbrew pierwotnym założeniom 
– nie wprowadzono skutecznych rozwiązań gwarantujących 
osiągniecie poziomu zapasów paliw płynnych wymaganego 
przez UE. Poświęcone wspomnianym zagadnieniom dwie 
kolejne kontrole, obejmujące lata 2003-2006 wykazały, iż 
działania podejmowane w tym czasie przez ministra właści-
wego ds. gospodarki okazały się nieskuteczne.

Nadal nie funkcjonował należycie system tworzenia i go-
spodarowania rezerwami gospodarczymi, przede wszyst-
kim wskutek braku kompleksowego programu rządowego, 
stanowiącego podstawę do ustalenia optymalnej struktury 
asortymentowej i poziomów państwowych rezerw paliwo-
wo-surowcowych, żywnościowych i sanitarnych. Wprawdzie 
minister właściwy ds. gospodarki podejmował próby stwo-
rzenia takiego dokumentu, ale działania w tej sprawie były 
niekonsekwentne, nieskoordynowane i nie doprowadziły do 
rozstrzygnięcia wątpliwości co do skali ewentualnej redukcji 
istniejących rezerw. Brak kryteriów pozwalających określić 
ich optymalną strukturę i poziom spowodował, że budzić 
mogła wątpliwości zasadność dokonywanych w ostatnim 
czasie dużych zakupów, finansowych ze środków publicz-
nych. Taka sytuacja uniemożliwiała Agencji Rezerw Materia-
łowych prawidłowe gospodarowanie rezerwami i zapasami, 
a brak kompleksowego programu ograniczał możliwość 
pozyskiwania środków na tworzenie i utrzymywanie rezerw 
państwowych.

Niezadowalające było tempo restrukturyzacji rezerw, 
m.in. wskutek nieskoordynowania działań ministra określa-
jącego wytyczne w sprawie tworzenia i gospodarowania 
rezerwami, zatwierdzającego plany rzeczowo-finansowe 
owych rezerw oraz wydającego decyzje o ich zakupie lub 
sprzedaży – z prezesem Agencji Rezerw Materiałowych, 
wykonującym te zadania.

Nie był też realizowany harmonogram dochodzenia do 
wymaganej przez UE wielkości zapasów obowiązkowych pa-
liw ciekłych, odpowiadającej 90-dniowemu krajowemu zuży-
ciu. Zgodnie z uzgodnieniami przyjętymi w trakcie negocjacji 
akcesyjnych, Polska zobowiązała się do systematycznego 
zwiększania zapasów tych produktów w dwóch równoległych 
podsystemach: rezerw tworzonych przez ARM, których poziom 
miał pokrywać 14-dniowe zapotrzebowanie kraju, oraz zapasów 
obowiązkowych paliw ciekłych tworzonych przez przedsiębior-
ców. W latach 2003-2005 wielkości określone harmonogramem 
nie zostały osiągnięte. Nastąpiło to dopiero pod koniec 2006 r. 
dzięki zwiększeniu przez ARM poziomu rezerw paliw płyn-
nych, wymaganego poziomu zapasów nie osiągnęli natomiast 
przedsiębiorcy. Uchylanie się od tego obowiązku ułatwiała im 
niespójność przepisów, która umożliwiała m.in. zakładanie firm 
bez koncesji, przeprowadzanie jednorazowych operacji importu 
paliw oraz unikanie konieczności tworzenia określonych zapa-
sów. Mankamenty te zostały usunięte w 2007 r.

Ustalenia kontroli, zdaniem Izby, wskazują na pilną 
konieczność podjęcia przez ministra właściwego ds. gospo-
darki działań zmierzających do całościowego uregulowania 
problematyki państwowych rezerw gospodarczych i zapa-
sów obowiązkowych paliw ciekłych.

3.



236

4. Pozytywnie oceniona została działalność organów 
administracji publicznej i Agen-cji Nieruchomości Rol-
nych w zakresie ochrony zasobów powierzchniowych 
wód śródlądowych oraz nadzoru nad prowadzoną 
w nich gospodarką rybacką [por. zał. nr 3, str. 53], a także 
wykorzystanie środków z budżetu państwa i Finansowego 
Instrumentu Wspierania Rybołówstwa na rozwój rybactwa 
śródlądowego. Ujawnione nieprawidłowości były stosunko-
wo nieliczne i nie miały istotnego wpływu na kontrolowaną 
działalność. Tym niemniej nadzór nad śródlądowymi wodami 
powierzchniowymi stanowiącymi własność Skarbu Państwa, 
sprawowany przez regionalne zarządy gospodarki wodnej, 
starostów powiatów oraz Agencję Nieruchomości Rolnych, 
niejednokrotnie nie był w pełni skuteczny i wystarczający. 
Podobnie działania inspekcji ochrony środowiska podejmo-
wane w celu ochrony wód. Większość badanych regional-
nych zarządów gospodarki wodnej nie kontrolowała co roku, 
jak wymaga tego Prawo budowlane, wszystkich budowli hy-
drotechnicznych znajdujących w danym regionie wodnym, 
mimo ich złego stanu technicznego. W podobnym stanie 
znajdowały się urządzenia melioracji wodnych. W zależno-
ści od województwa, gruntownej modernizacji lub odbudowy 
wymagało 16-60% wspomnianych urządzeń. Tymczasem 
przeznaczane na ten cel środki publiczne pokrywały zale-
dwie trzecią część potrzeb.

Dopiero 30 września 2003 r. Minister Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi wydał akty wykonawcze, o których mowa w ustawie 
o rybactwie śródlądowym. Z powodu braku podstawy praw-
nej, w latach 2002-2003 wojewodowie nie mogli w sposób 
prawidłowy dokonywać ocen wypełniania przez upraw-
nionych do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej 
gospodarki rybackiej. Jednak również po wejściu w życie 
owych rozporządzeń wojewodowie nadal wypełniali ten obo-
wiązek w odniesieniu do co czwartego obwodu rybackiego 
na terenie województwa.

Przeprowadzona w 2000 r. kontrola wykorzystania wód 
do gospodarki rybackiej ujawniła zaniedbania w nadzorze 
nad ochroną zasobów powierzchniowych wód śródlądowych 
stanowiących własność Skarbu Państwa, a także nad pro-
wadzoną w tych wodach gospodarką rybacką. Wody płynące 
nie były podzielone na obwody rybackie, dopuszczano do ich 
użytkowania bez pozwoleń wodnoprawnych i bez operatów 
rybackich, w umowach dzierżawy nie określano aktualnego 
stanu technicznego urządzeń i stanu ilościowo-gatunkowego 
ryb, co uniemożliwiało egzekwowanie od dzierżawców utrzy-
mania przedmiotu dzierżawy w stanie niepogorszonym.

Sformułowane wówczas wnioski nie zostały w pełni zre-
alizowane. M.in. ewidencja wód prowadzona przez RZGW 

i ANR odbiegała pod względem klasyfikacji i powierzchni od 
ewidencji geodezyjnej w starostwach, starostowie nie kontro-
lowali wykonywania warunków określonych w pozwoleniach 
wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód, ANR nie 
egzekwowała od dzierżawców wód realizacji zobowiązań 
wynikających z umów dzierżawy, zaś Inspekcja Ochrony 
Środowiska – informacji o realizacji wydanych zarządzeń od 
skontrolowanych podmiotów.

5. Jako w wysokim stopniu wadliwy oceniła NIK sy-
stem sprzedaży węgla kamiennego. Badania poświęcone 
organizacji zaopatrzenia w węgiel kamienny producen-
tów energii elektrycznej i cieplnej w latach 2004-2006 
(I półrocze), ze szczególnym uwzględnieniem źródeł 
i kosztów zakupu tego surowca [por. zał. nr 3, str. 60] 
pozwoliły wskazać liczne nieprawidłowości w działaniach 
wszystkich uczestników tego procesu – kopalń, pośredników 
w handlu węglem oraz przedsiębiorstw energetycznych.

Z ustaleń kontroli przeprowadzonych w kopalniach oraz 
u producentów energii wynika, że część kopalń wysyłała do 
odbiorców masowych większe ilości węgla, niż wykazała to 
w fakturach. Mimo posiadania legalizowanych wag, do do-
kumentów wpisywano nie faktyczne ilości, lecz wynikające 
z dopuszczalnej ładowności wagonów. Wskutek braku sku-
tecznego nadzoru nad załadunkiem i fakturowaniem wysy-
łek oraz bezpośredniego powiązania między wagami kolejo-
wymi a systemami komputerowymi służącymi do tworzenia 
listów przewozowych i faktur, kopalnie podarowały odbior-
com tysiące ton węgla, tracąc przychody liczone w milionach 
złotych.

Przedsiębiorstwa energetyczne z reguły nie informowały 
dostawców o przypadkach otrzymania ilości węgla większej 
od wykazanej w dokumentach sprzedaży. Wiele do życze-
nia pozostawiał także sposób gospodarowania zapasami. 
W skontrolowanych jednostkach podstawą ewidencji maga-
zynowej były najczęściej dane zawarte w listach przewozo-
wych i fakturach, nie zaś wyniki ważeń kontrolnych. Część 
producentów energii wystawiała dowody przyjęcia po kilku 
lub kilkunastu dniach od dostawy, a nawet raz w miesiącu. 
Utrudniało to ocenę prawidłowości prowadzenia gospodarki 
magazynowej i bieżącą kontrolę stanu zapasów. W niemal 
co drugim przypadku zużycie węgla obliczane było na pod-
stawie ilości wyprodukowanej energii – w sposób bardzo 
niedokładny, o czym świadczyły wyniki okresowych inwen-
taryzacji. Nieprawidłowości te miały istotny wpływ na wyka-
zywane przez kontrolowane podmioty koszty i wielkość zu-
życia węgla, rzetelność prowadzonych ksiąg rachunkowych, 
a także na cenę energii elektrycznej i cieplnej płaconej przez 
odbiorców.
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Równie negatywnie NIK oceniła działalność dwóch 
skontrolowanych pośredników w handlu węglem. Należąca 
w całości do Katowickiego Holdingu Węglowego SA spół-
ka Katowicki Węgiel uzyskiwała dodatnie wyniki finansowe 
jedynie dzięki stworzonym jej preferencjom i pobieraniu od 
należących do KHW kopalń różnego rodzaju opłat, nieza-
leżnych od poniesionych kosztów ani od osiągniętych przez 
kopalnie korzyści. W tym samym czasie zarówno w ko-
palniach, jak i w samym Holdingu funkcjonowały komórki 
wykonujące identyczne zadania, a część kopalń zaopatry-
wała odbiorców samodzielnie, równolegle z pośrednikiem. 
Zdaniem NIK, dalsze funkcjonowanie spółki Katowicki 
Węgiel na opisanych zasadach nie ma uzasadnienia eko-
nomicznego. W przypadku drugiego z kontrolowanych po-
średników, spółki Węglokoks eksportującej węgiel drogą 
morską, badania ujawniły brak skutecznego nadzoru nad 
zakupem i sprzedażą węgla. Wielkość dostaw określano 
tam na podstawie listów przewozowych, zaś ilości załado-
wanego węgla – na podstawie pomiarów linii zanurzenia 
statków. Trudno się zatem dziwić, że dokonywane okreso-
wo inwentaryzacje wykazywały niedobory, bądź znaczne 
nadwyżki, rzędu kilkudziesięciu tysięcy ton węgla rocznie. 
Zdaniem Izby, powstawanie poza ewidencją zapasów wę-
gla wielomilionowej wartości stwarzało warunki do działań 
o charakterze przestępczym.

W ocenie NIK, sposób zakupu, odbioru i gospodarowa-
nia zakupionym węglem, przyjęta w kopalniach organizacja 
jego sprzedaży odbiorcom masowym oraz organizacja zaku-
pu i sprzedaży węgla u pośredników stanowią – w aktualnie 
istniejącym systemie dystrybucji węgla kamiennego – zna-
czący czynnik, zwiększający ryzyko zaistnienia korupcji.

6. Kolejna kontrola poświęcona zagadnieniu likwidacji 
kopalń węgla kamiennego w 2006 r., z uwzględnieniem 
wykorzystania pożyczki Banku Światowego [por. zał. 
nr 3, str. 64] podjęta została dla zbadania sposobu wyko-
rzystania dotacji, przyznawanych corocznie dwóm spółkom 
powołanym w celu likwidacji kopalń, zagospodarowania ich 
majątku i wykonywania zadań polikwidacyjnych. Kontrola ta, 
podobnie jak dwie poprzednie z lat 2004-2005, pozwoliła 
stwierdzić, że również w 2006 r. dotacje przeznaczone na 
wspomniany cel spożytkowane zostały należycie. W ocenie 
NIK prawidłowo przebiegał zarówno proces przyznawania 
dotacji, jak i sposób ich wykorzystania i rozliczania.

Uwagę Izby zwrócił jednak stosunkowo niski stopień wy-
korzystania dotacji. W 2006 r. na likwidację kopalń wydatko-
wano 77% z kwoty 318 mln zł, jaką mógł przeznaczyć na ten 
cel Minister Gospodarki, zaś na usuwanie szkód górniczych 
– 89% przewidzianej sumy. Mimo iż wskaźnik wykorzysta-

nia dotacji był wyższy niż w roku poprzednim, wprowadzane 
w ciągu 2006 r. zmiany zakresu wykonywanych prac nadal 
spowodowane były w znacznej części niewłaściwym planowa-
niem bądź nieodpowiednim przygotowaniem zadań do realiza-
cji. W rezultacie planowany zakres zadań wielokrotnie ulegał 
zmianom i na koniec roku znacznie odbiegał od pierwotnych 
założeń. Prowadziło to do zawyżania zapotrzebowania na 
środki z dotacji, czego skutkiem było niepełne wykorzystanie 
pożyczki Banku Światowego.

W 2006 r. dwa przedsiębiorstwa górnicze, które otrzy-
mały dotacje na zadania związane z likwidacją kopalń oraz 
usuwaniem szkód górniczych – Spółka Restrukturyzacji 
Kopalń SA w Katowicach i Bytomska Spółka Restruktury-
zacji Kopalń Sp. z o.o. w Bytomiu – ze swoich obowiązków 
wywiązywały się na ogół prawidłowo. W tym czasie m.in. 
zlikwidowanych lub zabezpieczonych zostało 20,5 km wy-
robisk korytarzowych i 750 m szybów, zrekultywowanych 
100 ha terenów pogórniczych, przeprowadzono liczne pra-
ce zabezpieczające, wykonano wiele zadań związanych 
z likwidacją infrastruktury kopalń oraz usuwaniem szkód. 
Nie został natomiast w pełni zrealizowany plan zmniejszenia 
zdolności produkcyjnych górnictwa w latach 2004-2006. Po-
wodem była sprzyjająca koniunktura na rynku węgla, a także 
odłożenie na termin późniejszy likwidacji jednej z kopalń. 
W rezultacie do końca 2006 r. zdolności wydobywcze zre-
dukowane zostały o 6,6 mln ton, co stanowiło 84,6%, tzw. 
alternatywnego wariantu, który przewidywał obniżenie mocy 
produkcyjnych kopalń o 7,8 mln ton. Stwierdzono również, 
iż SRK w 2006 r., podobnie jak w całym 7-letnim okresie 
swego funkcjonowania, nie wywiązywała się w sposób zado-
walający z jednego ze swoich podstawowych zadań, jakim 
było zabezpieczanie czynnych kopalń przed zagrożeniem 
wodnym, a to wskutek braku niezbędnej liczby głębinowych 
agregatów pompowych.

NIK po raz kolejny wyraziła krytyczną opinię o organi-
zacji procesów likwidacyjnych, sformułowaną w 2004 r. i po-
wtórzoną w latach następnych. W jej ocenie utrzymywanie 
dwóch niezależnych przedsiębiorstw wykonujących te same 
zadania nie sprzyjało właściwej koordynacji działań i obniża-
niu kosztów. Mimo iż pogląd ten podzielał właściwy minister, 
do czasu zakończenia kontroli nie podjęto kroków zmierza-
jących do utworzenia na bazie spółek jednego podmiotu zaj-
mującego się działaniami likwidacyjnymi i polikwidacyjnymi. 
W związku z tym w 2007 r. Izba skierowała do Ministra Go-
spodarki analogiczny wniosek po raz czwarty.

7. W wyniku kontroli wykorzystania dotacji budże-
towych na restrukturyzację zatrudnienia w górnictwie 
węgla kamiennego w 2006 r. z uwzględnieniem środ-
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ków pożyczki Banku Światowego [por. zał. nr 3, str. 63] 
NIK pozytywnie oceniła proces przyznawania, sposób wy-
korzystania i rzetelność rozliczenia dotacji przeznaczonych 
na wspomniany cel. Przeprowadzony audyt finansowy wy-
kazał, że środki zostały wydatkowane na zadania wskazane 
w ustawie o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego 
w latach 2003-2006 oraz zgodnie z umową zawartą z Ban-
kiem Światowym. Rozliczenia dokonano sumiennie, zaś 
sprawozdania z realizacji projektu przedstawiały – w opinii 
Izby – prawdziwy obraz przedsięwzięć prowadzonych z uży-
ciem dotacji. Mimo to osiągniętych efektów nie można uznać 
za całkowicie zadowalające.

Ograniczenie zatrudnienia było jednym z celów rządowe-
go programu pn. Restrukturyzacja górnictwa węgla kamien-
nego w latach 2004-2006 oraz strategia na lata 2007-2010. 
Zakładał on dobrowolne odejście z górnictwa części pracow-
ników, do czego miały ich skłonić instrumenty wymienione 
we wspomnianej ustawie. Osobom zatrudnionym pod zie-
mią, którym brakowało nie więcej niż 3 lata pracy do nabycia 
uprawnień emerytalnych, proponowano świadczenia górni-
cze – 75% dotychczasowego wynagrodzenia, zaś pracowni-
kom zatrudnionym na powierzchni – stypendium lub kontrakt 
na przekwalifikowanie, a następnie pożyczkę na rozpoczę-
cie działalności gospodarczej.

W 2006 r. z kwoty prawie 222 mln zł środków budżeto-
wych, jakimi dysponował Minister Gospodarki na restruktury-
zację zatrudnienia, ponad 201 mln wydatkowano na świad-
czenia wypłacane osobom, które rozpoczęły korzystanie ze 
świadczeń w latach 2004-2006 i przechodziły stopniowo na 
emerytury do końca 2006 r. oraz pracownikom korzystają-
cym z urlopów górniczych w latach 1999-2002 i kontynuują-
cym pobieranie świadczeń w latach następnych. Istniejące 
instrumenty osłonowe i aktywizująco-adaptacyjne okazały 
się jednak niewystarczające, wskutek czego zainteresowa-
nie nimi malało. W 2006 r. ze świadczenia górniczego sko-
rzystało 151 nowych osób, zaś ze stypendium – tylko 4.

W myśl rządowego programu restrukturyzacyjnego, zatrud-
nienie w górnictwie w latach 2004-2006 powinno zmniejszyć 
się o 19,5 tys. osób, z czego 12 tys. miało skorzystać z propo-
nowanych instrumentów. W rzeczywistości świadczenie górni-
cze, przysługujące zatrudnionym pod ziemią, wybrało prawie 
5,4 tys. pracowników, zaś stypendium na przekwalifikowanie 
lub kontrakt na przekwalifikowanie – odpowiednio 50 i 17 osób. 
Niezrealizowanie planu ograniczenia poziomu zatrudnienia, 
szczególnie w odniesieniu do pracowników wykonujących za-
dania na powierzchni, pociągnęło za sobą konieczność pono-
szenia kosztów ich wynagrodzeń, co w sposób istotny wpływa 
na sytuację finansową przedsiębiorstw górniczych, zwłaszcza 
w okresach zmniejszonego popytu na węgiel.

Wobec małej skuteczności istniejących zachęt, NIK 
w latach 2005 i 2006 postulowała wprowadzenie nowych 
instrumentów restrukturyzacji zatrudnienia, zwłaszcza skie-
rowanych do osób pracujących na powierzchni. Minister Go-
spodarki jeszcze w trakcie kontroli prowadzonej w 2005 r. 
zadeklarował, iż wkrótce przeprowadzona zostanie analiza 
efektywności instrumentów adaptacyjno-aktywizujących, 
a następnie, w zależności od jej wyników, przygotowane 
będą propozycje zmian. Jednakże w latach 2005-2006 nie 
podjęto w tym kierunku żadnych działań.

8. Nie wypełniali w sposób należyty swych obowiązków 
związanych z utrzymaniem obiektów oraz przestrzega-
niem bezpieczeństwa i higieny w publicznych szkołach 
i placówkach oświatowych [por. zał. nr 3, str. 73] właścicie-
le i zarządcy tych obiektów. Kontrola ujawniła w tej mierze 
liczne nieprawidłowości i zaniedbania. Spośród 66 skontro-
lowanych szkół i placówek oświatowych, pozytywną ocenę 
uzyskała tylko jedna. Pozostałe ocenione zostały negatyw-
nie, lub stwierdzono w nich istotne uchybienia, stanowiące 
zagrożenie dla uczniów, wychowanków i personelu. Kontro-
lerzy odnotowali również istnienie barier architektonicznych, 
utrudniających korzystanie z obiektów oświatowych uczniom 
niepełnosprawnym.

Nagminnie nieprzestrzegane było Prawo budowlane. 
Dyrektorzy szkół nie zgłaszali do organu administracji 
architektoniczno-budowlanej zamiaru rozpoczęcia robót 
remontowych. W wielu obiektach w latach 2004-2007 nie 
przeprowadzono wymaganych przepisami okresowych 
kontroli stanu technicznego budynków, ich przydatności do 
użytkowania oraz estetyki, nie zbadano też sprawności in-
stalacji gazowych, elektrycznych i przewodów kominowych. 
Kontroli dokonywały niejednokrotnie osoby nieposiadające 
wymaganych uprawnień lub kwalifikacji. Nie prowadzono 
książek obiektów budowlanych lub robiono to nierzetelnie, 
nie odnotowując w nich przeprowadzonych kontroli, nie 
zamieszczając planów sytuacyjnych i innych niezbędnych 
informacji. W części skontrolowanych szkół i placówek 
oświatowych nie respektowano zasad bezpieczeństwa 
i higieny. W niewłaściwym stanie technicznym znajdowały 
się urządzenia wentylacyjne, higieniczno-sanitarne i sto-
larka okienna. Brakowało planów ewakuacyjnych, nie od-
powiadały wymogom bezpieczeństwa klatki schodowe. W 
apteczkach przechowywano przeterminowane leki i środki 
medyczne. Nie wszyscy nauczyciele zostali przeszkoleni 
w udzielaniu pierwszej pomocy. Przy maszynach i innych 
urządzeniach technicznych nie wywieszono instrukcji bez-
piecznego użytkowania, niewłaściwie przechowywane były 
substancje i preparaty chemiczne.
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Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, za działalność 
szkoły odpowiada wójt gminy, burmistrz względnie prezy-
dent miasta lub zarząd powiatu. Do zadań i kompetencji tych 
organów należy m.in. zapewnienie szkołom i placówkom 
oświatowym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, 
wychowania i opieki, wykonywanie remontów, zorganizo-
wanie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej. 
Kontrola ujawniła nieprawidłowości w działaniach wszystkich 
siedmiu badanych organów prowadzących szkoły i placówki 
oświatowe. Statuty tych jednostek nie odpowiadały wymo-
gom określonym z rozporządzeniach ministra właściwego 
ds. edukacji narodowej, w większości zawierały jedynie 
ogólne postanowienia, nie zostały w nich natomiast wymie-
nione cele, zadania oraz sposoby ich wykonania, a także 
szczegółowe kompetencje organów prowadzących jako 
zarządców obiektów budowlanych, związane z utrzymaniem 
tych obiektów oraz zapewnieniem odpowiednich środków na 
remonty i modernizację.

Zaistniała sytuacja, w ocenie NIK, była w znacznej mie-
rze efektem braku skutecznego nadzoru nad działalnością 
szkół i placówek oświatowych zarówno ze strony organów 
prowadzących oraz kuratoriów oświaty, jak i służb nadzoru 
budowlanego. Zdaniem Izby, osoby pełniące funkcję dy-
rektora lub zajmujące inne stanowiska kierownicze w po-
szczególnych typach szkół i placówek winny znać przepisy 
dotyczące utrzymania we właściwym stanie obiektów oświa-
towych oraz zasady zapewniania podopiecznym bezpiecz-
nych warunków pobytu i nauki w tych obiektach.

9. W przeciwieństwie do wcześniejszej kontroli, po-
święconej gospodarowaniu przez Agencję Mienia Wojsko-
wego majątkiem Skarbu Państwa w latach 2002-2005, która 
wykazała istotne nieprawidłowości w sposobie dysponowa-
nia przez AMW powierzonymi jej nieruchomościami, kontro-
la rozporządzania przez Agencję Mienia Wojskowego 
nieruchomościami na rzecz jednostek samorządu tery-
torialnego w latach 2003-2006 [por. zał. nr 3, str. 58] nie 
ujawniła większych uchybień w badanej działalności.

Kontrolujący ustalili, że procedury sprzedaży przebiegały 
właściwie, Agencja prawidłowo zawierała umowy darowi-
zny, oddawała nieruchomości Skarbu Państwa w dzierżawę 
i użyczenie oraz skutecznie prowadziła windykację należno-
ści z tytułu gospodarowania nieruchomościami. We wszyst-
kich 67 umowach darowizn zawartych przez AMW, zgodnie 
z wymogiem ustawy o gospodarce nieruchomościami okre-
ślony został cel, na który nieruchomość darowano. Umowy 
poprzedzały podpisane przez strony protokoły uzgodnień, 
w których określano wartość nieruchomości oraz warunki ich 
przekazania.

Mocą wspomnianej ustawy, nieruchomości Skarbu Pań-
stwa mogą być sprzedawane jednostkom samorządu teryto-
rialnego w drodze bezprzetargowej, zbywane za cenę niższą 
od ich wartości rynkowej, mogą być przedmiotem zamiany bez 
konieczności dokonywania dopłat w przypadku różnej ich war-
tości, mogą być również przekazywane przez AMW na włas-
ność na cele publiczne, głównie związane z inwestycjami infra-
strukturalnymi. Przepisy stanowią jednak również, iż udzielone 
bonifikaty lub darowizny podlegają zwrotowi jeśli nabywca zbył 
nieruchomość przed upływem 10 lat od dnia jej nabycia, lub wy-
korzystał na inne cele niż wymienione w umowie. Z dokonanych 
ustaleń wynika, iż Agencja w takich sytuacjach nie dochodziła 
zwrotu zwaloryzowanych bonifikat udzielanych przy sprzedaży 
nieruchomości, nie odwoływała też darowizny, mimo że ustawa 
nakładała na nią taki obowiązek. Co więcej, żaden z oddziałów 
AMW nie posiadał informacji o sposobie wykorzystania nieru-
chomości przekazanych jednostkom samorządowym w drodze 
umowy darowizny, ani nie dokonywał kontroli w tym zakresie.

Brak zainteresowania sposobem zagospodarowania 
nieruchomości oraz ustaleniem ewentualnych korzyści, ja-
kie osiągnęły samorządy lub osoby fizyczne i prawne, które 
weszły w ich posiadanie, świadczyć może o wystąpieniu me-
chanizmu korupcjogennego przy zawieraniu owych transakcji. 
Zaniechanie monitoringu oddziały AMW tłumaczyły brakiem 
jasno określonego obowiązku dokonywania kontroli u na-
bywców. Stanowisko, że żaden przepis prawa nie nakazuje 
Agencji sprawdzenia, na jaki cel przeznaczona została nieru-
chomość, zdaniem NIK nie daje się pogodzić z obowiązkiem 
racjonalnego gospodarowania powierzonym AMW mieniem, 
bowiem wypełnianie tej powinności wymaga właśnie zbadania 
prawidłowości wykorzystania nieruchomości przez nabywcę 
lub obdarowanego. Również wymienione w przepisach usta-
wy o gospodarce nieruchomościami sankcje za niezgodne 
z umową wykorzystanie darowanych lub sprzedanych z boni-
fikatą nieruchomości są niemożliwe do nałożenia bez przepro-
wadzenia kontroli i ustalenia aktualnego sposobu zagospoda-
rowania rozdysponowanego przez Agencję mienia. W ocenie 
NIK, działania takie winny przede wszystkim zapobiegać bez-
zasadnemu przejęciu lub wykorzystaniu przez osoby trzecie 
nieruchomości Skarbu Państwa za pośrednictwem gmin.

10. Bardzo krytycznie – z punktu widzenia legalno-
ści, gospodarności i rzetelności – oceniła NIK zarządzanie 
nieruchomościami gminnymi [por. zał. nr 3, str. 67]. Ba-
dania obejmujące 33 urzędy gmin, miast i gmin oraz miast, 
a także 27 jednostek zarządzających nieruchomościami 
w 9 województwach, ujawniły nieprawidłowości, o których 
skali świadczy liczba 299 wniosków, skierowanych do kie-
rowników kontrolowanych jednostek.
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Wójtowie 25 gmin, względnie prezydenci miast lub 
burmistrzowie, nie mieli pełnej informacji o wszystkich nie-
ruchomościach gminnych, ponieważ nie prowadzili takiej 
ewidencji, lub była ona niezgodna ze stanem faktycznym. 
We wszystkich urzędach gmin istniały rozbieżności między 
danymi znajdującymi się w ewidencji nieruchomości, ewi-
dencji księgowej środków trwałych, sprawozdaniach GUS 
i informacjach o stanie mienia komunalnego. W co drugiej 
spośród skontrolowanych gmin stosowany system ewiden-
cji księgowej uniemożliwiał identyfikację poszczególnych 
nieruchomości, w co trzeciej – informacje o stanie mienia 
komunalnego za 2005 i 2006 r. nie zawierały niektórych da-
nych wymaganych ustawą o finansach publicznych. Mimo 
to wszystkie sporządzone przez wójtów informacje uzyskały 
pozytywne opinie regionalnych izb obrachunkowych.

Zarządzanie nieruchomościami w większości objętych 
kontrolą gmin nie było oparte na żadnej określonej strategii. 
Tylko w sześciu gminach opracowano plany wykorzystania 
posiadanego zasobu oraz uchwalono wieloletnie programy. 
Naruszając obowiązujące przepisy, wspomnianych planów 
nie opracowało 19 wójtów, a w 13 gminach ich organy stano-
wiące nie uchwaliły wieloletnich programów gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem gmin.

Zdecydowana większość spośród 33 badanych gmin prze-
kazała w zarządzanie jedynie swoje zasoby mieszkaniowe, 
a pozostałymi nieruchomościami zarządzała bezpośrednio. Za-
rządzanie gminy powierzały głównie utworzonym przez siebie 
jednostkom organizacyjnym – zakładom budżetowym, spółkom 
komunalnym, gospodarstwu pomocniczemu, bądź jednostce 
budżetowej. W pozostałych przypadkach zasobem mieszkanio-
wym zarządzali pracownicy gminy, a tylko jedna gmina powie-
rzyła to zadanie profesjonalnemu zarządcy. Wójtowie nie starali 
się ograniczyć związanych z tym kosztów i na ogół nie korzystali 
z możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty drogą przetargu 
na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych. W rezul-
tacie w latach 2005-2006 utrzymanie jednostek zarządzających 
stanowiło średnio 32% oraz 27% ogólnych kosztów utrzymania 
gminnych zasobów nieruchomości, a ponoszone na ten cel wy-
datki w połowie gmin znacznie przewyższały nakłady na remon-
ty zasobów mieszkaniowych.

Zakres wykonywanych remontów i modernizacji zaso-
bów mieszkaniowych nie zapewniał ich utrzymania w stanie 
niepogorszonym. Jedną z przyczyn takiej sytuacji było utrzy-
mywanie czynszów od wielu lat na niezmienionym poziomie, 
znacznie niższym od 3% wartości odtworzeniowej mieszkań 
rocznie. Wójtowie nie podejmowali też skutecznych działań 
w celu likwidacji pustostanów.

Poważne nieprawidłowości stwierdzono w ponad 90% 
skontrolowanych podmiotów zarządzających mieszkanio-

wym zasobem gmin. Swoje czynności wykonywały one 
z naruszeniem ustaw o gospodarce nieruchomościami oraz 
o gospodarce komunalnej, nie wywiązywały się z obowiązku 
dokonywania okresowych przeglądów technicznych budyn-
ków oraz prowadzenia książek obiektów budowlanych, czyn-
ności windykacyjne wobec zaległości czynszowych i opłat 
z tytułu najmu lokali prowadziły opieszale i nieskutecznie. 
Należy dodać, iż większość wójtów, którzy powierzyli za-
rządzanie mieszkaniowym zasobem gmin, nie kontrolowała 
prawidłowości wywiązywania się przez podmioty zarządza-
jące z przyjętych obowiązków.

11. Również gospodarowanie gminnym zasobem 
nieruchomości [por. zał. nr 3, str. 66] przez wójtów, pre-
zydentów miast oraz burmistrzów odbywało się w sposób 
sprzeczny z obowiązującymi regułami. Także w tym wypad-
ku zdecydowana większość spośród 29 wójtów skontrolo-
wanych gmin nie miała pełnej wiedzy o gminnym majątku 
i nie spieszyła się z uporządkowaniem jego stanu. Jedynie 
w 9 gminach rozpoczęty w 1990 r. proces komunalizacji 
nieruchomości można uznać za zakończony. W kolejnych 
16 gminach nie zostało nim objętych prawie 4,3 tys. ha, zaś 
czterej wójtowie nie potrafili podać nawet powierzchni gmin-
nych nieruchomości podlegających komunalizacji. Poza 
zaniedbaniami organów wykonawczych gmin, przyczyną 
przedłużania się wspomnianego procesu był brak źródłowej 
wiedzy o wszystkich gruntach, nieuregulowany stan prawny 
nieruchomości, znaczna pracochłonność i wysokie koszty 
postępowań wyjaśniających, a także niewystarczająca ob-
sada kadrowa urzędów. Niektóre gminy w ogóle nie były 
zainteresowane potwierdzeniem nabycia własności nieru-
chomości i nie czyniły starań w tym kierunku.

Nie posiadając podstawowych informacji, wójtowie 
w większości nie zabiegali o zwiększenie dochodów drogą 
udostępniania gminnych nieruchomości do odpłatnego ko-
rzystania. Plany wykorzystania posiadanego zasobu sporzą-
dziło – zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 
– jedynie 6 wójtów. Zatem jedynie oni decydowali o wyko-
rzystaniu nieruchomości gminnych i osiąganych z tego tytułu 
wpływach do budżetu gminy w sposób przemyślany i plano-
wy, natomiast działania pozostałych wójtów miały charakter 
przypadkowy.

W większości skontrolowanych gmin, przy zbywaniu lub 
udostępnianiu nieruchomości miały miejsce uchybienia mo-
gące wskazywać na możliwość zaistnienia korupcji. Połowa 
wójtów zaniedbała aktualizacji wysokości opłat rocznych 
z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieru-
chomościami, pozbawiając w ten sposób gminy dochodów 
szacowanych na 1,3 mln zł. W co drugiej gminie nie przepro-
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wadzono inwentaryzacji gruntów jako składników majątku 
lub przeprowadzono ją nierzetelnie. Informacje o stanie mie-
nia komunalnego większość wójtów sporządzała niezgodnie 
z przepisami. We wszystkich skontrolowanych gminach wy-
stąpiły zaległości w windykacji opłat z tytułu udostępniania 
i sprzedaży gminnych nieruchomości.

Efektywnemu gospodarowaniu nieruchomościami gmin-
nymi nie sprzyjają obowiązujące regulacje prawne. Przepisy 
dotyczące ewidencjonowania, wykazywania w dokumentacji 
księgowej i sporządzania informacji o stanie mienia ko-
munalnego nie tworzą spójnego systemu, a dane zawarte 
w różnych zestawieniach są nieporównywalne. W związku 
z tym NIK wnioskowała o opracowanie przez właściwych 
ministrów projektów nowelizacji wskazanych przepisów pra-
wa.

12. Badając procesy restrukturyzacyjne, mimo stwier-
dzonych nieprawidłowości NIK pozytywnie oceniła działalność 
Agencji Rozwoju Przemysłu SA w zakresie restrukturyza-
cji polskiego przemysłu w latach 1999-2006 (I półrocze) [por. 
zał. nr 3, str. 18]. Podmiot ten, któremu państwo przekazało 
swoje zadania związane z restrukturyzacją gospodarki, na 
ogół skutecznie wspierał działania mające doprowadzić do 
przekształcenia przedsiębiorstw potrzebujących wsparcia 
finansowego w podmioty efektywnie funkcjonujące w wa-
runkach gospodarki rynkowej. Z badań wynika, że pomoc 
publiczna udzielona za pośrednictwem Agencji w wypadku 
11 spośród 14 skontrolowanych spółek osiągnęła zakłada-
ny cel i przyczyniła się do poprawy pozycji rynkowej bene-
ficjentów, uratowania ich bytu lub umożliwiła kontynuowanie 
działalności gospodarczej w okresie poszukiwania strate-
gicznego inwestora. Stwierdzone rozbieżności między pla-
nowanymi a faktycznie osiąganymi przez spółki wynikami 
stanowiły rezultat przyjęcia zbyt optymistycznych, czasem 
wręcz nierealnych założeń przy tworzeniu planów napraw-
czych i restrukturyzacyjnych.

Badania 46 umów zawartych z beneficjentami pozwoliły 
stwierdzić, że wszystkie pożyczki udzielone zostały zgod-
nie z obowiązującymi w ARP regulaminami i procedurami. 
Kontrola wykazała jednak, że w tym samym czasie, a nawet 
tym samym podmiotom, Agencja udzielała pożyczek z różną 
stopą oprocentowania. Prezes ARP wyjaśnił, że brano pod 
uwagę sytuację ekonomiczno-finansową pożyczkobiorcy, 
przeznaczenie pożyczki, poziom zabezpieczeń, stopień ry-
zyka, okres, na który pożyczka zostaje udzielona, ale obo-
wiązujące w Agencji regulaminy i zasady udzielania pomocy 
nie określały reguł różnicowania poziomu oprocentowania 
pożyczek, nie wskazywały nawet na jego dopuszczalność. 
W ocenie NIK, sytuacja taka wpływała negatywnie na przej-

rzystość w sposobie traktowania podmiotów, którym udziela-
no pomocy, a ponadto stwarzała warunki sprzyjające wystą-
pieniu zjawisk korupcyjnych.

Izba krytycznie oceniła również wykorzystanie niezgod-
nie z przeznaczeniem części środ-ków finansowych prze-
kazanych beneficjentom. Nadzór Agencji nad przebiegiem 
procesów restrukturyzacyjnych i wykorzystaniem środków 
pochodzących z udzielonych pożyczek polegał głównie 
na gromadzeniu i analizie sprawozdań beneficjentów oraz 
innych dokumentów, ARP nie prowadziła natomiast syste-
matycznych kontroli wykorzystania przyznanych środków 
bezpośrednio w spółkach. W okresie objętym badaniami NIK 
kontrole takie odbywały się tylko sporadycznie, m.in. również 
i z tego powodu, że większość zawartych umów nie zobowią-
zywała pożyczkobiorców do tworzenia odrębnego rachunku 
bankowego lub subkonta, na które winny wpływać przekaza-
ne środki, czego przyczyną był z kolei brak odpowiedniego 
zapisu we wzorze umowy pożyczki. Negatywnej oceny takich 
praktyk nie zmienia zasadniczo fakt, iż w ogromnej większo-
ści przypadków zmiany sposobu wykorzystania pomocy 
miały charakter celowy i gospodarny, nie zostały bowiem 
zalegalizowane drogą wprowadzenia odpowiednich zmian 
w umowach, programach restrukturyzacji i biznesplanach, 
co bez względu na intencje i osiągnięte efekty trudno uznać 
za postępowanie właściwe i w pełni legalne.

W porównaniu z wynikami poprzedniej kontroli działalno-
ści ARP, zakończonej w 2004 r., poprawiła się przejrzystość 
funkcjonowania Agencji. Nastąpiło to w wyniku wprowadze-
nia nowych regulacji prawnych dotyczących zasad udziela-
nia pomocy publicznej i finansowania Agencji Rozwoju Prze-
mysłu SA, a także wprowadzonych przez Agencję regulacji 
wewnętrznych. Tym niemniej NIK widzi potrzebę dalszego 
ulepszania i uzupełniania owych regulacji, szczególnie słu-
żących zachowaniu zasady jawności postępowania.

13. Korzystnie wypadła ocena przebiegu i efektów 
przekształceń własnościowych Fabryki Samochodów 
Osobowych w Warszawie w latach 2000-2006 [por. zał. 
nr 3, str. 22], a także związanych z nimi działań Ministrów 
Gospodarki, Skarbu Państwa i Finansów. W badanym okre-
sie nastąpiło rozliczenie umowy prywatyzacyjnej zawartej 
w 1995 r. przez Skarb Państwa z koncernem Daewoo, wy-
bór nowego inwestora oraz podpisanie umowy sprzedaży 
20% akcji FSO SA Zaporoskiej Fabryce Budowy Samocho-
dów. Wszystkie podjęte w tych kwestiach decyzje ocenio-
ne zostały przez NIK jako zasadne w sytuacji zagrożenia 
istnienia zakładu, spowodowanej niekorzystnymi wynikami 
ekonomicznymi oraz ogłoszeniem w 2000 r. upadłości przez 
partnera koreańskiego. Miały one na celu niedopuszczenie 
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do upadłości zakładu wraz z wszelkimi tego konsekwencja-
mi w postaci utraty 2,2 tys. miejsc pracy w FSO SA, większo-
ści z 4,3 tys. miejsc pracy w spółkach zależnych, upadłości 
lub poważnych trudności ekonomicznych znacznej części 
kooperantów, a także konieczności zaspokojenia roszczeń 
pracowniczych, szacowanych na 182 mln zł.

Podjęte w 2000 r. działania miały na celu zminimalizo-
wanie niekorzystnych dla spółki skutków upadłości Daewoo. 
W efekcie negocjacji uzyskano zgodę strony koreańskiej 
na konwersję wierzytelności FSO SA na akcje, przejęcie 
przez Skarb Państwa kontroli nad spółką oraz podpisanie 
porozumienia z koreańskimi bankami wierzycielami FSO 
SA. Wprawdzie w wyniku osiągniętego kompromisu rozwią-
zanie umowy prywatyzacyjnej odbyło się kosztem zwolnienia 
Daewoo Motor Corporation z zobowiązań inwestycyjnych i kar 
umownych, jednak przyjętą przez MSP strategię negocjacji 
Izba uznała za słuszną, ponieważ skuteczność dochodzenia 
ewentualnych roszczeń była wątpliwa, natomiast dzięki temu 
porozumieniu spółka mogła dalej funkcjonować w oczekiwa-
niu na nowego inwestora, zachowując prawo do używania 
nazwy handlowej Daewoo oraz marek i znaków Lanos i Ma-
tiz, potrzebnych do ich produkcji i sprzedaży.

Wspólne starania MSP i MG, przy wsparciu MF, dopro-
wadziły do znalezienia nowego inwestora strategicznego 
dla spółki, mimo że zainteresowanie inwestorów żerańską 
fabryką było znikome. Zawarcie umowy prywatyzacyjnej 
z ZAZ, nowym inwestorem branżowym, zapewniło spółce 
dalsze funkcjonowanie i uchroniło ją przed upadłością, która 
oznaczałaby m.in. utratę licencji na produkcję samochodów, 
wstrzymanie dostaw części, brak możliwości wykonywania 
napraw gwarancyjnych, zatrzymanie produkcji w fabryce 
oraz spółkach zależnych i u kooperantów. W opinii Zespo-
łu Międzyresortowego ds. Restrukturyzacji Polskich Spółek 
Motoryzacyjnych Daewoo, którą NIK podzielił, upadłość 
spółki byłaby najbardziej niekorzystnym dla Skarbu Państwa 
scenariuszem rozwoju sytuacji. Jednocześnie zespół uznał, 
że projekt umowy sprzedaży akcji wynegocjowany przez 
MSP z ZAZ, umożliwił realizację kluczowych dla restruktury-
zacji FSO celów, m.in. utrzymanie miejsc pracy, kontynuację 
produkcji samochodów, w tym wdrożenie nowego modelu, 
oraz dokonanie niezbędnych dla tej produkcji inwestycji.

Wobec krytycznej sytuacji ekonomicznej i ryzyka upad-
łości, a także ujemnych wyników wyceny akcji FSO SA, 
dokonanej przez dwóch niezależnych audytorów, NIK nie 
zakwestionowała symbolicznej ceny akcji spółki, ustalonej 
na 100 zł. W umowie prawidłowo – zdaniem Izby – uregu-
lowano kwestie odpowiedzialności ZAZ za podjęte zobo-
wiązania, wprowadzając klauzule gwarancyjne i wynikające 
z nich kary umowne. Jednak przyjęto również niekorzystne 

dla Skarbu Państwa postanowienie o możliwości wygaśnię-
cia tych klauzul w wypadku nieudzielenia spółce pomocy 
publicznej notyfikowanej przez Komisję Europejską, ponie-
waż tym samym możliwość wyegzekwowania kary umownej 
uzależniona została od zdarzenia, na które Minister Skarbu 
Państwa nie ma bezpośredniego wpływu.

14. Mimo sygnałów o potrzebie skontrolowania pro-
cesu prywatyzacji Zespołu Elektrociepłowni Łódź SA 
[por. zał. nr 3, str. 17], NIK nie stwierdziła zaistnienia poważ-
niejszych nieprawidłowości. Kontrola poświęcona przygo-
towaniu i przeprowadzeniu tego przedsięwzięcia wykazała, 
że zakład sprywatyzowano zgodnie z założeniami przyjęty-
mi dla sektora elektroenergetycznego, w terminie ustalonym 
przez Radę Ministrów, a wyboru doradcy prywatyzacyjnego 
dokonano z poszanowaniem obowiązujących przepisów. 
Izba nie wniosła również uwag do sposobu prowadzenia 
negocjacji z potencjalnymi inwestorami oraz do wyboru na-
bywcy akcji ZEC Łódź SA – spółki Dalkia Polska. W oce-
nie NIK, wybrana została najkorzystniejsza oferta zakupu, 
a zaoferowana cena mieściła się w granicach wyceny spo-
rządzonej przez doradcę. W procesie prywatyzacji Zespołu 
Elektrociepłowni w Łodzi SA nie ustrzeżono się jednak uchy-
bień nie wpływających wprawdzie na generalną ocenę do-
konywanych przekształceń, ale wskazujących na potrzebę 
wprowadzenia przez Ministerstwo Skarbu Państwa szeregu 
usprawnień systemowych.

NIK po raz kolejny krytycznie oceniła fakt, iż MSP nie 
zleciło uaktualnienia oszacowania wartości prywatyzowanej 
spółki przed jej sprzedażą. ZEC Łódź SA sprywatyzowano 
w sierpniu 2005 r., natomiast oszacowanie dokonane zostało 
na podstawie wyceny sporządzonej na koniec 2002 r. W tym 
okresie kondycja spółki polepszyła się znacząco, na co wska-
zują zestawienia wyników ekonomicznych w kolejnych latach 
i poprawiające się wskaźniki finansowe. Mimo to w lipcu 
2005 r. doradca prywatyzacyjny ponownie zarekomendował 
przedział cenowy wskazany w oszacowaniu z 2003 r. Zda-
niem Izby, uzasadnione było sporządzenie ponownej wyceny 
majątku ZEC Łódź SA w celu zweryfikowania wartości spółki.

Również zawarte w umowie zobowiązania inwestycyjne 
w niewystarczającym stopniu zabezpieczały interes ZEC 
Łódź SA. Podmiot ten we wniosku prywatyzacyjnym, przed-
łożonym resortowi Skarbu Państwa, przewidywał przezna-
czenie pozyskanych środków na inwestycje, których wartość 
szacowana była w latach 2001-2010 na około 1,5 mld zł, 
jednak w ramach umowy sprzedaży Dalkia SA Polska zobo-
wiązała się do zainwestowania w ciągu 4 lat kwoty niewiele 
przekraczającej 272 mln zł. Umowa nie określała również 
rzeczowego zakresu zobowiązań, a jedynie obszary, w któ-
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rych dokonane zostaną inwestycje, co nie zapewniało spółce 
zaspokojenia konkretnych potrzeb. Zważywszy, iż poziom 
inwestycji w ciągu sześciu kolejnych lat poprzedzających 
prywatyzację wynosił 85-120 mln zł, Izba wyraziła wątpli-
wość, czy nakłady na średnim poziomie nieprzekraczającym 
70 mln zł rocznie okażą się wystarczające.

NIK zakwestionowała ponadto zasadność pokrycia 
kosztów sporządzenia analiz przedprywatyzacyjnych z bu-
dżetu państwa. W obowiązującym wówczas stanie praw-
nym mogły być one pokryte ze wspomnianego źródła tylko 
wówczas, jeśli prywatyzowany podmiot nie był w stanie sam 
ponieść związanych z tym wydatków, tymczasem we wnio-
sku o rozpoczęcie procesu prywatyzacji, podsumowując sy-
tuację ekonomiczno-finansową w latach 1995-1999, spółka 
zapewniała o swojej rentowności.

15. Krytycznie natomiast oceniła NIK przygotowanie 
i przebieg procesu prywatyzacji Zelmera SA [por. zał. 
nr 3, str. 80]. W jego wyniku ten dochodowy, o ugruntowanej 
pozycji rynkowej zakład został sprzedany za kwotę niewspół-
miernie niską w stosunku do jego rzeczywistej wartości. Zby-
cie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie nie-
spełna 13 mln akcji zwykłych przyniosło Skarbowi Państwa 
przychody w wysokości 169 mln zł, podczas gdy w ocenie 
NIK powinny być one wyższe o co najmniej 221 mln zł. Winę 
za taki przebieg wspomnianego procesu i jego rezultaty po-
nosi, zdaniem Izby, doradca prywatyzacyjny, a także Mini-
ster Skarbu Państwa oraz wysocy urzędnicy tego resortu.

Ustalona przez doradcę wartość spółki w przedziale 
230-252 mln zł, co odpowiadało cenie 15,20-16,50 zł za 
jedną akcję, została określona na podstawie nierzetelnie spo-
rządzonych wycen. Przy uwzględnieniu prawidłowych danych 
finansowo-ekonomicznych powinna ona wynosić 441-454 
mln zł, zaś cena jednej akcji – 29-29,97 zł. Nie wywiązał się 
właściwie ze swoich powinności również 9-osobowy zespół 
analityków powołany przez resort Skarbu Państwa, który do-
konał odbioru analizy. Zespół ten nie przeprowadził oględzin 
składników majątkowych, nie zbadał dokumentacji spółki, 
ani nie zweryfikował przedstawionych przez doradę opraco-
wań.

Jedną z przyczyn zaniżenia wartości Zelmer SA było 
niezaktualizowanie jego wyceny. Doradca dokonał osza-
cowania wartości spółki według stanu na koniec 2003 r., 
jednak do czasu sprzedaży akcji w styczniu 2005 r. sytua-
cja Zelmera uległa istotnej poprawie. Wzrósł kapitał włas-
ny, zmalała wielkość zobowiązań, zwiększyła się wartość 
aktywów obrotowych. Mimo to w styczniu 2005 r. doradca 
wskazał nowy, jeszcze niższy niż poprzednio przedział ce-
nowy: 11,90-13,20 zł za jedną akcję, zaś MSP zaaprobo-

wało tę rekomendację. Przyjęcie ceny 13,20 zł, niższej niż 
w oszacowaniu, było tym bardziej niezrozumiałe, że spółka 
debiutowała na giełdzie w okresie bardzo dobrej koniunktury 
i popyt w transzy inwestorów indywidualnych przewyższał 
149-krotnie, a w transzy dużych inwestorów ponad 28-krot-
nie liczbę oferowanych akcji.

Mimo że przyjęte założenia nie przewidywały osobnej 
transzy dla inwestora instytucjonalnego, MSP zgodziło się 
na wydzielenie takiej transzy dla spółki Enterprise Investors, 
zainteresowanej nabyciem 25% akcji. Ustalono, że ich cena 
sprzedaży będzie jednakowa dla wszystkich inwestorów, 
poza indywidualnymi, dla których zostanie obniżona o war-
tość dyskonta. W ocenie NIK, wydzielenie subtranszy dla 
inwestora instytucjonalnego oznaczało istotne jego uprzy-
wilejowanie, ponieważ nabywał tzw. pakiet kontrolny akcji, 
co ułatwiało mu przejęcie kontroli nad spółką. W tej sytuacji 
ustalenie takiej samej ceny sprzedaży akcji dla inwestora 
nabywającego pakiet kontrolny w ramach subtranszy jak dla 
pozostałych inwestorów było działaniem nierzetelnym i nie-
gospodarnym, nie zabezpieczało należycie interesu Skarbu 
Państwa i nie służyło realizacji głównego celu prywatyzacji, 
jakim było uzyskanie możliwie najkorzystniejszej ceny za 
sprzedane akcje.

W opinii NIK opisane działania, podjęte bez istotnych 
powodów, stanowiły naruszenie podstawowych interesów 
Skarbu Państwa, wskazując jednocześnie na brak profe-
sjonalizmu w poczynaniach wysokich funkcjonariuszy pań-
stwowych. W zaistniałych okolicznościach Minister Skarbu 
Państwa powinien niezwłocznie przerwać tak przebiegający 
proces prywatyzacyjny.

16. Trudno za udaną uznać też prywatyzację Zespo-
łu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA [por. zał. nr 3, 
str. 19]. Jako niegospodarność oceniła NIK sprzedaż spółce 
Elektrim 20% akcji tego podmiotu, w wyniku której inwestor 
mniejszościowy uzyskał kontrolę operacyjną nad spółką. 

Niewystarczający i nieskuteczny okazał się też nadzór 
Ministra Skarbu Państwa nad wykonaniem przez inwestora 
zobowiązań wynikających z umowy prywatyzacyjnej. Nie-
wywiązanie się z zobowiązań inwestycyjnych i gwarancji 
socjalnych pociągnęło za sobą konsekwencje w postaci 
zagrożenia funkcjonowania spółki, spadku jej wartości oraz 
wzrostu kosztów inwestycji Pątnów II.

17. Prywatyzacja Polskich Hut Stali SA [por. zał. 
nr 3, str. 13], spółki powstałej w wyniku połączenia i konso-
lidacji Huty Florian, Huty Cedler, Huty Katowice oraz Huty 
im. Sendzimira, była jednym z trudniejszych przedsięwzięć 
w historii przekształceń własnościowych, ze względu na 
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wielkość prywatyzowanego podmiotu i jego rolę w polskiej 
gospodarce, a także stopień skomplikowania transakcji po-
łączonej z restrukturyzacją finansową. Zauważyć należy, że 
prywatyzacja uchroniła huty od upadłości, zaś utworzenie, 
a następnie prywatyzacja PHS SA były kluczowymi elemen-
tami programu obejmującego całe polskie hutnictwo, którego 
nie udawało się skutecznie zrestrukturyzować przez kilka-
naście lat. Tym niemniej nie zostały w pełni wykorzystane 
wszystkie możliwości wiążące się z prywatyzacją spółki.

NIK nie wniosła zastrzeżeń do wyboru inwestora, ani 
do wynegocjowanych warunków zobowiązań prywatyzacyj-
nych. Nie zakwestionowała też sposobów zabezpieczenia 
interesów Skarbu Państwa i wykorzystania pomocy publicz-
nej przez huty tworzące PHS oraz skuteczności monitoro-
wania realizacji zobowiązań umownych. Krytycznie oceniła 
natomiast przebieg procesu prywatyzacji i jego finansowe 
efekty.

Wskutek pośpiechu, spowodowanego chęcią dotrzyma-
nia uzgodnionych z Komisją Europejską terminów restruktu-
ryzacji polskiego hutnictwa, a także w wyniku niedostatecz-
nej współpracy resortów Skarbu Państwa i gospodarki, PHS 
SA nie zostały przygotowane do prywatyzacji w sposób nale-
żyty. Przed prywatyzacją nie przeprowadzono restrukturyza-
cji majątkowej skonsolidowanych hut, nie wykonano analiz 
przedprywatyzacyjnych, zaś MSP nie zweryfikowało spo-
rządzonej na zlecenie spółki wyceny akcji PHS SA, których 
wartość, zdaniem NIK, została zaniżona o prawie 2 mld zł.

Nie mogła satysfakcjonować również, ustalona z inwe-
storem na 25 groszy, cena akcji PHS, po której Skarb Pań-
stwa sprzedał pakiet obejmujący 22% akcji. Oznaczało to, 
iż wartość wszystkich akcji spółki istniejących w momencie 
podpisywania umowy prywatyzacyjnej, liczona po tej właśnie 
cenie, byłaby o około 25 mln zł niższa od dolnego przedziału 
znacznie zaniżonej, zdaniem NIK, wyceny spółki dokonanej 
metodą dochodową. O tym, że była to cena wyjątkowo atrak-
cyjna dla inwestora świadczyć może fakt, iż od wierzycieli 
PHS kupował on akcje czterdziestokrotnie drożej. Niewiele 
tylko korzystniejsza była cena 1 zł za akcję, po której inwe-
stor mógł nabyć do końca 2007 r. pakiet kolejnych 66,6 mln 
akcji, stanowiący 25% akcji istniejących po podwyższeniu 
kapitału w 2003 r. Sfinalizowanie wymienionych wyżej trans-
akcji na warunkach zawartych w umowie prywatyzacyjnej 
spowodowałoby, że inwestor za wszystkie obecnie istnieją-
ce akcje PHS SA zapłaciłby około 1,9 mld zł, podczas gdy 
kwota zysku netto wypracowana przez grupę kapitałową 
PHS tylko w pierwszym roku po prywatyzacji wyniosła po-
nad 2,9 mld zł. 

W ocenie NIK, odpowiedzialność za wynegocjowanie 
i przyjęcie niekorzystnych warunków prywatyzacji ponosi 

Minister Skarbu Państwa, zaś Rada Ministrów i minister 
właściwy ds. gospodarki – za ich zaakceptowanie. Zda-
niem Izby, wyniki kontroli prywatyzacji Polskich Hut Stali SA 
wskazywały na konieczność podjęcia przez Ministra Skar-
bu Państwa działań zmierzających do renegocjacji umowy 
prywatyzacyjnej i uzyskania korzystniejszej ceny pakietu 
25% akcji, które inwestor miał prawo dokupić w 2007 r. Do-
datkową przesłanką takiego wniosku były zmiany w sytuacji 
ekonomiczno-finansowej spółki i całej branży hutniczej, jakie 
zaszły po zamknięciu transakcji prywatyzacyjnej. Realizując 
powyższy wniosek, Minister Skarbu Państwa wynegocjował 
podwyższenie ceny jednej akcji z 1 zł na 6,50 zł.

18. Negatywnie oceniła NIK przygotowanie oraz re 
por. zał. nr 3, str. 15]. Pierwsza całościowa kontrola poświę-
cona tej tematyce ujawniła niedopatrzenia i błędy wynika-
jące z opieszałości, braku obiektywnej oceny sytuacji, zde-
cydowania, a także z nieuwzględnienia wszystkich szybko 
zmieniających się realiów i uwarunkowań.

Program, przyjęty przez Radę Ministrów w lutym 2001 r., 
miał w założeniach doprowadzić do poprawy sytuacji ekono-
micznej sektora wydobycia i przetwórstwa siarki, pogarsza-
jącej się wskutek spadku światowych cen na ten surowiec 
oraz zmniejszenia jego eksportu. Potrzeba podjęcia kroków 
zaradczych wynikała również z faktu, iż narastającemu 
kryzysowi nie zapobiegły działania prowadzone w latach 
1994-1998, w ramach dwóch programów restrukturyzacji 
przemysłu siarkowego, zakładające zmniejszenie wydoby-
cia, obniżkę kosztów i redukcję zatrudnienia. Jednak ocze-
kiwań nie spełnił także trzeci z kolei program, zrealizowany 
w niewielkim zakresie – nie nastąpił wzrost wydobycia i eks-
portu siarki, nie zwiększyły się też nakłady umożliwiające 
przyśpieszenie likwidacji kopalń.

Program restrukturyzacji górnictwa i przetwórstwa siar-
ki w Polsce zawierał cele niemożliwe do osiągnięcia. Był 
nieaktualny już w momencie zatwierdzenia go przez Radę 
Ministrów. Opierał się na analizie sytuacji produkcyjnej 
i finansowej podmiotów górnictwa siarki z lat 1996-1999, 
nie uwzględniał natomiast realiów ekonomicznych 2000 r. 
W tym czasie niemożliwy był już nie tylko wzrost wydoby-
cia siarki w istniejących kopalniach, ale nawet utrzymanie 
go na dotychczasowym poziomie, głównie ze względu na 
pogarszanie się warunków wydobycia i związany z tym 
wzrost kosztów w Kopalni Siarki „Jeziórko”. Złudne okazały 
się także nadzieje wiązane z zawartym w 1999 r. kontrak-
tem na sprzedaż znacznych ilości siarki do Maroka, który 
został podpisany bez rzetelnego zbadania zdolności wy-
dobywczych KS „Jeziórko”. Strona polska już w 2001 r. nie 
była w stanie dotrzymać warunków umowy ze względu na 
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spadek wydobycia siarki, spowodowany pogorszeniem się 
warunków geologicznych w tej kopalni.

O fiasku programu zadecydował również sposób jego 
realizacji. Ograniczenie środków finansowych na likwida-
cję kopalń i rekultywację terenów pogórniczych spowodo-
wało spowolnienie tego procesu, do czego przyczynił się 
dodatkowo niespójny system jego finansowania, oparty 
na dotacjach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. W konsekwencji przedłużania się 
prac likwidacyjnych narastały dodatkowe koszty, związane 
głównie z odpompowywaniem z likwidowanych kopalń zmi-
neralizowanej wody złożowej, stanowiącej zagrożenie dla 
środowiska. Oszacowane przez NIK koszty przedłużającego 
się procesu likwidacji, poniesione do końca 2005 r., wyniosły 
ok. 400 mln zł.

 W ocenie NIK, istnieje konieczność opracowania kom-
pleksowego systemu finansowania likwidacji kopalń siarki, 
który zapewniając niezbędne środki, przyśpieszyłby zakoń-
czenie tego przedsięwzięcia i ograniczył jego koszty.

19. Do podjęcia kontroli finansowania budowy in-
frastruktury portowej oraz dróg zapewniających dostęp 
do portów morskich [por. zał. nr 3, str. 30] skłoniły NIK 
rezultaty poprzednich badań. Wynikało z nich, że poważne 
braki i zapóźnienia w budowie infrastruktury komunikacyjnej 
kraju stanowią istotną barierę rozwoju polskiej gospodarki, 
a szczególnie gospodarki morskiej. Ich skutkiem jest m.in. 
znacznie wolniejszy niż w innych portach regionu Morza 
Bałtyckiego wzrost przeładunków, a także niezadowala-
jący udział w przeładunkach kontenerów. Zdaniem Izby, do 
głównych czynników osłabiających pozycję konkurencyjną 
polskich portów należy zaliczyć przestarzałą infrastrukturę 
portową, brak dobrego do nich dostępu zarówno od strony 
morza jak i lądu, oraz brak nowoczesnych usług portowych.

W badanym okresie lat 2004-2007 (I półrocze) systema-
tycznie wzrastały nakłady na wspomniane cele. Przyczyniło 
się to do zahamowania dalszej dekapitalizacji infrastruktury, 
ale nie spowodowało istotnej poprawy jej stanu technicznego. 
W końcu czerwca 2007 r. przeciętny stopień dekapitalizacji 
obiektów infrastruktury portowej nadal wynosił ok. 60%, zaś 
zbyt małe głębokości basenów portowych, niewystarczająca 
długość oraz dopuszczalne obciążenie nabrzeży, a także 
niewystarczająca wytrzymałość dróg i placów składowych 
utrudniały bądź wręcz uniemożliwiały zmiany w wielkości 
i strukturze przeładunków. Jednocześnie ponad 50% zbada-
nych odcinków dróg prowadzących do morskich portów było 
w złym lub niezadowalającym stanie technicznym, pogorszył 
się też stan techniczny linii kolejowych, prowadzących do 
portów morskich, co spowodowało wprowadzanie na nich 

ograniczeń, a nawet – w jednym przypadku – zamknięcie 
połączenia kolejowego.

Prowadzone dotychczas prace inwestycyjne miały 
ograniczony i fragmentaryczny charakter, a ich realizacja 
przebiegała z opóźnieniami. W ocenie NIK, bez istotnego 
usprawnienia procesu inwestycyjnego oraz znacznego przy-
spieszenia tempa wzrostu środków finansowych, realizacja 
już rozpoczętych inwestycji może trwać przeciętnie jeszcze 
około 11 lat, a inwestycji drogowych nawet 16 lat. Mimo to 
skontrolowani inwestorzy – zarządy portów, urzędy morskie, 
urzędy miast, zarządcy dróg oraz Polskie Linie Kolejowe 
SA – na finansowanie rozwoju infrastruktury portowej oraz 
infrastruktury usprawniającej dostęp do portów wykorzystali 
średnio tylko około 75% dostępnych środków.

Jedną z przyczyn niepełnego spożytkowania środków 
były opóźnienia w przygotowaniu i realizacji zadań rzeczo-
wych. Szczególnie trudne dla inwestorów i czasochłonne 
okazały się procedury związane z realizacją projektów 
współfinansowanych z funduszy UE, udzielaniem zamówień 
publicznych, uzgodnienia środowiskowe i lokalizacyjne oraz 
wykup gruntów, a także sprawowanie nadzoru nad dotrzy-
mywaniem umownych terminów przez wykonawców prac 
budowlanych. Rozwojowi infrastruktury nie sprzyjało roz-
proszenie kompetencji związanych z koordynacją działal-
ności inwestycyjnej, zwłaszcza dotyczących programowania 
i planowania rozwoju portów oraz prowadzących do nich 
dróg. Negatywny wpływ na prognozowanie, programowanie 
i planowanie rozwoju portów miało pozostawanie znacznych 
terenów poza władaniem ich zarządów. Utrudniało to pozy-
skiwanie gruntów pod inwestycje portowe oraz powodowało 
wydłużanie procesu przygotowywania projektów inwesty-
cyjnych. Jednym ze skutków opóźnień był zbyt mały udział 
płatności z tytułu refundacji wydatków w kwotach dofinanso-
wania projektów inwestycyjnych z funduszy UE. Grozi to nie 
tylko utratą części środków pomocowych za okres progra-
mowania 2004-2006, ale stwarza także zagrożenie dla wy-
korzystania funduszy UE w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

20. Kontrola prawidłowości wydatkowania środ-
ków publicznych na nabycie gruntów pod budowę dróg 
oraz przygotowania zmian własnościowych dla tych 
gruntów i zmian ich przeznaczenia w miejscowych pla-
nach zagospodarowania przestrzennego [por. zał. nr 3, 
str. 85] nie ujawniła poważniejszych uchybień w związanych 
z tym procesem działaniach organów państwowych i samo-
rządowych. Środkami przeznaczonymi na drogownictwo, 
w tym na nabycie nieruchomości gruntowych, gospodaro-
wano na ogół racjonalnie. Równocześnie przeprowadzone 
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badania pozwoliły jednak zidentyfikować i wskazać istotne 
przeszkody wpływające hamująco na tempo pozyskiwania 
gruntów i ograniczające możliwość przyspieszenia rozbu-
dowy sieci dróg krajowych. W rezultacie w okresie objętym 
kontrolą – w latach 2003-2006 (I półrocze) – sieć ta powięk-
szyła się zaledwie o 471,6 km, w tym o 259,5 km autostrad, 
mimo że zgodnie z uzasadnieniami do ustawy o szczegól-
nych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie dróg 
publicznych, do końca 2005 r. miało zostać oddanych do 
użytku m.in. 550 km autostrad i 200 km dróg ekspresowych, 
a od IV kwartału 2004 r. tempo budowy autostrad i dróg eks-
presowych miało osiągnąć poziom 200 km rocznie.

Nadrobienie zaległości wymagało zdecydowanego 
zwiększenia tempa pozyskiwania gruntów, tymczasem 
proces ich nabywania był jednym z newralgicznych ogniw 
w przygotowaniach do budowy dróg, nie tylko krajowych 
i wojewódzkich, ale także powiatowych i gminnych. Wyni-
ki kontroli wskazują, że w badanym okresie kontrolowane 
organy państwowe i samorządowe dysponowały wystar-
czającymi środkami na zakup nieruchomości gruntowych 
pod przyszłe drogi, nie zawsze jednak zdołano je w pełni 
wykorzystać. Spowodowane to było m.in. złożonością obo-
wiązujących przepisów i procedur pozyskiwania gruntów 
pod budownictwo drogowe, a także błędami popełnianymi 
w postępowaniach lokalizacyjnych, wywłaszczeniowych, na 

etapie uzgadniania ceny za grunt, czy nieskoordynowaniem 
czasu zakupu nieruchomości i rozpoczęcia inwestycji.

NIK ocenia, że wspomniana ustawa, uchwalona w celu 
uproszczenia procedur związanych z przygotowaniem i reali-
zacją inwestycji na drogach krajowych, nie była rozwiązaniem 
dostatecznie efektywnym. Potwierdza to dokonana w paź-
dzierniku 2006 r. nowelizacja, idąca w kierunku zwiększenia 
skuteczności przyjętych rozwiązań, a także rozszerzenia jego 
zakresu przedmiotowego na całość dróg publicznych.

Za niewystarczający uznała NIK również nadzór Mini-
sterstwa Transportu (uprzednio Ministerstwa Transportu 
i Budownictwa oraz Ministerstwa Infrastruktury) nad pozy-
skiwaniem nieruchomości gruntowych pod budowę dróg, 
wskutek czego postępy w tej dziedzinie, jak też rodzaj i skala 
występujących trudności nie były należycie monitorowane. 
Podobnie oceniła Izba działania Ministerstwa Budownictwa, 
związane z lokalizacją dróg oraz z procesem pozyskiwania 
gruntów. Minister Budownictwa, mimo ustawowej dyspo-
zycji, nie określił w drodze rozporządzenia wymaganego 
zakresu projektu planu zagospodarowania przestrzennego 
województwa, co utrudniło planowanie krajowych sieci trans-
portowych. Ze znacznymi opóźnieniami przebiegały również 
postępowania odwoławcze od decyzji ustalających lokaliza-
cję dróg i autostrad oraz w sprawach przejmowania gruntów 
pod te inwestycje.

3.
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Wprowadzenie
Problematyka przeciwdziałania korupcji znajduje szczególne miejsce w działalności Izby. 
22 sierpnia 2007 r., przy okazji prezentowania Sprawozdania z działalności NIK w 2006 r., 
Prezes NIK mówił w Sejmie: Mimo deklarowanej przez państwo woli przeciwdziałania zja-
wisku korupcji nadal patologia ta jest jednym z ważniejszych problemów w życiu publicz-
nym (…). Dlatego badanie zagrożeń korupcyjnych należy do obszarów zainteresowania Izby. 
Już na etapie opracowywania programu kontroli rozważane jest potencjalne ryzyko wystąpie-
nia korupcji. W ten sposób istnieje duże prawdopodobieństwo zidentyfikowania w toku czyn-
ności kontrolnych obszarów zagrożonych korupcją i mechanizmów korupcjogennych (…). Izba 
zwraca uwagę na kumulację zagrożeń korupcją wszędzie tam, gdzie istnieją punkty styczne 
między interesem publicznym a prywatnym 1/.

1/  Kontrola Państwowa, nr 5 z 2007 r., str. 12-20.
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Wśród priorytetowych kierunków kontroli na lata 2006-2008, uchwalonych przez Kolegium NIK, znajduje się badanie 
obszarów zagrożonych korupcją 2/. W ramach każdej kontroli, już na etapie opracowywania jej programu, rozważane jest 
potencjalne ryzyko wystąpienia korupcji, aby w toku czynności kontrolnych mogły być zidentyfikowane mechanizmy korup-
cjogenne. Systematycznie analizowane jest również funkcjonowanie kontroli wewnętrznej w administracji publicznej. Dzia-
łania te wspomagają walkę z korupcją. Służą uszczelnianiu systemu prawnego i instytucjonalnemu wzmacnianiu sektora 
publicznego, eliminowaniu dowolności w rozstrzygnięciach urzędniczych, niedopuszczaniu do kumulowania uprawnień 
przez jednego urzędnika, ujawnianiu konfliktu interesów, egzekwowaniu równego dostępu do informacji i wzmacnianiu 
kontroli wewnętrznej.

Skutecznemu identyfikowaniu obszarów zagrożonych korupcją i mechanizmów korupcjogennych sprzyjają rozwią-
zania przyjęte w sferze metodyki kontroli. Strategia NIK, Standardy kontroli i Podręcznik kontrolera akcentują potrzebę 
przygotowywania programów kontroli z uwzględnieniem zagrożeń korupcyjnych oraz zalecają kontrolerom rozpoznawanie 
takich zagrożeń podczas każdej kontroli w sektorze publicznym. Poczynając od 2000 r. jest to działalność systematyczna, 
wynikająca z uznania walki z korupcją za jedno z priorytetowych zadań Izby. Osiągnięciem w tej dziedzinie jest także opra-
cowanie specjalnej metodyki działań antykorupcyjnych 3/. Przeprowadzane są też systemowe analizy zagrożenia korupcją 
w poszczególnych obszarach aktywności państwa. NIK przekazała Sejmowi RP sześć tomów analizy pn. Zagrożenie 
korupcją w świetle badań kontrolnych NIK 4/ oraz szereg innych dokumentów 5/. 

NIK rozpoznając obszary zagrożone korupcją w Polsce oraz mechanizmy korupcjogenne, dysponuje usystematy-
zowaną i stale pogłębianą wiedzą o działaniach, jakie powinny być podjęte w celu ograniczenia tego zagrożenia. Od 
2000 r., Izba w corocznych sprawozdaniach ze swej działalności, przedkładanych Sejmowi RP, przedstawia rozdział 
poświęcony tej problematyce, przywołujący ustalenia kontroli, w których wyniku zidentyfikowano kolejne obszary za-
grożone korupcją i mechanizmy korupcjogenne oraz zawierający wnioski i sugestie co do sposobu ograniczenia tej 
niebezpiecznej patologii.

Działania wspomagające walkę z korupcją mają głównie charakter prewencyjny. Wyniki badań kontrolnych i analizy 
zagrożenia korupcją służą do sygnalizowania potrzeby podjęcia działań zaradczych przez organy władzy publicznej. Izba 
formułuje wnioski de lege ferenda, których intencją jest zmiana złego prawa lub usunięcie z niego luk sprzyjających korup-
cji, analizuje bieżąco ustalenia kontroli pod kątem rozpoznawania nowych mechanizmów, wskazuje na nieprecyzyjność 
przepisów, błędy w organizacji i w nadzorze, nieskuteczność kontroli wewnętrznej.

Skuteczna kontrola wewnętrzna zmniejsza ryzyko niecelowego i niegospodarnego wydatkowania środków publicz-
nych, a co za tym idzie – możliwość wystąpienia korupcji. Izba wspiera więc działania mające na celu tworzenie sprawnie 
funkcjonującego systemu tej kontroli.

Doświadczeniami w badaniu zjawisk korupcyjnych Izba dzieli się z najwyższymi organami kontroli innych państw oraz 
z organizacjami międzynarodowymi i pozarządowymi.

2/ Plan pracy NIK na 2007 r. Załącznik do uchwały Kolegium NIK z 29 listopada 2006 r., Warszawa, listopad 2006 r.

3/ Zawarto ją w Zaleceniach metodycznych dotyczących kontroli obszarów zagrożonych korupcją, zatwierdzonych do użytku służbowego w 2000 r. i stanowiących 

integralną część Podręcznika kontrolera.

4/ Pierwszy tom z określeniem tych obszarów oraz mechanizmów rozpoznanych w latach 1995-2000, przedłożono Sejmowi RP w 2000 r. Drugi, m.in. z informacjami 

o realizacji wniosków zamieszczonych w poprzednim opracowaniu, opublikowano w 2001 r. (kolejne tomy przekazano w latach 2003, 2004, 2005 i 2008). 

5/ Informacja o stanie realizacji wniosków antykorupcyjnych NIK, łącznie z wykazem luk prawnych i przepisów, które wymagają zmian ze względu na potencjalną korup-

cjogenność (2002 r.), analizy pn. Funkcjonowanie ustawy o zamówieniach publicznych w aspekcie zapobiegania korupcji  (2002 r.) i Zagrożenie korupcją w systemie 

ochrony zdrowia w latach 1998-2002 (2003 r.), Informacja nt. antykorupcyjnych wniosków NIK (2003 r.), Ocena funkcjonowania ustawodawstwa antykorupcyjnego, 

jako część dokumentu pn. Realizacja uchwały Sejmu RP z 20 stycznia 2000 r. w sprawie wzmocnienia kontroli państwowej prowadzonej przez NIK oraz wykaz nie-

zrealizowanych antykorupcyjnych wniosków de lege ferenda (2004 r.), Ocena funkcjonowania ustawodawstwa antykorupcyjnego w administracji państwowej w świetle 

wyników kontroli NIK (2006 r.).
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1. Charakterystyka działań 
podejmowanych w 2007 r. 

W minionym roku NIK konsekwentnie kontynuowała 
działania ukierunkowane na zapobieganie korupcji. Wyko-
rzystywała sygnały napływające od obywateli 1/, analizowała 
obszary zagrożone korupcją i mechanizmy korupcjogenne 
ujawnione w wyniku kontroli, poszukiwała rozwiązań moż-
liwych do wdrożenia. Monitorowała również stan realizacji 
wniosków pokontrolnych, zwłaszcza legislacyjnych. Infor-
mowała też opinię publiczną i Sejm RP o obszarach ryzy-
ka, ujawnionych mechanizmach i postulowanych rozwiąza-
niach.

W czerwcu Sejm RP i opinia publiczna mogły się zapo-
znać z analizą zagrożeń korupcją w świetle badań kontrol-
nych przeprowadzonych w 2005 r., opublikowaną w Spra-
wozdaniu z działalności NIK w 2006 r.

W wydawanym przez Izbę dwumiesięczniku Kontro-
la Państwowa upowszechniane były ustalenia niektórych 
kontroli 2/ i publikowane artykuły na temat przeciwdziałania 
korupcji, w szczególności poświęcone uczciwości, jawności 
i przejrzystości życia publicznego 3/. Opracowania przedsta-
wiające dorobek NIK w tej dziedzinie były również publiko-
wane przez inne instytucje i szkoły wyższe 4/. Najważniej-
szym źródłem informacji o doświadczeniach NIK w zakresie 
rozpoznania zagrożenia korupcją pozostają nadal coroczne 
sprawozdania, informacje o wynikach kontroli i wystąpienia 
pokontrolne, dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.

W 2007 r. NIK kontynuowała współpracę z instytucjami 
krajowymi, międzynarodowymi i organizacjami pozarządo-

1/  Por. rozdział III.7 Sprawozdania pn. Załatwianie skarg i wniosków.

2/ S. Czarnow, Prawo do informacji publicznej w Polsce, propozycje zmian 

(Kontrola Państwowa nr 3, str. 119); M. Glapa i E. Spychaj, Koncesyjny 

system budowy autostrad, problemy z zabezpieczeniem interesu Skarbu 

Państwa (Kontrola Państwowa nr 6, str. 99).

3/ M. Sekuła, Uczciwość urzędnicza w służbie dobra wspólnego (Kontrola 

Państwowa nr 2, str. 82); P. Solarz, Korupcja, klientelizm i kapitalizm poli-

tyczny jako podstawowe pojęcia w dyskursie o jawności życia publicznego 

(KP nr 3, str. 114); K. Zanussi, W poszukiwaniu przejrzystości (KP nr 5, str. 

77).

4/ A. Hussein, Dowolność w wydatkowaniu środków publicznych jako me-

chanizm korupcjogenny, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Wyższa Szkoła Przed-

siębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie w tomie: 

Uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów publicznych, Lublin 

2007 r., str. 333-340; Państwowy Instytut Kontroli Wewnętrznej, przy okazji 

publikacji materiałów pokonferencyjnych, pn. Korupcja i kontrola, Kraków, 

wrzesień 2007 r.

wymi zajmującymi się przeciwdziałaniem korupcji 5/. Dzię-
ki uczestnictwu w konferencjach, popularyzowano wiedzę 
o doświadczeniach NIK w rozpoznawaniu tego zjawiska. Do-
kumentacja zawierająca ustalenia dotyczące mechanizmów 
korupcjogennych lub wskazująca na uzasadnione podejrzenie 
korupcji, jest przekazywana Centralnemu Biuru Antykorupcyj-
nemu, jako instytucji powołanej do zwalczania tej patologii.

Metodyka przeciwdziałania korupcji jest ważnym ele-
mentem dyskusji prowadzonej na forum międzynarodowym. 
Podczas Kongresu INTOSAI w Meksyku (listopad 2007 r.) 
rozszerzono o tę problematykę zakres działania jednej z grup 
roboczych INTOSAI, zajmującej się przeciwdziałaniem praniu 
brudnych pieniędzy. Sposób, w jaki NIK identyfikuje mechani-
zmy korupcjogenne w działalności instytucji publicznych, na 
przykładzie ustaleń kontroli prywatyzacji Polskich Hut Stali SA, 
przedstawiano w Marrakeszu w październiku 2007 r., podczas 
spotkania Grupy roboczej INTOSAI ds. prywatyzacji. 

NIK prowadzi szkolenia i prezentuje swój dorobek w rozpo-
znaniu ryzyka korupcyjnego i mechanizmów korupcjogennych. 
Dotychczas przeprowadzono kilkanaście takich prezentacji 
dla kontrolerów z Albanii, Bułgarii, Chin (Narodowego Urzędu 
Audytu, Ministerstwa Kontroli Państwowej, Komisji Kontroli 
Szanghaju), Gruzji, Mongolii, Kazachstanu i Rosji. Współpraca 
w zakresie zwalczania korupcji była m.in. przedmiotem rozmów 
podczas wizyty Prezesa NIK w Urzędzie Kontrolera Państwo-
wego i Rzecznika Praw Obywatelskich Izraela (marzec 2007 r.). 
Zainteresowanie tymi zagadnieniami, zwłaszcza opracowaną 
w NIK metodyką antykorupcyjną, wyraził wiceprezes Najwyż-
szego Urzędu Audytu Republiki Indonezji (grudzień 2007). Za-
pobieganie korupcji było tematem szkolenia dla pracowników 
najwyższych organów kontroli Albanii oraz Czarnogóry (wrze-
sień 2007 r.). Prezentacji z tego zakresu dokonano także dla 
ormiańskich dziennikarzy (listopad 2007 r.) oraz przedstawicieli 
gruzińskich władz lokalnych, organizacji pozarządowych i dzien-
nikarzy (październik 2007 r.) 6/.

Aktywność NIK w przeciwdziałaniu korupcji obejmuje 
też, zgodnie z zaleceniami organizacji międzynarodowych, 
wewnętrzne szkolenie kontrolerów. W minionym roku w NIK 
szkolenie specjalistyczne z zakresu Nowej metodyki antyko-
rupcyjnej odbyło ponad 200 kontrolerów. Wykładu na temat 
obszarów zagrożenia korupcją wysłuchało także, podczas 
aplikacji kontrolerskiej, 85 przyszłych kontrolerów.

5/ Transparency International Polska, Bank Światowy Oddział w Polsce, 

Program Przeciw korupcji Fundacji Stefana Batorego, Państwowy Instytut 

Kontroli Wewnętrznej, Stowarzyszenie Promowania Myślenia Obywatel-

skiego.

6/ W ramach projektów realizowanych przez Fundację Solidarności Polsko-

Czesko-Słowackiej, wspólnie z Transparency International Gruzja.
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2. Obszary zagrożone korupcją  
i mechanizmy korupcjogenne

Definicja korupcji

Korupcja to żądanie, proponowanie, wręczanie lub przyj-
mowanie, bezpośrednio lub pośrednio, łapówki lub jakiejkol-
wiek innej nienależnej korzyści lub jej obietnicy, które wy-
pacza prawidłowe wykonywanie jakiegokolwiek obowiązku 
lub zachowanie wymagane od osoby otrzymującej łapówkę, 
nienależną korzyść lub obietnicę 1/.

Korupcją, w rozumieniu ustawy o CBA 2/, jest obiecywa-
nie, proponowanie, wręczanie, żądanie, przyjmowanie przez 
jakąkolwiek osobę, bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek 
nienależnej korzyści majątkowej, osobistej lub innej, dla niej 
samej lub jakiejkolwiek innej osoby, lub przyjmowanie propo-
zycji lub obietnicy takich korzyści, w zamian za działanie lub 
zaniechanie działania w wykonywaniu funkcji publicznej lub 
w toku działalności gospodarczej. 

W NIK korupcja postrzegana jest nie tylko w kontek-
ście przestępstw korupcyjnych, ale także w nawiązaniu do 
wszystkich mechanizmów i zjawisk, które dotyczą wykorzy-
stywania funkcji publicznych dla przysporzenia sobie lub in-
nym osobom korzyści majątkowych lub osobistych.

Rozpoznanie i przeciwdziałanie

Rola NIK w walce z korupcją, ze względu na usytuowa-
nie w państwie i konstytucyjne uprawnienia, polega głównie 

na rozpoznawaniu zagrożeń korupcyjnych i wskazywaniu 
przedsięwzięć zapobiegających ich występowaniu. Kontro-
lując działalność instytucji publicznych Izba zwraca uwagę 

1/ Por. Cywilnoprawną konwencję o korupcji sporządzoną w Strasburgu 4 listo-

pada 1999 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 244, poz. 2442).

2/ Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym 

(Dz. U. nr 104, poz. 707 ze zm.).

na to, czy w działalności tej nie występują nieprawidłowości 
mające cechy mechanizmów korupcjogennych. W tym celu 
kontrolerzy posługują się specjalną metodyką działań anty-
korupcyjnych. Zadaniem NIK nie jest jednak udowadnianie 
konkretnych przestępstw korupcyjnych i egzekwowanie od-
powiedzialności karnej. Należy to do organów ścigania prze-
stępstw, które dysponują niezbędnymi do tego uprawnie-
niami procesowymi i operacyjnymi – Izba takich uprawnień 
nie posiada. Gdy ustalenia kontroli wskazują na możliwość 
zaistnienia przestępstwa o charakterze korupcyjnym, NIK 
kieruje wówczas zawiadomienie do prokuratury.

Potencjalne obszary ryzyka korupcji

Obszary te zostały w minionych latach dość dobrze 
rozpoznane. Służą temu wyniki analiz nieprawidłowości 
stwierdzanych podczas kontroli. Wskazują one, że szczegól-
nie narażone na występowanie tego zjawiska są: procesy 
restrukturyzacyjne i prywatyzacyjne, gospodarowanie mie-
niem publicznym, działalność funduszy celowych i agencji, 
zamówienia publiczne, funkcjonowanie publicznych zakła-
dów opieki zdrowotnej, działalność organów inspekcji i nad-
zoru, edukacja, zwłaszcza szkolnictwo wyższe. W schema-
cie nr 1 przedstawiono główne rodzaje działalności (obszary) 
szczególnie zagrożone korupcją. 

Schemat nr 1. 
Główne rodzaje działalności zagrożone korupcją

Ryzyko korupcji pojawia się głównie tam, gdzie organ 
władzy działa w sposób uznaniowy (np. przyznawanie 
ulg podatkowych, wydawanie orzeczeń o niezdolności 
do pracy, przyznawanie pomocy materialnej). Również 
tam, gdzie funkcjonariusze publiczni zawierają kontrakty 
z podmiotami prywatnymi (udzielanie zamówień publicz-
nych, zbywanie majątku państwowego i komunalnego, 
dysponowanie dotacjami) oraz wtedy, gdy sprawowane 

Ryzyko związane z:

Nadużywaniem uznaniowości i rozstrzyganiem spraw w sposób dowolny

Uzyskiwaniem przez sektor prywatny korzyści kosztem majątku publicznego

Przekupstwem osób wykonujących te funkcje

Nierównością w dostępie do tych dóbr

Wydawanie rozstrzygnięć 
uznaniowych

Zawieranie kontraktów przez  podmioty 
sektora publicznego i prywatnego

Realizacja przez organy władzy publicz-
nej funkcji nadzorczych i kontrolnych

Dystrybucja przez władze publiczne 
dóbr deficytowych

Wyszczególnienie
(rodzaj działalności)
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są funkcje nadzorcze i kontrolne (działalność administra-
cji skarbowej, służb celnych, organów inspekcji i nadzo-
ru oraz Policji). Istnieje wówczas niebezpieczeństwo, że 
nieuczciwy urzędnik może uzależniać swoją decyzję od 

uzyskania korzyści materialnej lub osobistej, że konkuru-
jące o zamówienie publiczne firmy zechcą uzyskać je w 
sposób nieuczciwy. 

Mechanizmy korupcjogenne

Walka z korupcją może być skuteczna jedynie wtedy, 
gdy zostaną należycie rozpoznane i wyeliminowane okolicz-

ności, które jej sprzyjają. Klasyfikację rozpoznanych mecha-
nizmów korupcjogennych zawiera schemat nr 2.

Schemat nr 2. 
Wyszczególnienie i opis mechanizmów korupcjogennych

Ustalenia kontroli wskazują na występowanie w funk-
cjonowaniu instytucji publicznych, ze zróżnicowaną inten-
sywnością, tych samych lub podobnych nieprawidłowości, 
stwarzających podatny grunt dla korupcji, przez generowa-
nie niekorzystnych gospodarczo i społecznie zjawisk. Nie-
prawidłowości w działalności kontrolowanej instytucji, które 
zwiększają ryzyko korupcji, nazywamy mechanizmami ko-

Krótka charakterystyka

Naruszanie obowiązujących procedur legislacyjnych, a w szczególności pomijanie niezbędnego 
trybu opiniowania lub uzgodnień międzyresortowych; wydawanie aktów wykonawczych ze 
znacznym opóźnieniem; pozostawianie luk i niejednoznaczności, co sprzyja dowolnej interpretacji 
przepisów; niespójne nowelizowanie ustaw; powstawanie coraz większej ilości aktów prawnych 

Dowolności tej sprzyja głównie brak przejrzystych kryteriów trybu załatwiania sprawy, wskutek 
czego urzędnicy mają możliwość wydawania decyzji pomimo negatywnej opinii organów opi-
niujących. Dowolność wynika z nieprzejrzystości i nieprecyzyjności przepisów prawa, a także 
zbyt częstych jego zmian.

Powstaje wtedy, gdy urzędnik podejmujący rozstrzygnięcie sprawy, albo uczestniczący 
w przygotowaniu tego rozstrzygnięcia, ma lub może mieć osobisty interes (finansowy lub 
pozafinansowy) w sposobie jej załatwienia.

Możliwości korzystania z niektórych przywilejów lub z dostępu do dóbr nie są w należyty spo-
sób komunikowane podmiotom potencjalnie nimi zainteresowanym. Dane te są udostępniane 
jedynie wybranym podmiotom, które mają własne metody dotarcia do informacji.

Nieprawidłowości 
w sposobie stanowienia prawa

Dowolność 
postępowania

Konflikt interesów

Brak jawności 
postępowania

Mechanizmy korupcjogenne

Wyraża się w niewystarczającej skuteczności działań nadzorczych właściwych organów, 
organizacyjnej i kadrowej szczupłości jednostek kontroli wewnętrznej oraz głównie doraźnym 
działaniu. Wskutek tego jedynie niewielka część decyzji podejmowanych przez urzędników pod-
dawana jest bieżącej kontroli, co powoduje, że utrudnione jest ujawnianie decyzji wadliwych, 
niekorzystnych dla interesu publicznego.

Słabość systemu nadzoru
i kontroli

Skumulowanie kompetencji w ręku jednej osoby podejmującej decyzje, zwłaszcza niestoso-
wanie w procesie podejmowania decyzji tzw. zasady wielu oczu, czyli rozdzielania czynności 
między różnych urzędników, dla zminimalizowania ryzyka przekupstwa.

Nadmiar kompetencji 
w ręku jednego urzędnika

Nieprecyzyjne określenie w wewnętrznych przepisach instytucji publicznych odpowiedzialności 
urzędniczej za realizację poszczególnych zadań. Nadużywanie formuły kolegialnego podejmo-
wania decyzji powoduje rozmycie indywidualnej odpowiedzialności za podjęte rozstrzygnięcia.

Brak odpowiedzialności osobistej

Lekceważenie dokumentacji 
i sprawozdawczości

Nadmierne korzystanie z usług 
zewnętrznych i pośrednictwa

Uchylanie się przed kontrolą 
państwową

Polega na częstym odstępowaniu od wypełnienia wymaganych obowiązków sprawozdawczych, 
a także na podejmowaniu decyzji bez ich uzasadniania, wskutek czego utrudnione jest kontro-
lowanie procedur decyzyjnych.

Polega na angażowaniu przez administrację publiczną zewnętrznych firm doradczych i 
eksperckich, których usługi zastępują czynności należące do podstawowych obowiązków danej 
instytucji, a także powierzaniu im zarządzania mieniem publicznym lub nadzoru nad nim, co 
umożliwia wykorzystywanie go w celu osiągnięcia prywatnych korzyści.

Rozmyślne unikanie lub odwlekanie w czasie kontroli, np. przez kwestionowanie podstaw 
prawnych lub zakresu  kompetencji najwyższego organu kontroli, uniemożliwiające zbadanie 
prawidłowości funkcjonowania danego podmiotu.
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rupcjogennymi. Chodzi tu w szczególności o takie niepra-
widłowości, które mogą ułatwiać zachowania korupcyjne, 
zachęcać do takich zachowań, a także o nieprawidłowości, 
które mogą utrudniać wykrycie zachowań korupcyjnych. 

Ryzyko korupcji zwiększa się wówczas, gdy w kontrolo-
wanej działalności brak jest przejrzystości działania, gdy nie 
jest zapewniona bezstronność i jawność postępowania, a tak-
że gdy nie funkcjonuje w sposób należyty nadzór i kontrola. 

W miarę coraz głębszego rozpoznawania zagrożeń 
korupcją oraz na podstawie badań kontrolnych przepro-
wadzonych w minionym roku, NIK ustaliła, że najczęściej 
występującymi były cztery mechanizmy korupcjogenne: 
dowolność postępowania (dowolność w podejmowaniu 
decyzji), konflikt interesów, brak jawności postępowania 
oraz brak (słabość) kontroli.

3. Opis mechanizmów 
korupcjogennych na przykładach 
przeprowadzonych kontroli

Izba dostrzega konieczność eliminowania zi-
dentyfikowanych mechanizmów korupcjogen-
nych w badanych obszarach funkcjonowania 
państwa, m.in. przez popularyzowanie rozwią-
zań antykorupcyjnych, które mogą się przyczy-
nić do ograniczenia skali korupcji w Polsce. 
Analiza wyników kontroli 3/ wskazuje, że w dal-
szym ciągu w badanych obszarach funkcjono-
wania państwa działają takie mechanizmy.

Dowolność postępowania

Dowolności sprzyja głównie brak jasnych kryteriów spo-
sobu lub trybu załatwienia sprawy, wskutek czego urzędni-
cy mają możliwość działania nie według ustalonych reguł, 
ale własnego uznania. Dowolność wynika w znacznej mie-
rze z nieprzejrzystych i nieprecyzyjnych przepisów prawa, 
a także nazbyt częstych jego zmian. Sprzyja jej nadmiar 
kompetencji – skumulowanie ich przez jedną osobę podej-
mującą decyzje, w szczególności niestosowanie w procesie 
ich podejmowania tzw. zasady wielu oczu, czyli rozdzielania 
czynności między różnych urzędników, co zwiększa ryzyko 
przekupstwa. Dowolności postępowania często towarzyszą 
inne mechanizmy korupcjogenne.

3/ Podanych do publicznej wiadomości w 2007 r. i I kw. 2008 r.

 1)  W wyniku kontroli zasadności udzielenia i realizacji 
poręczenia ze środków budżetu państwa spłaty 
kredytu na budowę wytwórni preparatów osoczo-
pochodnych przez Laboratorium Frakcjonowania 
Osocza sp. z o.o. w Mielcu [por. zał. nr 3, str. 79] 
ujawniono dowolność postępowania wysokich funk-
cjonariuszy państwa w zakresie udzielenia gwarancji 
Skarbu Państwa oraz protekcyjne traktowanie sprawy 
budowy fabryki frakcjonowania osocza w Mielcu przez 
spółkę „Nedepol”, przekształconą następnie w spółkę 
LFO. W planach biznesowych spółka LFO korzystała 
ze wsparcia rządu, a konkretnie Ministrów Gospodarki 
i Zdrowia. Charakter tego wsparcia został przez Izbę oce-
niony jako „naganna przychylność”, która może wskazy-
wać na możliwość wystąpienia korupcji. Minister Gospo-
darki opiniował Radzie Ministrów poręczenie kredytu na 
budowę wytwórni; w trakcie tej procedury z niejasnych 
przyczyn treść opinii została zmieniona z negatywnej 
na pozytywną. Wyrazem owej „nagannej przychylności” 
w Ministerstwie Zdrowia było w szczególności: niezgod-
ne z prawem wybranie firmy „Nedepol”, jako wykonawcy 
wytwórni i udzielenie przez Ministra Zdrowia zgody na 
budowę i prowadzenie działalności przez ten podmiot, 
wydanie nierzetelnej opinii w sprawie wniosku spółki 
LFO o poręczenie kredytu przez Skarb Państwa, zawar-
cie w 1997 r. z tą spółką wieloletniej umowy ramowej na 
odbiór i przerób osocza, a następnie zakup preparatów 
w sytuacji, gdy podmiot ten nie tylko nie podjął takiej 
działalności, ale nie została jeszcze rozpoczęta budowa 
wytwórni. Decyzję w sprawie gwarancji Skarbu Państwa 
podjął w 1997 r. ówczesny Minister Fransów, poręczając 
spłatę kredytu w wysokości 25,9 mln dolarów amerykań-
skich zaciągniętego przez LFO w konsorcjum banków, 
co Izba oceniła jako działanie nielegalne, niegospodar-
ne, niecelowe, nierzetelne, i skierowała do prokuratury 
zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

 2)  Kontrola funkcjonowania systemów państwowych 
rezerw gospodarczych oraz obowiązkowych zapa-
sów paliw ciekłych w Polsce w latach 2003-2006 
[por. zał. nr 3, str. 20] wykazała niespójność przepisów 
regulujących system tworzenia zapasów paliw, umożli-
wiającą m.in. zakładanie firm bez koncesji, przeprowa-
dzanie jednorazowych operacji importu paliw oraz uni-
kanie konieczności tworzenia zapasów w wielkościach 
wynikających z harmonogramu. W latach 2003-2006 
w 45 przypadkach (na 151 przeprowadzonych kontroli) 
ujawniono nieprawidłowości, polegające na nieutrzy-
mywaniu przez przedsiębiorców wymaganych stanów 
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paliw i braku legalizacji zbiorników. Opieszale usuwano 
wielokrotnie sygnalizowane przez NIK wady systemu. 
Ujawniono też dowolność postępowania Agencji Re-
zerw Materiałowych w zakresie nakładania kar pienięż-
nych. Popełnione błędy proceduralne spowodowały, że 
spośród 16 kar na łączną kwotę 4 mln zł, minister właś-
ciwy ds. gospodarki anulował 4 (na kwotę 1,8 mln zł). 
W ocenie NIK, niezachowanie przejrzystości procedur 
działania Agencji w takich sytuacjach mogło stwarzać 
zagrożenie korupcją.

 3)  Dowolność w rozpatrywaniu wniosków o zwrot mie-
nia, która mogła prowadzić do korupcji, stwierdzono 
w wyniku kontroli wykonywania przez Ministra Skar-
bu Państwa i inne organy administracji publicznej 
zadań w zakresie reprywatyzacji [por. zał. nr 3, str. 
23]. Nie została zapewniona obsada kadrowa, odpo-
wiednia do liczby rozpatrywanych i ewidencjonowanych 
spraw rewindykacyjno-reprywatyzacyjnych. Skutkowało 
to narastaniem zaległości. W Ministerstwie Gospodarki, 
w toku załatwiania, znajdowało się prawie 1,2 tys. spraw 
(37%), a w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – pra-
wie 2 tys. Nierozpatrywanie spraw rewindykacyjnych 
w MRiRW według kolejności ich wpływu oraz dokony-
wanie ich selekcji w celu ograniczenia wypłat odszko-
dowań wskazywało na nierówne traktowanie wniosko-
dawców, czyli korupcjogenną dowolność postępowania. 
Dodać należy, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie 
wykonał 26 wyroków NSA zobowiązujących do wydania, 
w zakreślonych terminach, decyzji administracyjnych 
w sprawach rewindykacyjnych na kwotę 16 mln zł.

 4)  W sposób dowolny, jak stwierdzono w wyniku kontroli 
przygotowania i przebiegu procesu prywatyzacji 
Zelmera SA [por. zał. nr 3, str. 80], przeprowadzono 
ten proces. Nierzetelnie oszacowano wartość Spółki, 
a następnie sprzedano akcje za cenę nieodpowiadającą 
ich faktycznej wartości (85% akcji po 13,20 zł za jedną 
akcję uzyskując 169 mln zł, podczas gdy ich wartość wy-
nosiła co najmniej 390,2 mln zł, czyli 30,20 zł za jedną 
akcję). W rezultacie rażąco zaniżono przychody Skar-
bu Państwa (o co najmniej 221,1 mln zł). Bezpośrednią 
przyczyną zaniżenia przychodów (co najmniej o 161,5 
mln zł) było nierzetelne oszacowanie wartości spółki 
przez doradcę prywatyzacyjnego. We wnioskach Izba 
wskazała m.in., że Minister Skarbu Państwa powinien 
rozważyć możliwość dochodzenia odszkodowania od 
doradcy, a ponadto zapewnić, aby podmioty dochodowe 
i o ugruntowanej pozycji rynkowej nie były zbywane za 

cenę odpowiadającą jedynie wartości ich aktywów. Po-
winien też zapewnić rzetelny odbiór oszacowania warto-
ści prywatyzowanych podmiotów.

 5)  Korupcjogenny mechanizm dowolności postępowania, 
polegający na sprzedaży spółki bez niezbędnej aktuali-
zacji jej wyceny, ujawniono także w wyniku kontroli pry-
watyzacji Zespołu Elektrociepłowni Łódź SA [por. 
zał. nr 3, str. 17]. Minister Skarbu Państwa nie skorzystał 
z możliwości zlecenia aktualizacji oszacowania wartości 
spółki, na co zezwalała umowa z doradcą prywatyzacyj-
nym. Spółka sprywatyzowana została w sierpniu 2005 r., 
natomiast oszacowania jej wartości dokonano według 
stanu na koniec 2002 r. W tym czasie wyniki spółki 
znacząco się polepszyły. Podstawą rekomendowanego 
przez doradcę przedziału cenowego była metoda zdys-
kontowanych przepływów pieniężnych, wykorzystująca 
bezpośrednio osiągane wyniki finansowe. Zdaniem NIK, 
prawie czterokrotne zmniejszenie obciążenia inwesty-
cyjnego i skrócenie okresu gwarantowanych inwestycji 
o 60% znacząco zmieniło założenia przyjęte w wycenie, 
wskazując na potrzebę dokonania ponownej oceny war-
tości spółki przed jej sprzedażą. W ocenie NIK, oparcie 
się jedynie na rekomendacjach doradcy, wynikających 
z porównania wynegocjowanej ceny z wyceną warto-
ści i podobnych transakcji w sektorze ciepłowniczym, 
jednak bez przedstawienia wiarygodnych wyliczeń, nie 
mogło zastąpić rzetelnej aktualizacji wyceny prywatyzo-
wanego podmiotu.

 6)  Dowolność w dysponowaniu środkami publicznymi, po-
legającą na pomijaniu lub nieprzestrzeganiu procedur 
przyznawania dofinansowań na realizację przedsięwzięć 
proekologicznych, stwierdzono podczas kontroli działal-
ności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej w latach 
2003-2005 [por. zał. nr 3, str. 51]. W niektórych fundu-
szach wojewódzkich okresowo nie było procedur rozpa-
trywania wniosków o udzielenie dofinansowania, stosow-
nie do przepisów ustawy – Prawo ochrony środowiska. 
Tam, gdzie zostały ustalone, nie zawsze były jednak sto-
sowane. Stwierdzono też niejednoznaczność procedur, 
a także udzielanie dofinansowania na podstawie niekom-
pletnej dokumentacji. Nie były także określane terminy 
rozpatrywania wniosków, co powodowało przewlekłe ich 
załatwianie. Umowy o dofinansowanie przedsięwzięć nie 
zabezpieczały w pełni interesów funduszy, a przed ich 
podpisaniem w sposób niewystarczający analizowano sy-
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tuację finansową beneficjentów. Nie zawsze wymagano 
wprowadzenia do umów zapisów o oczekiwanych efek-
tach rzeczowych i ekologicznych, a także zobowiązują-
cych beneficjentów do stosowania ustawy – Prawo zamó-
wień publicznych oraz zwrotu środków wykorzystanych 
niezgodnie z przeznaczeniem. Ujawniono też niepra-
widłowości w realizacji umów na dofinansowanie przed-
sięwzięć proekologicznych i nierzetelne ich rozliczanie. 
Odnotowano przypadki zakupu sprzętu niewyszczegól-
nionego w umowie, nieegzekwowania od beneficjentów 
wykazania osiągniętego efektu ekologicznego, a także 
nieterminowego rozliczenia umów. Mimo nieprawidło-
wości dokonywano wypłat. Tylko w NFOŚiGW i dwóch 
funduszach wojewódzkich utworzono stanowiska ds. kon-
troli wewnętrznej, co mogło świadczyć o występowaniu 
mechanizmu słabości kontroli wewnętrznej w pozostałych 
funduszach. Według ich regulaminów organizacyjnych, 
kontrola wewnętrzna miała być wykonywana w ramach 
obowiązku nadzoru przez członków zarządów i kierowni-
ków komórek organizacyjnych. Skala stwierdzonych nie-
prawidłowości w rozliczaniu przyznanych przez fundusze 
świadczeń, może wskazywać na relatywnie duże ryzyko 
zagrożenia korupcją.

 7)  Dowolność postępowania w przyznawaniu środków na 
pomoc publiczną, a także występowanie innych mecha-
nizmów korupcjogennych, ujawniono również w wyniku 
kontroli wykorzystania środków publicznych w sek-
torze stoczniowym w latach 2001-2005 [por. zał. 
nr 3, str. 59]. Nieprawidłowe decyzje Prezesa Agencji 
Rozwoju Przemysłu dotyczyły 329 mln zł z pomocy 
publicznej o wartości 4,2 mld zł. M.in. część tej pomocy 
udzielono Stoczniom Gdynia i Gdańsk oraz HCP, bez 
uprzedniego uzyskania opinii Prezesa Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, do czego zobowiązywała 
ustawa o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu 
pomocy publicznej dla przedsiębiorców. Udzielano też 
pomocy po przystąpieniu Polski do UE – bez uzyskania 
stanowiska Komisji Europejskiej. Dotyczyło to pożyczek 
ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju 
dla HCP (24 mln zł) oraz pożyczek ze środków Agencji 
udzielonych HCP (25 mln zł), Stoczni Gdynia (40 mln zł) 
i Stoczni Gdańskiej (8 mln zł) oraz restrukturyzacji nie-
których należności publicznoprawnych na szczególnych 
zasadach. W tej ostatniej sprawie, decyzję o restruktury-
zacji należności powstałych po 30 czerwca 2003 r. oraz 
obejmującej odsetki od zobowiązań HCP z ww. tytułu 
w wysokości 6,9 mln zł (naliczane do czasu przejęcia 
zobowiązań przez spółkę Operator ARP), oceniono 

jako działanie nielegalne. Dowolność w dysponowaniu 
pomocą publiczną, zwłaszcza o dużej wartości, może 
sprzyjać zachowaniom korupcyjnym.

 8)  Ustalenia kontroli przygotowania i realizacji umów 
dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa w Porcie 
Lotniczym im. Fryderyka Chopina [por. zał. nr 3, str. 
27] wskazywały na dowolność w zawieraniu i realizacji 
umów. W postępowaniu, podczas którego wyłoniono 
wykonawcę Zintegrowanego systemu ochrony stref pery-
feryjnych lotniska i płyt postojowych samolotów, naruszo-
no ustawę – Prawo zamówień publicznych. W pierwszej 
fazie postępowania o udzielenie zamówienia (wartości 
52 mln z), Komisja Przetargowa wystąpiła z niezasadnym 
wnioskiem do Prezesa UZP o wyrażenie zgody na wybór 
dostawcy w trybie z wolnej ręki. Po decyzji odmownej, 
sformułowała warunki udziału w postępowaniu w sposób, 
który spowodował wyeliminowanie 7 spośród 8 oferentów. 
W rezultacie wybór wykonawcy nastąpił bez zweryfiko-
wania przez mechanizmy konkurencji rynkowej zarówno 
wartości przedmiotu umowy, jak i warunków jej realizacji. 
NIK negatywnie oceniła koordynację oraz przygotowanie 
istotnych decyzji zarządczych w PPL w procesie realizacji 
umów na dostawy systemów bezpieczeństwa. Odstąpie-
nie 5 kwietnia 2006 r. od umowy z wykonawcą nastąpiło 
na podstawie niepełnych informacji i bez uprzedniej ana-
lizy ryzyka finansowego. Decyzja ta nie została, przed jej 
podjęciem, poprzedzona analizą ekonomiczną i rozpa-
trzeniem wyników kontroli zleconych przez kierownictwo 
PPL jednostkom zewnętrznym oraz kontroli wewnętrznej.

 9)  Występowanie dowolności postępowania, połączonej 
z angażowaniem zbędnego pośrednictwa, ujawniono 
w wyniku kontroli organizacji zaopatrzenia w węgiel 
kamienny producentów energii elektrycznej i ciep-
lnej w latach 2004-2006 (I półrocze), ze szczegól-
nym uwzględnieniem źródeł kosztów zakupu tego 
surowca [por. zał. nr 3, str. 60]. Zaopatrywanie w węgiel 
państwowych elektrowni i elektrociepłowni odbywało 
się w wielu przypadkach w oparciu o zbędne pośredni-
ctwo prywatnych podmiotów, co prowadziło do wzrostu 
kosztów zakupu surowca. Bez ekonomicznego uzasad-
nienia zawierane były umowy o zakup węgla z firmami 
pośredniczącymi, mimo iż możliwe były tańsze zakupy 
bezpośrednio w kopalniach. W umowach zawieranych 
z pośrednikami nie zabezpieczano należycie interesu 
firm państwowych. W ten sposób uzyskiwali oni wielomi-
lionowe dochody kosztem państwowych kopalni i elek-
trowni, które mogły zawierać umowy kupna-sprzedaży 
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bez udziału pośredników. W sprawie tej NIK postulowała 
dokonanie zmian w organizacji handlu węglem, pro-
wadzących do eliminowania zbędnego pośrednictwa, 
a tym samym obniżenia kosztów producentów energii 
elektrycznej i cieplnej.

 10)  Korupcjogenną dowolność postępowania przy doko-
nywaniu zamówień publicznych, a także zagrożenie 
konfliktem interesów, stwierdzono podczas kontroli 
tworzenia i funkcjonowania, współfinansowania 
z budżetu Unii Europejskiej, lokalnych centrów 
sprzedaży ryb w latach 2002-2006 (3 kwartały) [por. 
zał. nr 3, str. 81]. Udzielono zamówienia na adaptację 
budynków na potrzeby centrów sprzedaży (0,4 mln zł) 
firmie wyłonionej w postępowaniu podlegającemu unie-
ważnieniu, ze względu na niespełnienie wymogów okre-
ślonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Przy udzieleniu 3 kolejnych zamówień (2,9 mln zł) nie 
żądano od oferentów przedłożenia  dokumentów po-
twierdzających spełnienie warunków dotyczących wie-
dzy, potencjału i sytuacji finansowej. Z naruszeniem 
określonego w ustawie – Prawo zamówień publicznych 
trybu przeprowadzono, stosując zamówienie z wolnej 
ręki, postępowania na wykonanie robót dodatkowych 
przy adaptacji budynków w Darłowie i w Helu (0,5 mln zł). 
W dwóch postępowaniach, zakończonych rozstrzygnię-
ciem i zawarciem umowy, biorący w nich udział pracowni-
cy, w tym przewodniczący komisji i jeden z jej członków, 
nie złożyli oświadczeń o braku konfliktu interesów. Była 
to okoliczność korupcjogenna, gdyż mogła prowadzić do 
dopuszczenia do udziału w komisji osób pozostających 
w tym konflikcie.

 11)  Kolejnym przykładem dowolności postępowania, połą-
czonej ze skumulowaniem kompetencji, mogą być usta-
lenia kontroli realizacji centralnych zakupów sprzętu 
komputerowego dla szkół i placówek oświatowych 
[por. zał. nr 3, str. 31]. Izba zbadała 10 spośród 18 umów 
zawartych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 
i Sportu na dostawę sprzętu komputerowego dla szkół 
(o wartości ponad 1,5 mld zł). Funkcje organizacyjne 
i kontrolne, związane z zawarciem i realizacją kon-
traktów, skupione zostały w Biurze Administracyjnym. 
W działalności Biura ujawniono m.in. przyjmowanie do-
staw sprzętu bez sprawdzenia jego jakości, tolerowanie 
opóźnień w dostawach oraz niereagowanie na nierzetel-
ność dostawców, w niektórych przypadkach potwierdza-
nie danych niezgodnych ze stanem faktycznym oraz nie-
egzekwowanie należnych kar umownych. Stwierdzono 

też dokonywanie zmian w umowach, jednostronnie ko-
rzystnych dla dostawców. Nieprawidłowości w realizacji 
centralnych zakupów sprzętu komputerowego były także 
skutkiem innego, ujawnionego podczas kontroli mecha-
nizmu korupcjogennego – braku kontroli wewnętrznej.

 12)  Mechanizm dowolności w podejmowaniu decyzji 
bez ich uzasadnienia, połączony z lekceważeniem 
dokumentacji i sprawozdawczości, wskutek czego 
utrudnione jest kontrolowanie procedur decyzyjnych, 
ujawniono podczas kontroli zawierania i realizacji 
kontraktów na świadczenia zdrowotne w ramach 
ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia 
[por. zał. nr 3, str. 43]. Część świadczeniodawców nie 
przestrzegała obowiązku prowadzenia list pacjentów 
oczekujących na świadczenie, inni zaś prowadzili listy 
w sposób nierzetelny. Przekazując dane niezgodne 
ze stanem faktycznym, wprowadzali w błąd władze 
Funduszu. Brak obowiązku zamieszczania na listach 
danych identyfikujących pacjenta utrudniał ich weryfi-
kację. Nieprawidłowości w prowadzeniu listy pacjen-
tów oczekujących na ważne dla ich zdrowia, a często 
i życia świadczenia medyczne, stwarzają ryzyko zagro-
żenia korupcją. Gdyby listy prowadzone były rzetelnie, 
praktyki korupcyjne byłyby znacznie utrudnione. Nale-
ży też wskazać istotny aspekt społeczny – nierzetelne 
prowadzenie dokumentacji sprzyja nierównemu trakto-
waniu pacjentów, stawianiu ich w sytuacji uzależniania 
pomocy lekarskiej od niekontrolowanej przychylności 
lekarzy bądź urzędników decydujących o dostępności 
zabiegów. Ustalenia kontroli wskazywały na podwyż-
szone ryzyko dowolności w postępowaniu i nierówno-
ści w traktowaniu przez NFZ zakładów opieki zdrowot-
nej przy zawieraniu umów na świadczenia medyczne. 
W 3 skontrolowanych oddziałach Funduszu ujawniono, 
że niektórzy świadczeniodawcy cieszyli się szczegól-
nymi względami – zawierano z nimi kontrakty na ko-
rzystniejszych warunkach finansowych.

Z dowolnością postępowania wiąże się inny mechanizm 
– nieprawidłowości w tworzeniu prawa. Obowiązujące pra-
wo jest niejasne, zawiera przepisy budzące wątpliwości i jest 
trudne w interpretacji. Niejasności prowadzą do dowolnego 
stosowania prawa, stawiania nierównych wymagań osobom 
oczekującym na określone rozstrzygnięcie organu władzy 
publicznej. Działając na podstawie nieprecyzyjnego przepi-
su urzędnik może załatwiać podobne sprawy w odmienny 
sposób, jednym osobom ułatwiać pozytywne rozpatrzenie 
sprawy, a wobec innych je opóźniać i piętrzyć trudności. 
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W warunkach niejednolitego interpretowania tego samego 
przepisu w różnych urzędach, powstaje pole do zachowań 
korupcyjnych. Motywacja do takich zachowań może się wte-
dy pojawiać zarówno po stronie urzędników, świadomych 
możliwości dowolnego załatwienia danej sprawy, jak i po 
stronie obywatela, bezradnego wobec barier tworzonych 
przez urzędnika. 

13) Taką sytuację zastano kontrolując wyłączanie gruntów 
z produkcji rolnej w latach 2004-2005 i jego wpływ 
na aktualizację ewidencji gruntów i budynków oraz 
skutków podatkowych tych czynności [por. zał. nr 
3, str. 69]. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych 
nie precyzuje katalogu dokumentów, jakie powinny być 
przedkładane wraz z wnioskiem o zezwolenie na wyłą-
czenie gruntu z produkcji rolniczej. W rezultacie, wykazy 
niezbędnych dokumentów ustalane są w starostwach 
powiatowych, co prowadzi do znacznego zróżnicowa-
nia – od minimalizowania wymagań, aż do tworzenia 
rozbudowanych list załączników. Zastrzeżenia budziły 
żądania przedkładania wypisów z ewidencji gruntów 
i budynków (wydawanych odpłatnie), ponieważ fakty 
znane organowi z urzędu nie wymagają dowodu. Doty-
czyły one też sposobu ustalania należności za wyłącze-
nie. W większości urzędów obliczano ją już w samej de-
cyzji zezwalającej na wyłączenie. W 4 skontrolowanych 
podmiotach stwierdzono natomiast praktykę wydawania 
kolejnej – drugiej decyzji, po faktycznym rozpoczęciu 
innego niż rolnicze użytkowania gruntu. W sposób zróż-
nicowany udzielano zwolnień z obowiązku uiszczenia 
należności i opłat rocznych za wyłączenie gruntów na 
cele budownictwa mieszkaniowego. Nieprecyzyjne zapi-
sy ustawy prowadziły też do zaniechania ustanowienia 
obowiązku zdejmowania warstwy próchnicznej i niena-
liczania karnych opłat za nieprawidłowości związane 
z wyłączaniem gruntów z produkcji rolniczej. Brak pre-
cyzji prawa lub luki w przepisach prowadzą do dowol-
ności postępowania urzędników, do stosowania różnych 
praktyk w poszczególnych urzędach, a nawet do ich 
zróżnicowania w obrębie jednego urzędu, co niewątpli-
wie jest czynnikiem sprzyjającym korupcji.

Konflikt interesów

Jest to szczególnie niebezpieczny mechanizm korupcjo-
genny w funkcjonowaniu instytucji publicznych. O konflikcie 
interesów mówimy wówczas, gdy urzędnik podejmujący 
rozstrzygnięcie w określonej sferze spraw publicznych lub 
uczestniczący w przygotowaniu tego rozstrzygnięcia, ma lub 
może mieć osobisty interes (finansowy lub pozafinansowy) 

w sposobie załatwienia sprawy. Do konfliktu dochodzi nie 
tylko wtedy, gdy urzędnik w danej sprawie działa w osobi-
stym interesie, ale także, gdy istnieje choćby tylko teore-
tyczna możliwość, że osobisty interes przeważy nad troską 
o interes publiczny.

W działalności instytucji publicznych zbyt słaba jest, 
a w niektórych w ogóle nie istnieje, wrażliwość na poten-
cjalny konflikt interesów. Funkcjonariusz państwa nie wi-
dzi nic złego w tym, gdy jako urzędnik podejmuje decyzje 
o przekazaniu określonych środków publicznych na rzecz 
fundacji, w której pełnił funkcje kierownicze, a następnie 
zostaje beneficjentem zleceń tej fundacji. Skuteczna walka 
z korupcją wymaga stanowczego przeciwdziałania konflikto-
wi interesów. Funkcjonariusze publiczni nie powinni działać 
w warunkach podwójnej lojalności, gdy ich rozstrzygnięcia 
dotyczą nie tylko interesu publicznego, za który odpowiada-
ją z tytułu sprawowanego urzędu, ale również ich interesów 
osobistych.

 1)  W wyniku kontroli tworzenia i działalności fundacji, 
których fundatorem jest Skarb Państwa lub jednost-
ki sektora finansów publicznych [por. zał. nr 3, str. 16] 
NIK ujawniła wystąpienie konfliktu interesów, dotyczące-
go prezydenta Fundacji „Centrum Europejskie Natolin” 
i jednocześnie sekretarza Komitetu Integracji Europej-
skiej. Zarząd fundacji zawarł umowę-zlecenie z jej pre-
zydentem, finansowaną ze środków przekazanych fun-
dacji z odsprzedaży bezzwrotnej pomocy rządu Włoch. 
Konflikt interesów polegał na tym, że osoba pełniąca tę 
funkcję była jednocześnie dysponentem, a następnie 
beneficjentem zlecenia finansowanego z tych środków. 
Na mocy własnej decyzji (jako sekretarza KIE), Fundacja 
CEN została wskazana jako jedyny beneficjent grantu 
w wysokości 1,8 mln zł. Na tej podstawie fundacji prze-
kazano środki w wysokości 900 tys. zł. Następnie rada 
fundacji zobowiązała zarząd fundacji do zawarcia umo-
wy z prezydentem fundacji na zorganizowanie i przepro-
wadzenie prac badawczych (uchwałę rady w tej sprawie 
podpisał prezydent fundacji). Zarząd uchwałę wykonał 
i 1 lutego 2002 r., bez stosowania procedury wyboru naj-
lepszej oferty, zawarł umowę ze wskazaną osobą, która 
następnie z tytułu realizacji umowy uzyskała wynagro-
dzenie w wysokości 423 tys. zł. W sprawie tej wystąpił 
podwójny konflikt interesów: po pierwsze funkcjonariusz 
państwowy – sekretarz KIE przekazał publiczne środki 
fundacji, w której sam pełnił kierowniczą funkcję; po dru-
gie, jako prezydent fundacji, uzyskał od niej dla siebie 
intratne zlecenie, realizowane ze środków publicznych. 
W latach 1999-2004 zarząd fundacji zawarł jeszcze 5 in-
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nych umów-zleceń i 25 umów o dzieło z członkami rady 
(suma wynagrodzenia dla zleceniobiorców wyniosła 140 
tys. zł). 

  Przypadki przyjmowania intratnych zleceń przez człon-
ków władz, choć na mniejszą skalę, miały miejsce także 
w innych fundacjach: Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi 
Biłgorajskiej (umowy-zlecenia z dwoma kolejnymi pre-
zesami na kwotę 48 tys. zł), Fundacji Rozwoju Przedsię-
biorczości (umowy-zlecenia i o dzieło z członkami rady 
fundacji na kwotę 62 tys. zł), Fundacji Kaliski Inkubator 
Przedsiębiorczości, gdzie ujawniono zlecenie prac przez 
zarząd fundacji jej prezesowi (pobrał za nie wynagro-
dzenie w wysokości 35,8 tys. zł), przy czym brak było 
dowodów ich wykonania. Dopuszczenie do takiej sytu-
acji uzasadnia postawienie zarzutu, że osoby pełniące 
funkcje we władzach fundacji wykorzystują je do czerpa-
nia nienależnych korzyści z publicznego majątku. W wy-
padku Fundacji CEN i EkoFundusz ujawniono ponadto 
dowolność postępowania ich władz w zakresie kształto-
wania wysokości wynagrodzeń członków zarządów fun-
dacji. W tym drugim przypadku skala nieprawidłowych 
wynagrodzeń była znacząca – suma zawyżonych wyna-
grodzeń w latach 2001-2004 wyniosła 2,7 mln zł.

 2)  Kontrola prawidłowości wydawania decyzji o warun-
kach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz 
pozwoleń na budowę na terenie województwa ma-
zowieckiego w latach 2004-2006 (I kw.) [por. zał. nr 3, 
str. 82] wykazała istnienie konfliktu interesów, wynika-
jącego z łączenia zatrudnienia w administracji budow-
lanej z działalnością gospodarczą w zakresie realizacji 
projektów budowlanych. W niewystarczającym stopniu 
zwracano uwagę na możliwość wykonywania przez 
pracowników samorządowych zajęć, które pozostawa-
łyby w sprzeczności z ich obowiązkami albo mogłyby 
wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność, 
tj. powstanie sytuacji, o jakich jest mowa w art. 18 usta-
wy o pracownikach samorządowych. Tymczasem fakty 
takie stwierdzono w Urzędzie m.st. Warszawy. Anali-
zie poddano oświadczenia o prowadzeniu działalności 
gospodarczej, złożone przez 15 pracowników Biura 
Naczelnego Architekta Miasta i stwierdzono nietermi-
nowe (tj. powyżej 30 dni) złożenie oświadczeń przez 
2 osoby oraz brak w 6 oświadczeniach informacji o ro-
dzaju prowadzonej działalności i o dacie jej rozpoczęcia. 
W wypadku 2 pracowników stwierdzono, iż prowadzo-
ny rodzaj działalności gospodarczej może pozostawać 
w sprzeczności z ich obowiązkami albo może wywo-
ływać podejrzenie o stronniczość lub interesowność. 

Jeden z nich prowadził działalność w zakresie „usługi 
– prace geodezyjno-kartograficzne”, zaś zgodnie z za-
kresem czynności był zobowiązany m.in. do opiniowania 
projektów podziałów działek w zakresie ich zgodności 
z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, a drugi w zakresie projektów budow-
lano-architektonicznych, podczas gdy zgodnie z zakre-
sem obowiązków zobowiązany był do analizy decyzji 
o pozwoleniu na budowę i ich parafowania. Oświadczeń 
o prowadzeniu działalności gospodarczej nie złożyło 
2 pracowników prowadzących sprawy pozwoleń na bu-
dowę w starostwie piaseczyńskim. Jeden z nich był au-
torem projektu budowlanego, zatwierdzonego w decyzji 
o pozwoleniu na budowę, wydanej przez Starostę. Sta-
rosta piaseczyński nie przedłużył z ww. pracownikami 
umowy o pracę. Z kolei w starostwie mińskim przedmio-
tem 13 postępowań w sprawie wydania pozwolenia na 
budowę były m.in. projekty budowlane, wykonane przez 
architekta, którego matka sprawdzała kompletność doku-
mentów załączonych do wniosku o wydanie pozwolenia 
na budowę, w tym projektów budowlanych 4/. Sytuacja, 
w której urzędnicy podejmujący rozstrzygnięcia w danej 
sprawie, albo uczestniczący w ich przygotowaniu, mają 
osobisty interes w sposobie jej załatwienia (w opisanych 
przypadkach zatwierdzenie sporządzonej przez pracow-
nika lub członka jego rodziny dokumentacji geodezyjnej 
lub architektonicznej) jest typowym przykładem konfliktu 
interesów.

 3)  W wyniku kontroli prywatyzacji Polskich Hut Stali SA 
[por. zał. nr 3, str. 13], oprócz dowolności w podejmo-
waniu decyzji, nadużywania usług zewnętrznych, ujaw-
niono także konflikt interesów. Proces prywatyzacji był 
mało przejrzysty i towarzyszyły mu zachowania wskazu-
jące na możliwość wystąpienia korupcji. Np. wyrażono 
zgodę dwóm inwestorom na przeprowadzenie badań 
w spółce jeszcze przed ogłoszeniem zaproszenia do 
rokowań, a także przesunięto termin składania ofert. 
Minister Skarbu Państwa zatrudnił firmę doradczą przy 
prywatyzacji „w trybie zamówienia z wolnej ręki” za wy-
nagrodzeniem 3,1 mln zł, bez próby wyłonienia doradcy 
w innym konkurencyjnym trybie. NIK negatywnie oceni-
ła też zatwierdzenie tego trybu przez Prezesa Urzędu 
Zamówień Publicznych. Na skutek przyjęcia zbyt niskiej 
prognozy wyniku finansowego spółki, wycena sporzą-
dzona przez Konsorcjum Doradcze została zaniżona 

4/ Stosownie do art. 24 § 1 pkt 2 Kpa pracownik ten winien być wyłączony 

z postępowania.
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o prawie 2 mld zł. Doprowadziło to do sprywatyzowania 
PHS SA na niekorzystnych warunkach. Zakres dowol-
nych działań budził podejrzenie, że w toku prywatyzacji 
mogło dojść do korupcji, dlatego też NIK skierowała sto-
sowne zawiadomienie do prokuratury.

 4)  Przeprowadzona w Wyższym Urzędzie Górniczym w Ka-
towicach doraźna kontrola wybranych zagadnień fun-
kcjonowania nadzoru górniczego w latach 1998-2006 
ujawniła mechanizmy korupcjogenne, w tym liczne przy-
padki występowania konfliktu interesów w obszarze dzia-
łania komisji powołanych na podstawie ustawy – Prawo 
geologiczne i górnicze przez Prezesa Urzędu do opinio-
wania rozpoznania i zwalczania zagrożeń w zakładach 
górniczych.

  Komisje, będące organami opiniodawczo-doradczymi 
Prezesa WUG, prowadziły jednocześnie odpłatną działal-
ność opiniodawczo-doradczą na rzecz przedsiębiorców. 
Obsługę organizacyjną i finansowanie prac 8 z 10 komisji 
działających przy WUG, prowadziły 3 jednostki badaw-
czo-rozwojowe: Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, 
KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojo-
we we Wrocławiu oraz Centrum Mechanizacji Górnictwa 
KOMAG w Gliwicach. Źródłem środków pokrywających 
wydatki związane z działalnością komisji były przychody, 
jakie uzyskiwały ww. jednostki od przedsiębiorców, z ty-
tułu opinii wydawanych na ich rzecz przez komisje. W re-
zultacie komisje finansowane były ze środków podmiotów 
zainteresowanych wydawanymi opiniami, co mogło mieć 
wpływ na ich treść, tym bardziej, iż jedna z jednostek ob-
sługujących (KGHM CUPRUM sp. z o.o.) była powiązana 
kapitałowo z podmiotem zwracającym się o uzyskanie 
takich opinii (KGHM Polska Miedź SA).

  W niektórych decyzjach administracyjnych oraz towa-
rzyszącej dokumentacji dyrektorzy okręgowych urzędów 
górniczych nakazywali przedsiębiorcom sprawdzenie 
prawidłowości stosowanych rozwiązań przez tzw. ko-
palniane zespoły opiniodawcze, wskazując, iż winny być 
one poszerzone o członków określonych komisji. Przed-
siębiorcy, realizując takie zobowiązania, pokrywali kosz-
ty działalności członków komisji zapraszanych do współ-
pracy, zawierając z nimi umowy-zlecenia lub umowy 
o dzieło. Zdaniem NIK, świadczenie usług doradczych 
przez członków komisji nie gwarantowało obiektywizmu 
późniejszych opinii, wydawanych na rzecz tego samego 
przedsiębiorcy, w szczególności w sprawach, w których 
dany członek komisji już raz się wypowiedział.

  Stwierdzono liczne przypadki sporządzania, przy współ-
udziale osób będących członkami komisji, analiz, eks-

pertyz itp. dokumentów, stanowiących podstawę do 
opracowania dokumentacji przedsiębiorców, podlegają-
cej następnie opiniowaniu przez komisje. W rezultacie 
prowadziło to do sytuacji, w której członkowie komisji 
oceniali efekty własnej pracy bądź pracy innych osób 
wchodzących w skład komisji, co mogło powodować 
stronniczość oraz stwarzać zapotrzebowanie na zleca-
nie przez przedsiębiorców większości tego typu zadań 
członkom komisji, aby zapewnić sobie ich przychylność.

Brak jawności postępowania

Mechanizm ten polega głównie na tym, że możliwo-
ści korzystania z niektórych uznaniowych przywilejów lub 
z dostępu do dóbr nie są w należyty sposób komunikowa-
ne podmiotom potencjalnie nimi zainteresowanym. Dane te 
są udostępniane jedynie wybranym podmiotom, które mają 
własne metody dotarcia do takich informacji.

 1)  Kontrola kształtowania polityki przestrzennej w gmi-
nach jako podstawowego instrumentu rozwoju in-
westycji [por. zał. nr 3, str. 54] wykazała rażące zanie-
dbania w opracowywaniu planów zagospodarowania 
przestrzennego, co w konsekwencji prowadziło do 
braku jawności w planowanym przeznaczeniu gruntów 
i korupcjogennej dowolności w dysponowaniu nimi. 
Gminy nie wykazywały zaangażowania w planowaniu 
przestrzennym, o czym świadczy niewystarczający, 
w stosunku do potrzeb, wzrost powierzchni obsza-
rów gmin, objętych tymi planami. Ich brak prowadzi 
zarazem do braku jawności działalności publicznej 
w zakresie planowania przestrzennego – obywatele 
nie mają wiedzy o tym, jakie są planowane działania 
władz publicznych na określonym terenie. Możliwe 
są też nadużycia związane ze zmianą przeznaczenia 
gruntów. W 64 skontrolowanych gminach udział te-
renów objętych planami wynosił 14%, co wyjaśniano 
brakiem środków na ich sporządzanie. Tłumaczenie 
to jest jednak mało wiarygodne, ponieważ przeciętne 
wydatki związane ze sporządzaniem planów gminy wy-
niosły 0,18% wydatków średniorocznych gmin. W sytu-
acji braku planów, postępowania w sprawach wydania 
decyzji o warunkach zabudowy toczyły się przewlekle, 
a urzędnicy załatwiający te sprawy mieli możliwość 
dowolnego określania warunków zabudowy. Brak pla-
nów stanowił istotne utrudnienie w realizacji zamierzeń 
inwestycyjnych, skutkujące również wyhamowaniem 
tempa rozwoju inwestycji.



260

 2)  Brak jawności stwierdzono również w wyniku kontroli 
gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości 
[por. zał. nr 3, str. 66]. Wójtowie większości skontrolo-
wanych gmin nie posiadali pełnej wiedzy o nierucho-
mościach gminnych, ze względu na nieprowadzenie lub 
nierzetelne prowadzenie ich ewidencji. Stwierdzono rów-
nież rozbieżności między danymi zawartymi w gminnych 
ewidencjach nieruchomości, geodezyjnych ewidencjach 
gruntów i budynków prowadzonych przez starostów, 
jak również w księgach rachunkowych i informacjach 
o stanie mienia komunalnego. Większość wójtów spo-
rządzała te informacje niezgodnie z przepisami. Tylko 
co piąty realizował ustawowy obowiązek sporządzenia 
planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości. 
Nie korzystali oni przy tym ze wszystkich możliwości 
zwiększania dochodów gmin: nie podejmowali skutecz-
nych działań, w celu udostępnienia nieruchomości do 
korzystania oraz aktualizacji wysokości opłat rocznych 
z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu. 
Naruszano też art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nie-
ruchomościami, przez niepublikowanie wykazów nieru-
chomości przeznaczonych do sprzedaży i do oddania 
w najem lub dzierżawę. Opisane fakty ograniczały do-
stęp do informacji publicznej i stwarzały warunki sprzy-
jające zachowaniom korupcyjnym przy sprzedaży bądź 
najmie nieruchomości komunalnych.

Słabość systemu nadzoru i kontroli

Wyraża się w niewystarczającej skuteczności działań 
nadzorczych organów do tego zobowiązanych, w organiza-
cyjnej i kadrowej słabości kontroli wewnętrznej oraz głównie 
doraźnym, a nie planowym działaniu. Wskutek tego jedynie 
niewielka część decyzji podejmowanych przez urzędników 
poddawana jest bieżącej kontroli, co powoduje, że utrud-
nione jest ujawnianie decyzji wadliwych, niekorzystnych dla 
interesu publicznego.

 1)  Kontrola gospodarowania majątkiem przedsię-
biorstw państwowych i spółek działających z udzia-
łem Skarbu Państwa w toku postępowań upad-
łościowych [por. zał. nr 3, str. 21] wykazała rozliczne 
mechanizmy korupcjogenne, w szczególności słabość 
systemu kontroli nad tymi postępowaniami. W 22 pod-
miotach zbadanych przez Izbę kontynuowano działal-
ność gospodarczą po ogłoszeniu upadłości, najczęściej 
ze względu na zamiar sprzedaży całości lub zorganizo-
wanej części upadłego przedsiębiorstwa. W 8 podmio-
tach działania takie były jednak nieuzasadnione. W 3 

z nich spowodowały uszczuplenie majątku masy upad-
łościowej o 20,7 mln zł. Wydzierżawienie majątku upad-
łego w 4 podmiotach nastąpiło bez wymaganej zgody 
sądu. Było to działanie o cechach korupcjogennej do-
wolności postępowania. W ponad połowie postępowań 
syndycy nieprawidłowo realizowali obowiązki sprawo-
zdawcze. Najczęściej w sprawozdaniach rachunkowych 
nie umieszczano uzasadnienia ponoszonych wydatków, 
a w sprawozdaniach z czynności nie wykazywano istot-
nych zdarzeń. Lekceważenie obowiązków w zakresie 
dokumentacji i sprawozdawczości należy również trak-
tować jako korupcjogenne. Organy założycielskie przed-
siębiorstw państwowych oraz Minister Skarbu Państwa 
(wobec spółek z udziałem Skarbu Państwa) nierzetelnie 
wykonywali przysługujące im uprawnienia wobec pod-
miotów znajdujących się w upadłości. W 12 spośród 
14 skontrolowanych urzędów wojewódzkich i w Minister-
stwie Skarbu Państwa nie określono zasad powoływania 
reprezentantów upadłych przedsiębiorstw. Nie posiada-
no też wiedzy o sposobie i efektach wykonywania obo-
wiązków reprezentantów przez osoby powołane przez 
wojewodów. NIK stwierdziła zawieranie umów na usługi 
nieznajdujące uzasadnienia w celach prowadzonego 
postępowania, dodatkowo w warunkach konfliktu intere-
sów (umowy zawierane z członkami rodziny syndyków 
lub podmiotami, których syndycy byli współwłaściciela-
mi). Ujawniono też zlecanie przez syndyków podmiotom 
zewnętrznym czynności należące do ich obowiązków. 
To wskazywało na kolejne korupcjogenne mechanizmy 
nadużywania usług zewnętrznych i konflikt interesów.

 2)  Dowolność postępowania administracji skarbowej w sto-
sunku do zaległych zobowiązań, a także niezapewnienie 
skutecznego nadzoru i kontroli nad ich ściąganiem, co 
skutkowało przedawnieniem się wielu z nich, stwier-
dzono w wyniku kontroli dotycząca przedawniania 
się zobowiązań podatkowych w latach 2004-2006 
(I półrocze) [por. zał. nr 3, str. 12]. Skontrolowany ob-
szar jest zagrożony występowaniem nadużyć, polegają-
cych na opieszałej egzekucji zobowiązań podatkowych 
i doprowadzaniu do ich przedawnienia, dzięki czemu 
wybrane podmioty mogą unikać płacenia podatków. W 
badanym okresie, ze względu na przedawnienie, urzę-
dy skarbowe odpisały z ewidencji księgowej 1,2 mld zł 
zaległości podatkowych. W urzędach i izbach celnych 
odpisano natomiast 361,9 mln zł. W ewidencji księgo-
wej urzędów skarbowych figurowały niekiedy zaległości 
z odległych lat (sprzed 2000 r.), których odzyskanie było 
mało prawdopodobne. Podobne zjawisko występowało 
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w izbach celnych. Zaległości podatkowe w izbach i urzę-
dach skarbowych, dla których minęło więcej niż 5 lat od 
roku, w którym stały się wymagalne, wynosiły na koniec 
2006 r. 4,6 mld zł. W kwotach przedawnionych zobowią-
zań nie ujęto utraconych odsetek za zwłokę (na terenie 
objętym właściwością 10 izb skarbowych oszacowano je 
na 0,9 mld zł). Główną przyczyną przedawnień w fazie 
postępowań odwoławczych był wpływ odwołań od de-
cyzji organów i instancji, wydanych po długotrwałych 
i podjętych ze znacznym opóźnieniem postępowań 
kontrolnych – tuż przed upływem terminu przedawnie-
nia. Ze 150 zbadanych spraw przedawnionych na eta-
pie postępowania odwoławczego, blisko połowa (48%) 
wpłynęła do izb na kilka dni przed upływem przedawnie-
nia, a w sprawach tych urzędy skarbowe nie dokonały 
skutecznie czynności przerywających bieg przedawnie-
nia. Urzędy skarbowe i urzędy kontroli skarbowej, mimo 
zalecenia Ministerstwa Finansów z 28 lutego 2005 r., 
nie przekazywały izbom skarbowym wraz z odwołaniem 
i stanowiskiem organu podatkowego, informacji o stanie 
sprawy, tj. podjętych działaniach egzekucyjnych, prze-
rywających bieg prze-dawnienia (izby nie egzekwowały 
wykonania tego obowiązku). Do przyczyn przedawnień 
należało również przewlekłe prowadzenie postępowań 
w sądach administracyjnych (w niektórych sprawach na-
wet ponad 5 lat), jak też wydawanie decyzji tuż przed 
upływem terminu przedawnienia – po kilkumiesięcznym 
terminie rozpatrywania sprawy (skutkowało to ich niedo-
ręczeniem lub nie pozwalało na skuteczne zastosowanie 
środka egzekucyjnego), a także błędy w ocenie stanu 
prawnego, brak współpracy między komórkami organi-
zacyjnymi urzędów i między urzędami. Izby skarbowe 
wydawały decyzje określające zaległy podatek lub uchy-
lały decyzje organu pierwszej instancji i przekazywały 
sprawy do ponownego rozpatrzenia, niekiedy na kilka dni 
przed upływem terminu przedawnienia, co uniemożliwiło 
urzędom skarbowym wszczęcie egzekucji. Zaniedbania 
te były skutkiem niefunkcjonowania w sposób właściwy 
systemu nadzoru i kontroli. Zastrzeżenia w wypadku izb 
skarbowych dotyczyły głównie braku analiz skali i przy-
czyn powstawania zaległości w podległych urzędach 
oraz niedokonywania oceny prawidłowości i terminowo-
ści dokonywania odpisów. Ograniczało to skuteczność 
nadzoru nad podległymi urzędami. Nie we wszystkich 
urzędach skarbowych monitorowano tez zaległości i zo-
bowiązania zagrożone przedawnieniem. Tylko 6 izb wy-
korzystało uprawnienia Wojewódzkich Kolegiów Skarbo-
wych, którym przewodniczą dyrektorzy izb skarbowych, 
do koordynacji polityki podatkowej i kontrolnej w celu za-

pobiegania przedawnianiu się zobowiązań. Dane Mini-
sterstwa Finansów o liczbie i kwocie przedawnień z winy 
urzędników administracji skarbowej w badanym okresie 
(3,9 mln zł w izbach skarbowych i 52 tys. zł w izbach 
celnych) nie wskazują rzeczywistych wielkości. Tylko 
w 9 z 19 skontrolowanych przez NIK urzędów, z winy 
pracowników przedawniły się zobowiązania podatkowe 
(w 38 sprawach) na kwotę 19,2 mln zł. W niewystarcza-
jącym stopniu prowadzono postępowania wyjaśniające 
w celu ustalenia osób odpowiedzialnych za przedawnie-
nia. Jedynie 5 dyrektorów izb skarbowych, analizując 
rozmiary i przyczyny przedawnienia, egzekwowało od 
naczelników urzędów informacje o osobach odpowie-
dzialnych, weryfikowało je i wszczynało postępowania 
wyjaśniające.

 3)  Kontrola sprawowania nadzoru nad wielkoprzemy-
słowymi fermami trzody chlewnej [por. zał. nr 3, 
str. 55] ujawniła jego słabość, przede wszystkim brak 
systemu pełnej ich rejestracji. Inspekcje odpowiedzial-
ne za nadzór, m.in. sanitarna i ochrony środowiska, nie 
miały wiedzy o liczbie takich ferm, wskutek czego wiele 
z nich mogło działać poza kontrolą odpowiednich władz. 
Niektóre fermy były znane i kontrolowane, podczas gdy 
o innych nikt oficjalnie nie wiedział. W takich warun-
kach istniała możliwość uchylania się przez właścicieli 
części ferm od obowiązków związanych z uzyskaniem 
pozwolenia zintegrowanego w zakresie ochrony śro-
dowiska lub spełniania standardów sanitarnych i we-
terynaryjnych. Dodatkowo Ministerstwo Środowiska 
nieprawidłowo zinterpretowało rozporządzenie Ministra 
Środowiska w sprawie rodzajów instalacji mogących 
powodować znaczne zanieczyszczenia poszczególnych 
elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, 
według którego stanowiska dla macior nie są zaliczane 
do stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg. Działanie 
takie spowodowało, że Inspekcja Ochrony Środowiska 
niejednolicie kwalifikowała podmioty posiadające in-
stalacje do chowu lub hodowli świń, jako spełniające 
wymagania określone w załączniku do rozporządzenia 
(tzn. więcej niż 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 
30 kg lub 750 stanowisk dla macior). W rezultacie takiej 
interpretacji, część podmiotów nie była zobowiązana do 
uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Stwierdzono 
też wiele przypadków nierównego traktowania podmio-
tów prowadzących takie fermy. Dowolne postępowanie 
w kwalifikowaniu ferm, jak również dowolność w egze-
kwowaniu od nich wymogów stawianych przez prawo, 
należy ocenić jako wysoce korupcjogenne.
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 4)  Kontrola rozporządzania przez Agencję Mienia Woj-
skowego nieruchomościami na rzecz jednostek sa-
morządu terytorialnego w latach 2003-2006 [por. zał. 
nr 3, str. 58] wykazała brak nadzoru nad przestrzeganiem 
przez jednostki samorządu terytorialnego warunków, na 
jakich Agencja przekazała im nieruchomości w drodze 
darowizny, tj. zakazu zbywania nieruchomości nabytych 
nieodpłatnie. Agencja poprawnie zawierała umowy daro-
wizn, jednak ani jeden z oddziałów nie posiadał informacji 
o sposobie wykorzystania nieruchomości przekazanych 
w drodze darowizny. Nie przeprowadzano także kon-
troli w tym zakresie, mimo iż zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, darowizna niewykorzystana na wskazany cel 
podlega odwołaniu. NIK ustaliła, że jeden z samorządów 
sprzedał nieruchomość przekazaną w 2006 r. na cele 
publiczne spółce prawa handlowego. Ta sama gmina zby-
ła tejże spółce grunty, które nabyła z bonifikatą. Korzyści, 
jakie osiągnęły samorządy, jak również osoby fizyczne 
i prawne, które nabyły nieruchomości, świadczyć mogą 
o wystąpieniu mechanizmu korupcjogennego. Zdaniem 
NIK, Agencja zobowiązana do racjonalnej gospodarki nie-
ruchomościami Skarbu Państwa, powinna kontrolować 
prawidłowość wykorzystania nieruchomości przez nabyw-
cę lub obdarowanego. W wypadku stwierdzenia wykorzy-
stania ich niezgodnie z celem, na który zostały darowa-
ne lub sprzedane z bonifikatą, winna stosować sankcje 
w postaci odwołania darowizny lub zwrotu kwoty równej 
udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Przewidziane 
ustawowo sankcje za niezgodne z celem wykorzystanie 
darowanych lub sprzedanych z bonifikatą nieruchomości, 
wymuszają prowadzenie kontroli ich wykorzystania. Dzia-
łania te winny zapobiegać przejęciu lub wykorzystaniu 
przez osoby trzecie, za pośrednictwem gmin, nierucho-
mości Skarbu Państwa.

 5)  Korupcjogenny mechanizm braku właściwego nadzoru 
i kontroli ujawniono w wyniku kontroli wykorzystania 
w województwie łódzkim środków powiatowych 
i gminnych funduszy ochrony środowiska i gospo-
darki wodnej oraz gromadzenia i redystrybucji opłat 
wnoszonych za korzystanie ze środowiska [por. zał. 
nr 3, str. 74]. NIK negatywnie oceniła działania Urzę-
du Marszałkowskiego w Łodzi w zakresie gromadzenia 
i redystrybucji środków z tych opłat, wskazując m.in. na 
niewykonywanie w tym zakresie nadzoru i wewnętrznej 
kontroli, jak również kontroli przestrzegania i stosowania 
przepisów o ochronie środowiska. W urzędach gmin 
i starostwach powiatowych stwierdzono wydatkowanie 
części środków z opłat niezgodnie z ich przeznaczeniem, 

niewłaściwe prowadzenie ewidencji księgowej, zaniedba-
nia w dokumentowaniu postępowań o wydanie zezwoleń 
na usunięcie drzew lub krzewów, a także stosowanie nie-
właściwych stawek, czego skutkiem było zaniżenie przy-
chodów. Urząd w latach 2004-2006 nie wypełniał, wynika-
jącego z ustawy – Prawo ochrony środowiska, obowiązku 
kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, 
m.in. w zakresie udostępniania dokumentów i danych do 
ustalenia stanu faktycznego przez podmioty zobowiązane 
do wnoszenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska. 
W kontrolowanych urzędach gmin i starostwach nie pro-
wadzono prawidłowo kontroli finansowej, o której mowa 
w art. 47 ustawy o finansach publicznych. W 7 spośród 
11 skontrolowanych urzędów gmin i miast, zezwolenia 
na wycięcie drzew lub krzewów wydano z naruszeniem 
prawa. Nierzetelnie prowadzono też wykaz wniosków 
o wydanie zezwoleń (finansowy wymiar stwierdzonych 
nieprawidłowości przy wydawaniu zezwoleń wyniósł 
13,2 mln zł). Nieprawidłowości te, jak również uchybienia 
w decyzjach umarzających ustalone opłaty mogły, zda-
niem NIK, sprzyjać występowaniu zjawisk korupcyjnych. 
Ustalenia kontroli NIK prowadzą do wniosku, że system 
weryfikacji i podziału wpłat z tytułu opłat za korzystanie 
ze środowiska oraz redystrybucji środków, jest w regionie 
łódzkim niesprawny, co jest m.in. skutkiem braku skutecz-
nego nadzoru i systematycznej kontroli w zakresie ich 
gromadzenia i redystrybucji. Analogiczne nieprawidłowo-
ści NIK stwierdziła już podczas kontroli przeprowadzonej 
w 2000 r. Brak zauważalnej poprawy w funkcjonowaniu 
Urzędu ma związek z niepełną realizacją wniosków, jakie 
Izba przedłożyła wówczas Marszałkowi Województwa.

4. Przedsięwzięcia zmniejszające 
zagrożenie korupcją
Wnioski płynące z postępowań kontrolnych za-
kończonych w 2007 r., ale w części również nie-
zrealizowane dotychczas wnioski wynikające 
z wcześniejszych badań NIK, wskazują na potrze-
bę podejmowania określonych przedsięwzięć 
dostosowanych do poszczególnych obszarów, 
w których diagnozowane jest wysokie zagroże-
nie korupcją.

 1)  Zwiększenie skuteczności nadzoru nad prywatyzacją. 
Ustalenia kolejnych kontroli wskazują, że w procesach 
prywatyzacyjnych nadal występują nieprawidłowości 
o charakterze korupcjogennym. W celu zmniejszenia za-
grożenia tą wysoce niebezpieczną patologią, za celowe 
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należy uznać wprowadzenie mechanizmów zapewniają-
cych rzetelną analizę projektów umów z doradcami prywa-
tyzacyjnymi, pod kątem precyzyjności i jednoznaczności 
zapisów, analizę ryzyka egzekwowalności zobowiązań od 
kontrahenta, zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa 
oraz prywatyzowanej spółki. Niezbędna jest również właś-
ciwa organizacja procesu odbioru analizy prywatyzacyjnej, 
w tym wyceny, przez zamawiającego. Podjęcie takich 
działań może skutecznie zapobiegać sprzedaży prywaty-
zowanych podmiotów po zaniżonej wartości. Istotne zna-
czenie ma także precyzyjne określenie roli doradcy w pro-
cesie prywatyzacyjnym. Podjęcie decyzji w tej sprawie 
powinna poprzedzać rzetelna analiza ryzyka związanego 
z przekazanymi doradcy uprawnieniami i zakresem za-
dań. I wreszcie pożądane jest zapewnienie ze strony orga-
nów właścicielskich skutecznego nadzoru nad działaniami 
kierownictw prywatyzowanych podmiotów, w taki sposób, 
aby ich udział w procesie prywatyzacji nie prowadził do 
działań, które nie leżą w interesie Skarbu Państwa.

 2)  Ograniczenie możliwości dowolnego dysponowania 
majątkiem publicznym. Nadal istnieje, na co wskazują 
wyniki kontroli, wysokie zagrożenie korupcją w obszarze 
gospodarowania majątkiem publicznym. Często jednost-
kowe decyzje powodują poważne skutki finansowe (np. 
podejmowane przez kierownictwa spółek węglowych, 
decyzje Prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu w sprawie 
pomocy publicznej itp.). Z poszanowaniem suwerenno-
ści podmiotów podejmujących takie decyzje, powinien 
funkcjonować system skutecznej kontroli, aby nie do-
chodziło do działań dowolnych, szkodliwych dla interesu 
publicznego. Właściwe organy nadzorujące powinny za-
pewnić stosowanie dostępnych prawem mechanizmów 
zapobiegających niekorzystnemu rozporządzaniu ma-
jątkiem publicznym. Dotyczy to również działań repre-
zentantów Skarbu Państwa w radach nadzorczych czy 
walnych zgromadzeniach spółek.

 3)  Systemowe przeciwdziałanie konfliktowi intere-
sów. Ustawodawca powinien rozważyć wprowadzenie 
jednolitych rozwiązań prawnych ograniczających moż-
liwość wykonywania dodatkowych zajęć przez osoby 
pełniące funkcje publiczne w organach wykonujących 
zadania policyjne, inspekcyjne, kontrolne czy nadzor-
cze. Osoby te powinny być objęte ścisłym zakazem 
podejmowania jakiejkolwiek działalności w sektorze 
prywatnym lub na własny rachunek, która wchodzi 
w obszar ich działalności służbowej. Powinna być poza 
tym wprowadzona kontrola powiązań finansowych 

czy majątkowych takich osób (np. przez wprowadze-
nie obowiązku składania oświadczeń o działalności 
gospodarczej wykonywanej przez osoby bliskie), aby 
w praktyce nie dochodziło do kolizji między powinnoś-
ciami wynikającymi ze sprawowanej funkcji, a intere-
sem prywatnym.

 4)  Wprowadzenie pełnej jawności oświadczeń mająt-
kowych. Dość szeroka grupa funkcjonariuszy publicz-
nych jest zobowiązana do składania oświadczeń mająt-
kowych, ale ich status nie jest jednolity. Oświadczenia 
posłów na Sejm RP, senatorów oraz osób pełniących 
funkcje publiczne w samorządzie terytorialnym mają 
jawny charakter i podlegają opublikowaniu. W odnie-
sieniu do sędziów i prokuratorów oświadczenia po ich 
wypełnieniu stają się dokumentami niejawnymi (z klau-
zulą „zastrzeżone”). Wydaje się, że zróżnicowanie to 
nie ma uzasadnienia. Oznacza bowiem nierówność 
podmiotów, na których ciąży taki sam obowiązek praw-
ny. W sprawie tej należy opowiedzieć się za zasadą, 
aby każda osoba pełniąca funkcję publiczną, jeśli jest 
zobowiązana do złożenia oświadczenia, składała je 
jawnie.

 5)  Uporządkowanie gospodarki rezerwami materia-
łowymi i zapasami paliw. Wyniki kontroli tworzenia 
rezerw materiałowych i zapasów paliw wskazują na za-
grożenie korupcją w tym obszarze. W wypadku zapa-
sów paliw, w latach 2003-2005 funkcjonowały regula-
cje prawne, które nie zabezpieczały przed nadużyciami 
ze strony przedsiębiorców zobowiązanych do utrzymy-
wania tych zapasów. Dokonywane były także jednora-
zowe duże zakupy na potrzeby rezerw, w warunkach 
nieokreślenia ich docelowego poziomu w segmencie 
żywnościowym i medycznym. Precyzyjność przepisów 
prawa dotyczących tworzenia rezerw materiałowych 
i zapasów obowiązkowych paliw pozwoliłaby uniknąć 
takiej sytuacji.

 6)  Uporządkowanie nadzoru nad wielkimi fermami ho-
dowlanymi. W obszarze tym daje się zaobserwować 
jaskrawa dowolność w zakresie nadzoru i egzekwowania 
wymaganych rygorów prawnych. A zatem powinien być 
pilnie utworzony system identyfikacji takich ferm i skutecz-
nego nad nimi nadzoru. W tym wypadku chodzi o nadzór 
nad działalnością gospodarczą w wielkiej skali i o poważ-
nych konsekwencjach, zwłaszcza dla środowiska.

 7)  Planowanie przestrzenne w gminach. Powtarza-
jącym się wątkiem w wielu kontrolach NIK są kon-
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sekwencje stanu tymczasowości w zakresie plano-
wania przestrzennego w gminach. Stan ten sprzyja 
dowolności w podejmowaniu ważnych decyzji, którą 
Izba identyfikowała podczas kontroli lokalizacji su-
per- i hipermarketów. Wiedza o planowanym przez 
władze publiczne wykorzystaniu terenu to jedna z pod-
stawowych informacji publicznych, która powinna być 
dostępna wszystkim zainteresowanym obywatelom. 
Uporządkowanie planowania przestrzennego powinno 
uwolnić osoby planujące przedsięwzięcia inwestycyjne 
od ryzyka wynikającego z możliwości nieformalnego 
wpływania na decyzje przez urzędników mających 
możliwość dowolnego postępowania w tych sprawach 
i zasadniczo zmniejszyć ryzyko korupcji. Podobny prob-
lem dotyczy spraw związanych ze zmianą przeznacze-
nia gruntów rolnych. Warto zwrócić uwagę na kontrolę 
NIK z 2006 r., która wskazała na chaos prawny i ad-
ministracyjny panujący w tym obszarze i sprzyjający 
dowolnym decyzjom. Nie jest rzeczą Izby sugerować, 
czy administracyjne decydowanie o „odrolnieniu” grun-
tów powinno być utrzymane, ale dopóki taka procedura 
istnieje, to należy zapewnić jej maksymalną przejrzy-
stość. W kwestii zmiany przeznaczenia gruntów muszą 
więc obowiązywać jasne kryteria wydawania decyzji, 
zarówno pozytywnej, jak i negatywnej.

 8)  Uregulowanie zasad dostępu do świadczeń medycz-
nych. Wyniki kontroli przeprowadzonych w Narodowym 
Funduszu Zdrowia wykazały rażącą dowolność w zakre-
sie dostępu do deficytowych procedur medycznych. Ta 
sytuacja niewątpliwie prowokuje zachowania korupcyjne 
w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Uregulowa-
nie tych spraw nie jest łatwe, ponieważ względy medycz-

ne mogą usprawiedliwiać określone wyjątki. Tym nie-
mniej należałoby dążyć do określenia jasnych i jawnych 
kryteriów dostępu do tych świadczeń, aby decyzja o tym, 
kto i jak długo ma oczekiwać w kolejce do świadczenia, 
nie była dowolną decyzją ordynatora. Nie trzeba prze-
konywać, że uregulowanie tej sprawy jest niezmiernie 
ważne ze społecznego punktu widzenia, albowiem sfera 
ochrony zdrowia jest przez obywateli postrzegana jako 
obszar wysokiego zagrożenia korupcją, a negatywne 
zjawiska z tego obszaru są bardzo dolegliwe 5/.

 9)  Wzmocnienie kontroli nad zamówieniami publiczny-
mi. Procedury zamówień publicznych ulegały w ostat-
nich latach zmianom. Nowelizacja przepisów z 2003 r. 
zaostrzyła rygory prawne regulujące sferę zamówień 
publicznych, co ograniczyło dowolność w wydatkowaniu 
publicznych środków finansowych i zmniejszyło ryzyko 
korupcji. Z kolei nowelizacja z 2007 r. rygory te złagodzi-
ła, wyłączając część zamówień z trybu przetargowego. 
Prawidłowość stosowania znowelizowanych przepisów 
o zamówieniach publicznych należy więc poddać sy-
stematycznej analizie, przede wszystkim w aspekcie 
skutecznego zapobiegania dowolnemu dysponowaniu 
środkami publicznymi. Szczególny nacisk należy poło-
żyć na wzmocnienie systemów kontroli wewnętrznej.

Jeśli choćby część z tych obszarów uda się uporządko-
wać, to niewątpliwie ryzyko zagrożenia korupcją w Polsce 
będzie mniejsze.

5/ A. Kubiak, Barometr korupcji 2007. Raport z badań, Fundacja im. S. Batore-

go, Warszawa 2008 r., str. 4.
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5. Wnioski
Izba kolejny już raz wskazuje na zagrożenia wynikające z utrzymywania się mechanizmów 
korupcjogennych w działalności instytucji publicznych – w funkcjonowaniu państwa w dal-
szym ciągu istnieją obszary szczególnie podatne na występowanie tej niebezpiecznej spo-
łecznie i gospodarczo patologii, a jej eliminowanie przebiega zbyt wolno. Wiedzy o tych 
zagrożeniach dostarczają ustalenia kontroli. Opisują one zdarzenia mające miejsce w la-
tach wcześniejszych. Zaprezentowane przykłady dotyczą więc niedalekiej, ale jednak prze-
szłości. Kolejne kontrole dostarczają jednak dowodów, że w ostatnim okresie stan ten nie 
uległ poprawie.
Ustalenia kontroli potwierdzają wcześniejsze wnioski NIK, że przeciwdziałanie korupcji po-
winno w szczególności polegać na eliminowaniu mechanizmów sprzyjających rozwojowi 
tej patologii. Procedury podejmowania rozstrzygnięć urzędowych powinny być obiektywne 
i przejrzyste, zaś kryteria tak ustalone, aby zniechęcały do zachowań korupcyjnych. W sy-
tuacji konfliktu interesów nie może pozostawać urzędnik podejmujący decyzje w imieniu 
organu władzy publicznej. Organ władzy nie powinien działać dyskrecjonalnie, lecz prze-
ciwnie – szeroko informować opinię publiczną o swych działaniach. Do tego potrzebny jest 
również, oprócz konsekwentnego egzekwowania przez obywateli prawa do pełnej i rzetel-
nej informacji o działalności władzy publicznej, skuteczny nadzór i bieżąca kontrola ze stro-
ny przełożonych urzędników oraz właściwych organów i jednostek nadrzędnych. Jeśli uda 
się to zapewnić, wówczas korupcja przestanie być postrzegana jako jeden z ważniejszych 
problemów w państwie.
Postulowane przez NIK środki przeciwdziałania korupcji, które zapewnić mają eliminowa-
nie mechanizmów korupcjogennych oraz ograniczanie ich skutków, a tym samym zmniej-
szenie ryzyka korupcji w działalności instytucji publicznych, wymagają przyjęcia postawy 
wyrażającej się w nietolerowaniu jakichkolwiek przejawów dowolności postępowania oraz 
konfliktu interesów w sferze publicznej, zaś promowanymi sposobami przeciwdziałania tym 
niekorzystnym zjawiskom są jawność postępowania oraz kształtowanie procedur admini-
stracyjne w taki sposób, aby podejmowane rozstrzygnięcia były skutecznie kontrolowane.

 1)  Brak tolerancji dla dowolności postępowania. Przy 
tworzeniu nowych aktów prawnych czy nowelizacji ist-
niejących należy zwracać szczególną uwagę na to, aby 
przepisy prawa, przewidujące wydawanie rozstrzygnięć 
uznaniowych były na tyle precyzyjne, by uniemożli-
wić dowolną ich interpretację. Zasada nietolerowania 
dowolności postępowania powinna być stale obecna 
w działalności legislacyjnej. Należy dążyć do precyzyj-
nego określenia warunków, jakie musi spełnić osoba 
ubiegająca się o określoną decyzję, jakie dokumenty ma 
przedstawić, w jakim czasie powinno nastąpić rozstrzyg-
nięcie sprawy, jakie są przesłanki decyzji – negatywnej 
bądź pozytywnej, jak ma być rozstrzygnięta sytuacja, 
w której podmioty konkurują o uzyskanie rozstrzygnięcia 
niemożliwego do spełnienia przez wszystkich.

  Wydaje się, że pożądanym przedsięwzięciem, choć 
złożonym i niewątpliwie wymagającym długiego czasu, 

byłby przegląd obowiązujących obecnie procedur podej-
mowania rozstrzygnięć uznaniowych i zaproponowanie 
ich nowelizacji wszędzie tam, gdzie kryteria podejmowa-
nia rozstrzygnięć, przez to, że nie są wystarczająco pre-
cyzyjne, stwarzają możliwość dowolnego postępowania. 
Istotnym instrumentem zmierzającym do zapobieżenia 
dowolności postępowania jest tak zwana „zasada wielu 
oczu”, rozumiana w ten sposób, że osoba podejmują-
ca decyzje dotyczące majątku publicznego nie działa 
sama, lecz jej kompetencje są dzielone z innymi oso-
bami. Chodzi tu w szczególności o to, żeby ważne roz-
strzygnięcia nie pozostawały w gestii tylko jednej osoby, 
np. aby decyzje dotyczące wielomilionowych interesów 
Skarbu Państwa nie zależały tylko i wyłącznie od pod-
pisu jednego urzędnika, nawet wysoko usytuowanego 
w hierarchii władzy państwowej. Ważniejsze decyzje 
i rozstrzygnięcia powinny być odpowiednio konsultowa-



266

ne i opiniowane. Większe wydatki czy kontrakty powinny 
być przedmiotem systematycznego nadzoru ze strony 
organów nadrzędnych. 

 2)  Brak tolerancji dla konfliktu interesów. Ustawodaw-
ca powinien zdecydować się na to, aby funkcjonariusze 
służb państwowych o charakterze policyjno-inspekcyj-
nym, takich jak nadzór budowlany, weterynaryjny, sa-
nitarny, ochrony środowiska itp. objęci byli całkowitym 
zakazem wykonywania jakiegokolwiek dodatkowego 
zajęcia w obszarach związanych z ich działalnoś-
cią służbową. Zakaz ten powinien być jednoznaczny 
i jednolity dla tego rodzaju służb. Są w państwie insty-
tucje, np. NIK, których pracownicy objęci są zakazem 
wykonywania zajęć dodatkowych. Pracownicy wykonu-
jący lub nadzorujący czynności kontrolne nie mogą po 
godzinach zatrudniać się w firmach audytorskich czy 
też wykonywać jakichkolwiek zajęć prywatnych, które 
choćby teoretycznie mogły kolidować z ich działalnoś-
cią kontrolerską. Wydaje się, że tego rodzaju rozwią-
zania w zakresie dodatkowego zatrudnienia powinny 
zostać przeniesione do przepisów regulujących status 
i obowiązki funkcjonariuszy służb policyjnych, inspek-
cyjnych czy kontrolnych.

 3)  Otwartość i jawność postępowania. Sposobem na 
przeciwdziałanie dowolnemu dysponowaniu majątkiem 
publicznym powinna być jawność postępowania. Przede 
wszystkim powinna być zachowana zasada szerokiego 
i równego dla wszystkich zainteresowanych dostępu do 

informacji o możliwości otrzymania określonych korzyści 
realizowanych w ramach wydatków publicznych. Dotyczy 
to nie tylko zamówień publicznych, ale także wszelkiego 
rodzaju dotacji, pożyczek, środków europejskich itp. Każ-
da procedura, w ramach której dokonuje się dysponowa-
nie środkami lub majątkiem publicznym, powinna być tak 
zorganizowana, żeby wszyscy potencjalnie zaintereso-
wani mogli się z łatwością dowiedzieć, że taka procedura 
w ogóle ma miejsce. Chodzi tu również o jawność wobec 
opinii publicznej, o pewien nawyk informowania obywateli 
przez władzę o jej działalności. Władze zarówno rządo-
we, jak i samorządowe, często udzielają informacji do-
piero wtedy, gdy ktoś się o nie zwraca, rzadziej informują 
o swojej działalności z własnej inicjatywy. Przy większej 
jawności i szerszym kręgu osób znających „tajemnice 
władzy” zwiększy się również zakres kontroli społecznej 
i zmniejszy się pole dowolnych zachowań urzędników.

 4)  Sprawnie funkcjonujące systemy kontroli we-
wnętrznej. Ustawodawstwo dotyczące określonych 
procedur podejmowania rozstrzygnięć w imieniu in-
teresu publicznego powinno zawsze uwzględniać 
element kontroli. Procedury administracyjne muszą 
być tak zorganizowane, aby podejmowane rozstrzyg-
nięcia były kontrolowane, przy czym nie chodzi jedy-
nie o kontrolę instancyjną, typową dla postępowania 
administracyjnego. Mechanizmy kontroli powinny być 
wbudowane w procedury podejmowania decyzji, aby 
kontrola wewnętrzna nie była okazjonalna i wyrywko-
wa, ale bieżąca i systematyczna.
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Wykaz informacji o wynikach kontroli 
wysłanych do Sejmu RP w okresie 
od 1 stycznia 2007 r. do 31 marca 2008 r.

Lp. Tytuł kontroli
Jednostka 

organizacyjna
Data wysłania 
do Sejmu RP

nr str. 
zał. nr 3

1 2 3 4 5

1 Wykonywanie przez gminy zadań wynikających z ustawy o postępowaniu wobec 
dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej

Dep.
Admin. Publ.

18 stycznia 
2007 r. 2

2 Funkcjonowanie placówek konsularnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 
ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad obywatelami polskimi za granicą

Dep.
Admin. Publ.

9 marca 
2007 r. 3

3 Wpływ przewlekłych i unieważnionych postępowań o zamówienia publiczne 
na realizację wydatków publicznych

Dep.
Admin. Publ.

26 kwietnia 
2007 r. 4

4 Prawidłowość przygotowania, przebiegu realizacji i rozliczania inwestycji 
budowlanych w resorcie sprawiedliwości

Dep.
Admin. Publ.

8 maja 
2007 r. 5

5 Wykorzystanie funduszy strukturalnych w ramach realizowanej 
w Polsce Inicjatywy Wspólnotowej - INTERREG III A

Dep.
Admin. Publ.

9 maja 
2007 r. 6

6 Realizacja projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych w ramach 
kontraktów wojewódzkich

Dep.
Admin. Publ.

10 maja 
2007 r. 7

7 Powiązania budżetów jednostek samorządu terytorialnego z budżetem państwa 
w 2006 r. 

Dep.
Admin. Publ.

15 czerwca
2007 r.

8 Wykonanie budżetu państwa w 2006 r., cz. 05 – Naczelny Sąd Administracyjny Dep.
Admin. Publ.

15 czerwca
2007 r.

9 Wykonanie budżetu państwa w 2006 r., cz. 15 – sądy powszechne Dep.
Admin. Publ.

15 czerwca
2007 r.

10 Wykonanie budżetu państwa w 2006 r., cz. 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dep.
Admin. Publ.

15 czerwca
2007 r.

11
Wykonanie budżetu państwa w 2006 r., cz. 17 – administracja publiczna 
oraz wykonanie w 2006 r. planu finansowego Funduszu Centralna Ewidencja 
Pojazdów i Kierowców

Dep.
Admin. Publ.

15 czerwca
2007 r.

12 Wykonanie budżetu państwa w 2006 r., cz. 23 – integracja europejska Dep.
Admin. Publ.

15 czerwca
2007 r.

13 Wykonanie budżetu państwa w 2006 r., cz. 27 – informatyzacja  Dep.
Admin. Publ.

15 czerwca
2007 r.

14 Wykonanie budżetu państwa w 2006 r., cz. 34 – rozwój regionalny Dep.
Admin. Publ.

15 czerwca
2007 r.

15
Wykonanie budżetu państwa w 2006 r., cz. 37 – sprawiedliwość oraz wykonanie 
w 2006 r. planów finansowych Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej i Funduszu 
Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy

Dep.
Admin. Publ.

15 czerwca
2007 r.

16 Wykonanie budżetu państwa w 2006 r., cz. 43 – wyznania religijne oraz mniejszości 
narodowe i etniczne

Dep.
Admin. Publ.

15 czerwca
2007 r.

17 Wykonanie budżetu państwa w 2006 r., cz. 45 – sprawy zagraniczne Dep.
Admin. Publ.

15 czerwca
2007 r.

18 Wykonanie budżetu państwa w 2006 r., cz. 49 – Urząd Zamówień Publicznych Dep.
Admin. Publ.

15 czerwca
2007 r.

19 Wykonanie budżetu państwa w 2006 r., cz. 51 – Urząd Służby Cywilnej Dep.
Admin. Publ.

15 czerwca
2007 r.

20 Wykonanie budżetu państwa w 2006 r., cz. 58 – Główny Urząd Statystyczny Dep.
Admin. Publ.

15 czerwca
2007 r.

21 Wykonanie budżetu państwa w 2006 r., cz. 75 – Rządowe Centrum Legislacji Dep.
Admin. Publ.

15 czerwca
2007 r.

22 Wykonanie budżetu państwa w 2006 r., cz. 80 – regionalne izby obrachunkowe Dep.
Admin. Publ.

15 czerwca
2007 r.

23 Wykonanie budżetu państwa w 2006 r., cz. 82 – subwencje ogólne dla jednostek 
samorządu terytorialnego

Dep.
Admin. Publ.

15 czerwca
2007 r.

24 Wykonanie budżetu państwa w 2006 r., cz. 84 – środki własne 
Unii Europejskiej

Dep.
Admin. Publ.

15 czerwca
2007 r.
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25 Wykonanie budżetu państwa w 2006 r., cz. 86 – samorządowe kolegia odwoławcze Dep.
Admin. Publ.

15 czerwca
2007 r.

26
Udzielanie poręczeń i gwarancji przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków 
Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych i Funduszu Poręczeń Unijnych w latach 
2003-2006 (I półr.)

Dep.
Budż. i Finan.

14 marca 
2007 r. 8

27 Organizacja i wdrażanie informatycznego systemu obsługi budżetu państwa Dep.
Budż. i Finan.

29 marca 
2007 r. 9

28 Egzekwowanie zaległości podatkowych i celnych przez Służbę Celną Dep.
Budż. i Finan.

23 maja 
2007 r. 10

29 Tworzenie prawa podatkowego w zakresie ulg i zwolnień podatkowych Dep.
Budż. i Finan.

23 maja 
2007 r. 11

30 Analiza wykonania budżetu państwa w 2006 r. Dep.
Budż. i Finan.

15 czerwca
2007 r.

31 Wykonanie założeń polityki pieniężnej w 2006 r. Dep.
Budż. i Finan.

15 czerwca
2007 r.

32 Wykonanie budżetu państwa w 2006 r., cz. 01 – Kancelaria Prezydenta RP Dep.
Budż. i Finan.

15 czerwca
2007 r.

33 Wykonanie budżetu państwa w 2006 r., cz. 02 – Kancelaria Sejmu Dep.
Budż. i Finan.

15 czerwca
2007 r.

34 Wykonanie budżetu państwa w 2006 r., cz. 03 – Kancelaria Senatu Dep.
Budż. i Finan.

15 czerwca
2007 r.

35 Wykonanie budżetu państwa w 2006 r., cz. 08 – Rzecznik Praw Obywatelskich Dep.
Budż. i Finan.

15 czerwca
2007 r.

36 Wykonanie budżetu państwa w 2006 r., cz. 10 – Generalny Inspektor Ochrony 
Danych Osobowych

Dep.
Budż. i Finan.

15 czerwca
2007 r.

37 Wykonanie budżetu państwa w 2006 r., cz. 11 – Krajowe Biuro Wyborcze Dep.
Budż. i Finan.

15 czerwca
2007 r.

38 Wykonanie budżetu państwa w 2006 r., cz. 13 – Instytut Pamięci Narodowej 
– Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Dep.
Budż. i Finan. 15 czerwca

2007 r.

39 Wykonanie budżetu państwa w 2006 r., cz. 19 – budżet, finanse publiczne 
i instytucje finansowe

Dep.
Budż. i Finan.

15 czerwca
2007 r.

40
Wykonanie budżetu państwa w 2006 r., cz.70 – Komisja Nadzoru Finansowego, 
cz. 48 – Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, cz. 69 – Komisja 
Papierów Wartościowych i Giełd

Dep.
Budż. i Finan.

15 czerwca
2007 r.

41 Wykonanie budżetu państwa w 2006 r., cz. 78 – obsługa zadłużenia zagranicznego 
i cz. 79 – obsługa długu krajowego

Dep.
Budż. i Finan.

15 czerwca
2007 r.

42 Wykonanie budżetu państwa w 2006 r., cz. 81 – rezerwa ogólna i cz. 83 
– rezerwy celowe

Dep.
Budż. i Finan.

15 czerwca
2007 r.

43 Przedawnianie się zobowiązań podatkowych w latach 2004-2006 (I półr.) Dep.
Budż. i Finan.

22 czerwca
2007 r. 12

44 Prywatyzacja Polskich Hut Stali SA Dep. Gosp., Skarbu 
Państwa i Prywat.

10 stycznia
2007 r. 13

45 Realizacja rządowego „Programu promocji gospodarczej Polski do roku 2005” Dep. Gosp., Skarbu 
Państwa i Prywat.

10 stycznia 
2007 r. 14

46 Realizacja programu restrukturyzacji górnictwa i przetwórstwa siarki Dep. Gosp., Skarbu 
Państwa i Prywat.

12 stycznia 
2007 r. 15

47 Tworzenie i działalność fundacji, których fundatorami są Skarb Państwa lub jednostki 
sektora finansów publicznych

Dep. Gosp., Skarbu 
Państwa i Prywat.

25 stycznia 
2007 r. 16

48 Wykonanie budżetu państwa w 2006 r., cz. 20 – gospodarka Dep. Gosp., Skarbu 
Państwa i Prywat.

15 czerwca
2007 r.

49

Wykonanie budżetu państwa w 2006 r., cz. 36 – Skarb Państwa, wykonanie 
w 2006 r. przychodów z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz planów 
finansowych Funduszu Reprywatyzacji, Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, 
Funduszu Skarbu Państwa i Funduszu Rekompensacyjnego

Dep. Gosp., Skarbu 
Państwa i Prywat.

15 czerwca
2007 r.

50 Wykonanie budżetu państwa w 2006 r., cz. 40 – turystyka Dep. Gosp., Skarbu 
Państwa i Prywat.

15 czerwca
2007 r.

51 Wykonanie budżetu państwa w 2006 r., cz. 50 – Urząd Regulacji Energetyki Dep. Gosp., Skarbu 
Państwa i Prywat.

15 czerwca
2007 r.
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52 Wykonanie budżetu państwa w 2006 r., cz. 53 – Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów

Dep. Gosp., Skarbu 
Państwa i Prywat.

15 czerwca
2007 r.

53 Wykonanie budżetu państwa w 2006 r., cz. 60 – Wyższy Urząd Górniczy Dep. Gosp., Skarbu 
Państwa i Prywat.

15 czerwca
2007 r.

54 Wykonanie budżetu państwa w 2006 r., cz. 61 – Urząd Patentowy RP Dep. Gosp., Skarbu 
Państwa i Prywat.

15 czerwca
2007 r.

55 Wykonanie budżetu państwa w 2006 r., cz. 64 – Główny Urząd Miar Dep. Gosp., Skarbu 
Państwa i Prywat.

15 czerwca
2007 r.

56 Wykonanie budżetu państwa w 2006 r., cz. 65 – Polski Komitet Normalizacyjny Dep. Gosp., Skarbu 
Państwa i Prywat.

15 czerwca
2007 r.

57 Wykonanie budżetu państwa w 2006 r., cz. 68 – Państwowa 
Agencja Atomistyki

Dep. Gosp., Skarbu 
Państwa i Prywat.

15 czerwca
2007 r.

58 Wykonanie budżetu państwa w 2006 r., cz. 74 – Prokuratoria 
Generalna Skarbu Państwa

Dep. Gosp., Skarbu 
Państwa i Prywat.

15 czerwca
2007 r.

59 Prywatyzacja Zespołu Elektrociepłowni Łódź SA Dep. Gosp., Skarbu 
Państwa i Prywat.

26 czerwca
2007 r. 17

60 Działalność Agencji Rozwoju Przemysłu SA w zakresie restrukturyzacji polskiego 
przemysłu

Dep. Gosp., Skarbu 
Państwa i Prywat.

11 lipca 
2007 r. 18

61 Prywatyzacja Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA 
(zastrzeżona)

Dep. Gosp., Skarbu 
Państwa i Prywat.

13 lipca 
2007 r. 19

62 Funkcjonowanie systemów państwowych rezerw gospodarczych i zapasów 
obowiązkowych paliw ciekłych w Polsce w latach 2003-2006

Dep. Gosp., Skarbu 
Państwa i Prywat.

13 lipca 
2007 r. 20

63 Gospodarowanie majątkiem przedsiębiorstw państwowych oraz spółek działających 
z udziałem Skarbu Państwa w toku postępowań upadłościowych

Dep. Gosp., Skarbu 
Państwa i Prywat.

7 listopada
2007 r. 21

64 Przekształcenia własnościowe Fabryki Samochodów Osobowych w Warszawie 
w latach 2000-2006

Dep. Gosp., Skarbu 
Państwa i Prywat.

11 stycznia
2008 r. 22

65 Wykonywanie przez Ministra Skarbu Państwa i inne organy administracji publicznej 
zadań w zakresie reprywatyzacji

Dep. Gosp., Skarbu 
Państwa i Prywat.

4 lutego 
2008 r. 23

66 Funkcjonowanie komunikacji miejskiej Dep. Komun.
i Sys. Transport.

5 lutego
2007 r. 24

67 Pozyskiwanie i wykorzystanie środków pomocowych Unii Europejskiej 
na samorządowe budownictwo drogowe

Dep. Komun.
i Sys. Transport.

7 marca 
2007 r. 25

68 Wykonywanie funkcji regulacyjnych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego Dep. Komun.
i Sys. Transport.

21 maja 
2007 r. 26

69 Wykonanie budżetu państwa w 2006 r., cz. 21 – gospodarka morska Dep. Komun.
i Sys. Transport.

15 czerwca
2007 r.

70 Wykonanie budżetu państwa w 2006 r., cz. 26 – łączność Dep. Komun.
i Sys. Transport.

15 czerwca
2007 r.

71 Wykonanie budżetu państwa w 2006 r., cz. 39 – transport Dep. Komun.
i Sys. Transport.

15 czerwca
2007 r.

72 Wykonanie budżetu państwa w 2006 r., cz. 71 – Urząd Transportu Kolejowego Dep. Komun.
i Sys. Transport.

15 czerwca
2007 r.

73 Wykonanie budżetu państwa w 2006 r., cz. 76 – Urząd Komunikacji Elektronicznej Dep. Komun.
i Sys. Transport.

15 czerwca
2007 r.

74 Przygotowanie i realizacja umów dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa w Porcie 
Lotniczym im. Fryderyka Chopina

Dep. Komun.
i Sys. Transport.

19 września 
2007 r, 27

75 Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa na obszarze kolejowym Dep. Komun.
i Sys. Transport.

13 grudnia 
2007 r. 28

76 Organizowanie i finansowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich Dep. Komun.
i Sys. Transport.

11 lutego 
2008 r. 29

77 Finansowanie budowy infrastruktury portowej oraz dróg zapewniających dostęp 
do portów morskich

Dep. Komun.
i Sys. Transport.

11 marca 
2008 r. 30

78 Realizacja centralnych zakupów sprzętu komputerowego dla szkół i placówek 
oświatowych

Dep. Nauki, Ośw.
i Dziedz. Narod.

5 stycznia
2007 r. 31

79 Opieka nad uczniami szczególnie uzdolnionymi Dep. Nauki, Ośw.
i Dziedz. Narod.

20 lutego 
2007 r. 32

80 Wykonanie budżetu państwa w 2006 r., cz. 09 – Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Dep. Nauki, Ośw.
i Dziedz. Narod.

15 czerwca
2007 r.
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81 Wykonanie budżetu państwa w 2006 r., cz. 14 – Rzecznik Praw Dziecka Dep. Nauki, Ośw.
i Dziedz. Narod.

15 czerwca
2007 r.

82
Wykonanie budżetu państwa w 2006 r., cz. 24 – kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego oraz wykonanie w 2006 r. planów finansowych Funduszu Promocji 
Kultury i Funduszu Promocji Twórczości 

Dep. Nauki, Ośw.
i Dziedz. Narod.

15 czerwca
2007 r.

83
Wykonanie budżetu państwa w 2006 r., cz. 25 – kultura fizyczna i sport oraz 
wykonanie w 2006 r. planów finansowych Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych 
dla Uczniów i Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Dep. Nauki, Ośw.
i Dziedz. Narod.

15 czerwca
2007 r.

84 Wykonanie budżetu państwa w 2006 r., cz. 28 – nauka i cz. 38 – szkolnictwo wyższe 
oraz wykonanie w 2006 r. planu finansowego Funduszu Nauki i Technologii Polskiej 

Dep. Nauki, Ośw.
i Dziedz. Narod.

15 czerwca
2007 r.

85
Wykonanie budżetu państwa w 2006 r., cz. 30 – oświata i wychowanie oraz 
wykonanie w 2006 r. planu finansowego Funduszu 
im. Komisji Edukacji Narodowej 

Dep. Nauki, Ośw.
i Dziedz. Narod.

15 czerwca
2007 r.

86 Wykonanie budżetu państwa w 2006 r., cz. 67 – Polska Akademia Nauk Dep. Nauki, Ośw.
i Dziedz. Narod.

15 czerwca
2007 r.

87 Pomoc materialna dla studentów ze środków publicznych Dep. Nauki, Ośw.
i Dziedz. Narod.

3 lipca 
2007 r. 33

88 Działalność państwowych instytucji filmowych Dep. Nauki, Ośw.
i Dziedz. Narod.

25 września 
2007 r. 34

89 Organizacja sportu osób niepełnosprawnych. Dep. Nauki, Ośw.
i Dziedz. Narod.

4 października 
2007 r. 35

90 Nadawanie stopni i tytułu naukowego Dep. Nauki, Ośw.
i Dziedz. Narod.

11 marca 
2008 r. 36

91 Działalność placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk Dep. Nauki, Ośw.
i Dziedz. Narod.

14 marca 
2008 r. 37

92 Realizacja obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat Dep. Nauki, Ośw.
i Dziedz. Narod.

14 marca 
2008 r. 38

93 Osiąganie przez Siły Powietrzne zdolności obronnych wynikających z procesu 
planowania obronnego organizacji Traktatu Północno- atlantyckiego (NATO) (poufna)

Dep. Obrony Narod. 
i Bezp. Wew.

18 stycznia 
2007 r. 39

94 Wykonanie budżetu państwa w 2006 r., cz. 29 – obrona narodowa oraz wykonanie 
w 2006 r. planu finansowego Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych 

Dep. Obrony Narod. 
i Bezp. Wew.

15 czerwca
2007 r.

95
Wykonanie budżetu państwa w 2006 r., cz. 42 – sprawy wewnętrzne oraz 
wykonanie w 2006 r. planów finansowych Funduszu Wsparcia Policji i Funduszu 
Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego

Dep. Obrony Narod. 
i Bezp. Wew.

15 czerwca
2007 r.

96 Wykonanie budżetu państwa w 2006 r., cz. 57 – Agencja Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego (tajna)

Dep. Obrony Narod. 
i Bezp. Wew.

15 czerwca
2007 r.

97 Wykonanie budżetu państwa w 2006 r., cz. 59 – Agencja Wywiadu (tajna) Dep. Obrony Narod. 
i Bezp. Wew.

15 czerwca
2007 r.

98 Wykonanie budżetu państwa w 2006 r. przez Wojskowe Służby Informacyjne (tajna) Dep. Obrony Narod. 
i Bezp. Wew.

15 czerwca
2007 r.

99 Wykonanie budżetu państwa w 2006 r., cz.56 – Centralne Biuro Antykorupcyjne 
(tajna)

Dep. Obrony Narod. 
i Bezp. Wew.

15 czerwca
2007 r.

100 Przygotowanie organów administracji rządowej w związku z wejściem do strefy 
Schengen

Dep. Obrony Narod. 
i Bezp. Wew. 1/ 

29 czerwca 
2007 r. 40

101 Osiąganie przez Marynarkę Wojenną zdolności obronnych wynikających z procesu 
planowania obronnego organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (poufna)

Dep. Obrony Narod. 
i Bezp. Wew.

11 marca 
2008 r. 41

102
Działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na rzecz ścisłego 
współdziałania Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej poprzez 
integrację ich systemów łączności i informatyki (poufna)

Dep. Obrony Narod. 
i Bezp. Wew.

11 marca 
2008 r. 42

103 Zawieranie i realizacja kontraktów na świadczenia zdrowotne w ramach 
ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia

Dep. Pracy, Spr. Socj. 
i Zdrow.

10 stycznia 
2007 r. 43

104
Wprowadzanie do obrotu produktów leczniczych oraz finansowanie leków 
niepodlegających refundacji na podstawie przepisów dotyczących powszechnego 
ubezpieczenia zdrowotnego

Dep. Pracy, Spr. Socj. 
i Zdrow.

2 lutego
2007 r. 44

105
Pomoc publiczna udzielana pracodawcom zatrudniającym osoby 
niepełnosprawne oraz organizacjom pozarządowym działającym 
na rzecz osób niepełnosprawnych

Dep. Pracy, Spr. Socj. i 
Zdrow.

12 czerwca
2007 r. 45
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106 Wykonanie budżetu państwa w 2006 r., cz. 12 – Państwowa Inspekcja Pracy Dep. Pracy, Spr. Socj. 
i Zdrow.

15 czerwca
2007 r.

107
Wykonanie budżetu państwa w 2006 r., cz. 31 – praca oraz wykonanie w 2006 r. 
planów finansowych Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych 

Dep. Pracy, Spr. Socj. 
i Zdrow.

15 czerwca
2007 r.

108 Wykonanie budżetu państwa w 2006 r., cz. 44 – zabezpieczenie społeczne Dep. Pracy, Spr. Socj. 
i Zdrow.

15 czerwca
2007 r.

109 Wykonanie budżetu państwa w 2006 r., cz. 46 – zdrowie Dep. Pracy, Spr. Socj. i 
Zdrow.

15 czerwca
2007 r.

110
Wykonanie budżetu państwa w 2006 r., cz. 54 – Urząd ds. Kombatantów i Osób 
Represjonowanych oraz wykonanie w 2006 r. planu finansowego Państwowego 
Funduszu Kombatantów 

Dep. Pracy, Spr. Socj. 
i Zdrow.

15 czerwca
2007 r.

111

Wykonanie budżetu państwa w 2006 r., cz. 72 – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego oraz wykonanie w 2006 r. planów finansowych Funduszu 
Emerytalno-Rentowego, Funduszu Administracyjnego i Funduszu Prewencji 
i Rehabilitacji

Dep. Pracy, Spr. Socj. i 
Zdrow.

15 czerwca
2007 r.

112 Wykonanie budżetu państwa w 2006 r., cz. 73 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
oraz wykonanie w 2006 r. planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Dep. Pracy, Spr. Socj. i 
Zdrow.

15 czerwca
2007 r.

113 Wykonanie planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w 2006 r.

Dep. Pracy, Spr. Socj. i 
Zdrow.

15 czerwca
2007 r.

114
Gospodarka finansowa Narodowego Funduszu Zdrowia, z uwzględnieniem 
wydatków w ramach przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego w 2006 r. 

Dep. Pracy, Spr. Socj. 
i Zdrow.

15 czerwca
2007 r. 46

115 Działania administracji rządowej i samorządowej w tworzeniu 
i organizacji systemu ratownictwa medycznego w Polsce

Dep. Pracy, Spr. Socj. 
i Zdrow.

19 września 
2007 r. 47

116 Koszty funkcjonowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Dep. Pracy, Spr. Socj. 
i Zdrow.

19 lutego
2008 r. 48

117 Działalność Funduszu Promocji Mleczarstwa w latach 2004-2006 (I kw.) Dep. Środ., Roln.
i Zagosp. Przest.

22 stycznia 
2007 r. 49

118 Pozyskanie i utrzymanie siedzib Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Dep. Środ., Roln.
i Zagosp. Przest.

14 marca 
2007 r. 50

119
Działalność Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
w latach 2003 -2005

Dep. Środ., Roln.
i Zagosp. Przest.

13 kwietnia 
2007 r. 51

120 Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w latach 
2003-2005

Dep. Środ., Roln.
i Zagosp. Przest.

16 kwietnia 
2007 r. 52

121
Działalność organów administracji publicznej i Agencji Nierucho-mości Rolnych 
w zakresie ochrony zasobów powierzchniowych wód śródlądowych oraz nadzoru 
nad prowadzoną w nich gospodarką rybacką

Dep. Środ., Roln.
i Zagosp. Przest.

21 maja 
2007 r. 53

122 Kształtowanie polityki przestrzennej w gminach jako podstawowego instrumentu 
rozwoju inwestycji

Dep. Środ., Roln.
i Zagosp. Przest.

21 maja 
2007 r. 54

123 Wykonanie budżetu państwa w 2006 r., cz. 18 – budownictwo, 
gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa

Dep. Środ., Roln.
i Zagosp. Przest.

15 czerwca
2007 r.

124 Wykonanie budżetu państwa w 2006 r., cz. 22 – gospodarka wodna 
i cz. 41 – środowisko

Dep. Środ., Roln.
i Zagosp. Przest.

15 czerwca
2007 r.

125
Wykonanie budżetu państwa w 2006 r., cz. 32 – rolnictwo, cz. 33 – rozwój wsi, 
cz. 35 – rynki rolne oraz wykonanie w 2006 r. planu finansowego Centralnego 
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

Dep. Środ., Roln.
i Zagosp. Przest.

15 czerwca
2007 r.

126 Wykonanie budżetu państwa w 2006 r. – realizacja inwestycji finansowanych 
ze środków publicznych

Dep. Środ., Roln.
i Zagosp. Przest.

15 czerwca
2007 r.

127 Wykonanie planu finansowego Agencji Nieruchomości Rolnych w 2006 r. Dep. Środ., Roln.
i Zagosp. Przest.

15 czerwca
2007 r.

128 Wykonanie planu finansowego Agencji Rynku Rolnego w 2006 r. Dep. Środ., Roln.
i Zagosp. Przest.

15 czerwca
2007 r.

129 Wykonanie planu finansowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
w 2006 r.

Dep. Środ., Roln.
i Zagosp. Przest.

15 czerwca
2007 r.

130 Wykonanie planu finansowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w 2006 r.

Dep. Środ., Roln.
i Zagosp. Przest.

15 czerwca
2007 r.
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131 Wykonanie planu finansowego Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem 
Geodezyjnym i Kartograficznym w 2006 r.

Dep. Środ., Roln.
i Zagosp. Przest.

15 czerwca
2007 r.

132 Sprawowanie nadzoru nad wielkoprzemysłowymi fermami trzody chlewnej Dep. Środ., Roln.
i Zagosp. Przest.

14 grudnia 
2007 r. 55

133 Postępowanie z odpadami medycznymi Dep. Środ., Roln.
i Zagosp. Przest.

15 lutego 
2008 r. 56

134 Wpływ działalności gospodarki leśnej na stan środowiska Puszczy Białowieskiej Del.
w Białymstoku

21 maja 
2007 r. 57

135 Wykonanie budżetu państwa w 2006 r., cz. 85/20 – woj. podlaskie Del.
w Białymstoku

15 czerwca
2007 r.

136 Wykonanie budżetu państwa w 2006 r., cz. 85/04 – woj. kujawsko-pomorskie Del.
w Bydgoszczy

15 czerwca
2007 r.

137 Rozporządzanie przez Agencję Mienia Wojskowego nierucho-mościami na rzecz 
jednostek samorządu terytorialnego w latach 2003-2006

Del.
w Bydgoszczy

12 marca 
2008 r. 58

138 Wykorzystanie środków publicznych w sektorze stoczniowym 
w latach 2001-2005

Del.
w Gdańsku

29 marca
2007 r. 59

139 Wykonanie budżetu państwa w 2006 r., cz. 85/22 – woj. pomorskie Del.
w Gdańsku

15 czerwca
2007 r.

140
Organizacja zaopatrzenia w węgiel kamienny producentów energii elektrycznej 
i cieplnej w latach 2004- 2006 (I półr.), ze szczególnym uwzględnieniem źródeł 
i kosztów zakupu tego surowca

Del.
w Katowicach

5 maja 
2007 r. 60

141 Realizacja finansowanej ze środków publicznych inwestycji 
pn. „Drogowa Trasa Średnicowa” 

Del.
w Katowicach

5 maja 
2007 r. 61

142 Tworzenie Międzynarodowego Centrum Logistycznego EUROTERMINAL 
w Sławkowie

Del.
w Katowicach

5 maja 
2007 r. 62

143 Wykonanie budżetu państwa w 2006 r., cz. 85/24 – woj. śląskie Del.
w Katowicach

15 czerwca
2007 r.

144
Wykorzystanie dotacji budżetowych przeznaczonych na restrukturyzację 
zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego w 2006 r., 
z uwzględnieniem środków z pożyczki Banku Światowego

Del.
w Katowicach

16 listopada 
2007 r. 63

145 Likwidacja kopalń węgla kamiennego w 2006 r., z uwzględnieniem wykorzystania 
pożyczki Banku Światowego

Del.
w Katowicach

16 listopada 
2007 r. 64

146 Zbywanie mieszkań zakładowych w latach 2004-2006 przez spółki handlowe, 
w których Skarb Państwa jest podmiotem dominującym

Del.
w Katowicach

26 marca 
2008 r. 65

147 Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości Del.
w Kielcach

26 marca 
2007 r. 66

148 Wykonanie budżetu państwa w 2006 r., cz. 85/26 – woj. świętokrzyskie Del.
w Kielcach

15 czerwca
2007 r.

149 Zarządzanie nieruchomościami gminnymi Del.
w Kielcach

29 lutego 
2008 r. 67

150 Realizacja inwestycji w Międzynarodowym Porcie Lotniczym w Balicach Del.
w Krakowie

12 stycznia 
2007 r. 68

151 Wyłączanie gruntów z produkcji rolnej i jego wpływ na aktualizację ewidencji gruntów 
i budynków oraz skutki podatkowe tych czynności

Del.
w Krakowie

26 stycznia 
2007 r. 69

152 Wykonanie budżetu państwa w 2006 r., cz. 85/12 – woj. małopolskie Del.
w Krakowie

15 czerwca
2007 r.

153 Realizacja inwestycji i remontów w szkołach i placówkach oświatowych jednostek 
samorządu terytorialnego województwa lubelskiego w latach 2004-2006 (I półr.)

Del.
w Lublinie

3 stycznia
2007 r. 70

154

Wypełnianie przez wojewodów obowiązku utrzymania na drogowych przejściach 
granicznych sprawności technicznej wag do ważenia samochodów ciężarowych, 
na północno-wschodnim i wschodnim odcinku granicy państwowej 
w latach 2005-2006 (I kw.) 

Del.
w Lublinie

20 stycznia 
2007 r. 71

155 Ochrona wód zlewni rzeki Bug w latach 2003-2006 (I kw.) Del.
w Lublinie

31 stycznia 
2007 r. 72

156 Wykonanie budżetu państwa w 2006 r., cz. 85/06 – woj. lubelskie Del.
w Lublinie

15 czerwca
2007 r.
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157 Utrzymanie obiektów oraz przestrzegania bezpieczeństwa i higieny w publicznych 
szkołach i placówkach oświatowych

Del.
w Lublinie

21 grudnia
2007 r. 73

158 Wykonanie budżetu państwa w 2006 r., cz. 85/10 – woj. łódzkie Del.
w Łodzi

15 czerwca
2007 r.

159
Wykorzystanie w województwie łódzkim środków powiatowych 
i gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz gromadzenie 
i redystrybucja opłat wnoszonych za korzystanie ze środowiska

Del.
w Łodzi

21 lutego 
2008 r. 74

160 Wykonanie budżetu państwa w 2006 r., cz. 85/28 – woj. warmińsko-mazurskie Del.
w Olsztynie

15 czerwca
2007 r.

161 Ustalanie i egzekwowanie przez gminy opłaty adiacenckiej oraz opłaty planistycznej 
w latach 2004-2006 (I półr.)

Del.
w Olsztynie

16 lipca
2007 r. 75

162 Realizacja zamówień publicznych przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej 
w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2005-2006

Del.
w Olsztynie

14 stycznia
2008 r. 76

163 Wykonanie budżetu państwa w 2006 r., cz. 85/16 – woj. opolskie Del.
w Opolu

15 czerwca
2007 r.

164
Prawidłowość funkcjonowania izb wytrzeźwień, ze szczególnym uwzględnieniem 
warunków przyjmowania i przetrzymywania osób zatrzymanych oraz poszanowania 
ich praw

Del.
w Poznaniu

5 marca 
2007 r. 77

165 Wykonanie budżetu państwa w 2006 r., cz. 85/30 – woj. wielkopolskie Del.
w Poznaniu

15 czerwca
2007 r.

166 Stosowanie ulg podatkowych przez organy gmin oraz skuteczność egzekwowania 
zaległości podatkowych w latach 2004-2006 (I półr.)

Del. 
w Poznaniu

6 lipca 
2007 r. 78

167
Zasadność udzielenia i realizacji poręczenia ze środków budżetu państwa spłaty 
kredytu na budowę wytwórni preparatów osoczopochodnych przez Laboratorium 
Frakcjonowania Osocza sp. z o.o. w Mielcu

Del.
w Rzeszowie

27 marca 
2007 r. 79

168 Wykonanie budżetu państwa w 2006 r., cz. 85/18 – woj. podkarpackie Del.
w Rzeszowie

15 czerwca
2007 r.

169 Przygotowanie i przebieg procesu prywatyzacji Zelmer SA Del.
w Rzeszowie

11 czerwca 
2007 r. 80

170 Wykonanie budżetu państwa w 2006 r., cz. 85/32 – woj. zachodniopomorskie Del.
w Szczecinie

15 czerwca
2007 r.

171 Tworzenie i funkcjonowanie, współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, 
lokalnych centrów sprzedaży ryb w latach 2002-2006 (3 kw.)

Del.
w Szczecinie

31 lipca 
2007 r. 81

172
Prawidłowość wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz pozwoleń na budowę na terenie województwa mazowieckiego 
w latach 2004-2006 (I kw.)

Del.
w Warszawie

14 kwietnia 
2007 r. 82

173 Wykonanie budżetu państwa w 2006 r., cz. 04 – Sąd Najwyższy Del.
w Warszawie

15 czerwca
2007 r.

174 Wykonanie budżetu państwa w 2006 r., cz. 06 – Trybunał Konstytucyjny Del.
w Warszawie

15 czerwca
2007 r.

175 Wykonanie budżetu państwa w 2006 r., cz. 85/14 – województwo mazowieckie Del.
w Warszawie.

15 czerwca
2007 r.

176

Wykorzystanie przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych 
w Otwocku-Świerku środków finansowych na realizację inwestycji pn. Budowa 
komory operacyjnej do kapsułowania wypalonego paliwa jądrowego w budynku 
byłego reaktora Ewa (R-1) oraz adaptacja tego budynku dla potrzeb komory

Del.
w Warszawie

18 marca 
2008 r. 83

177 Realizacja programu wieloletniego Program dla Odry 2006, szczególnie w obszarze 
zabezpieczenia przeciwpowodziowego

Del.
we Wrocławiu

26 marca 
2007 r. 84

178 Wykonanie budżetu państwa w 2006 r., cz. 85/02 – woj. dolnośląskie Del.
we Wrocławiu

15 czerwca
2007 r.

179
Prawidłowość wydatkowania środków publicznych na nabycie gruntów pod budowę 
dróg oraz przygotowania zmian własnościowych dla tych gruntów i zmian ich 
przeznaczenia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

Del.
we Wrocławiu

10 sierpnia 
2007 r. 85

180
Organizacja i funkcjonowanie akademii wojskowych i wyższych szkół oficerskich, 
ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i mieniaw uczelni 
oraz struktury zatrudnienia w latach 2005-2007

Del.
we Wrocławiu

25 lutego 
2008 r. 86

181 Wykonanie budżetu państwa w 2006 r., cz. 85/08 – woj. lubuskie Del.
w Zielonej Górze

15 czerwca
2007 r.
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182 Informacja o skargach i wnioskach skierowanych do Najwyższej Izby Kontroli 
w 2006 r.

Dep. Strategii
Kontrolnej

8 maja 
2007 r.

183 Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2007 r. Dep. Strategii
Kontrolnej

13 czerwca 
2007 r.

1/ Oraz Dep. Administracji Publicznej, Dep. Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji oraz Dep. Komunikacji i Systemów Transpor-
towych.



1

Wykaz 
informacji

o wynikach kontroli
wys³anych do organów

szczebla wojewódzkiego 
w okresie 

od 1 stycznia 2007 r. 
do 31 marca 2008 r. 

Za³¹cznik nr 2
do Sprawozdania 

z dzia³alnoœci 
Najwy¿szej Izby Kontroli



2

Wykaz informacji o wynikach kontroli 
wysłanych do organów szczebla wojewódzkiego 
w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 marca 2008 r.

Lp. Tytuł kontroli
Jednostka 

organizacyjna Adresat
Data 

wysłania

1 2 3 4 5

1 Przewozy drogowe i składowanie towarów niebezpiecznych w województwie 
podlaskim w latach 2003-2005

Del.
w Białymstoku

Wojewoda
Podlaski

2 lutego
2007 r.

2 Realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego programów ochrony środo-
wiska w latach 2002-2006 (I kw.)

Del.
w Białymstoku

Wojewoda
Podlaski

1 marca 
2007 r.

3 Realizacja Wojewódzkiego Programu Pilica Del.
w Łodzi

Wojewoda
Łódzki

18 stycznia
2007 r.

4
Realizacja projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społeczne-
go w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 
w województwie łódzkim

Del.
w Łodzi

Wojewoda
Łódzki

28 listopada
2007 r.

5 Prawidłowość sporządzania przez szkoły sprawozdań służących finansowaniu 
zadań oświatowych, tj. naliczaniu części oświatowej subwencji ogólnej

Del.
w Poznaniu

Wojewoda
Wielkopolski

25 czerwca
2008 r.



1

ZakresCelTytu³  kontroli

Za³¹cznik nr 3
do Sprawozdania 

z dzia³alnoœci 
Najwy¿szej Izby Kontroli

Syntezy 
ustaleń i wniosków

poszczególnych 
kontroli



2

Tytu³  kontroli Cel Zakres

Wykonywanie przez gminy 
zadań wynikających 
z ustawy o postępowaniu 
wobec dłużników 
alimentacyjnych oraz 
zaliczce alimentacyjnej

Ocena prawidłowości przyznawania 
i wypłacania zaliczek alimentacyj-
nych, skuteczności egzekwowania 
od dłużników alimentacyjnych zwrotu 
zaliczek wypłaconych osobom upraw-
nionym oraz wykorzystywania przez 
organy gmin uprawnień ustawowych 
w wypadku bezskutecznej egzekucji 
tych należności.

Kontrolą objęto 5 gmin województwa 
łódzkiego i 5 gmin województwa ma-
zowieckiego.

Izba pozytywnie oceniła przyznawanie i wypłacanie przez organy gmin zaliczek 
alimentacyjnych. Uznała jednocześnie, iż organy te w niewystarczającym stopniu 

korzystały z ustawowych uprawnień do działań dyscyplinujących wobec dłużników alimentacyjnych, wspomagających komor-
niczą egzekucję należności z tytułu wypłaconych zaliczek.
Obowiązek alimentacyjny, wynikający z przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, polega na dostarczaniu uprawnionym 
osobom środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. Obciąża on krewnych w linii prostej i rodzeństwo. 
Z obowiązującej od września 2005 r. ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej 
wynika, że zaliczka – po uprzednim przyznaniu świadczenia przez sąd – przysługuje w wypadku bezskutecznego egzekwowania 
go od zobowiązanego i jest wypłacana przez organ gminy właściwej za względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej. 
Prawo do zaliczki alimentacyjnej ustala w drodze decyzji wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Decyzja o przyznaniu zaliczki 
przekazywana jest z urzędu komornikowi, który wpłaca wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych kwoty, pozostałe po 
zaspokojeniu świadczeń alimentacyjnych, na wyodrębniony rachunek bankowy właściwej gminy.
W ocenie NIK, kontrolowane podmioty należycie wykonywały zadania związane z przyznawaniem i wypłacaniem zaliczek 
alimentacyjnych. W objętym kontrolą okresie, między 1 września 2005 r. a 30 czerwca 2006 r., wydano 9,6 tys. decyzji 
przyznających zaliczki 12 tys. osób. Wypłacone z tego tytułu środki w wysokości 23,8 mln zł pochodziły z dotacji celowej na 
realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Stwierdzone przez kontrolerów nieprawidłowości polegały na 
wydawaniu decyzji na podstawie niekompletnej dokumentacji oraz załatwianiu spraw z naruszeniem terminu określonego 
w Kodeksie postępowania administracyjnego.
Uwagę zwracała niezwykle niska skuteczność w odzyskiwaniu od dłużników należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimen-
tacyjnych. Komornicy sądowi wyegzekwowali jedynie 0,49% należności kontrolowanych gmin, zaś średnia dla całego kraju 
wynosiła 0,83%. W dwóch z objętych kontrolą gmin komornicy nie odzyskali żadnej kwoty. Nie wywiązywali się oni również 
z innych obowiązków nałożonych ustawą. W szczególności nie przekazywali gminom wymaganych informacji o stanie egze-
kucji i przyczynach ich bezskuteczności, które stanowią podstawę do zastosowania przez gminy środków dyscyplinujących 
wobec dłużnika.
Zgodnie z ustawą o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, organy gmin przeprowa-
dzają u dłużnika wywiad środowiskowy, zwracają się do właściwego urzędu pracy o zaproponowanie dłużnikowi zajęcia, 
a w wypadku braku możliwości aktywizacji zawodowej występują do starosty o skierowanie takiej osoby do robót publicznych. 
Gdy dłużnik uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu, odmawia podjęcia pracy bądź uchyla się od niej, gminy powinny złożyć 
w prokuraturze wniosek o ściganie za przestępstwo uporczywego uchylania się od płacenia alimentów. Takiemu zawiadomieniu 
może towarzyszyć wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy.
Izba stwierdziła, że dyscyplinowanie dłużników za pomocą wymienionych instrumentów nie przyniosło spodziewanych rezultatów, 
do czego przyczyniła się m.in. zauważalna niekonsekwencja organów gmin w ich wykorzystywaniu. Z ponad 1,8 tys. dłużników 
zamieszkałych w kontrolowanych gminach, wywiadami środowiskowymi objęto 648 osób. Do urzędów pracy zwrócono się o zna-
lezienie pracy dla 433 dłużników – ostatecznie podjęło ją 56 osób. Do prokuratur skierowano zawiadomienia w 53 sprawach.

Wa¿niejsze wnioski

Synteza

– dokonanie analizy systemu zaliczek 
alimentacyjnych celem wypracowania 
skutecznych metod zabezpieczenia 
społecznego osób uprawnionych do 
alimentacji,

– wzmożenie działań wobec dłużników 
alimentacyjnych w celu ich aktywizacji 
zawodowej.



3

ZakresCelTytu³  kontroli

Funkcjonowanie placówek 
konsularnych Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych, 
ze szczególnym 
uwzględnieniem opieki nad 
obywatelami polskimi 
za granicą

Ocena realizacji zadań służby konsular-

nej związanych z opieką nad obywate-

lami polskimi przebywającymi za grani-

cą, w tym interwencji podejmowanych 

w obronie ich praw i interesów, udzielania 

pomocy osobom zatrzymanym i areszto-

wanym, udzielania pomocy finansowej, 

wydawania paszportów oraz rzetelności 

informacji sprawozdawczych przekazy-

wanych do MSZ w tym zakresie.

Kontrolę przeprowadzono w Konsulacie 

Generalnym RP w Londynie oraz amba-

sadach RP w Dublinie, Madrycie i Oslo.

Najwyższa Izba Kontroli – pomimo stwierdzenia nieprawidłowości – pozytywnie oceniła 

realizację zadań służby konsularnej w zakresie świadczenia za granicą pomocy rodakom, 

m.in. zatrzymanym przez policję, ofiarom przestępstw, poszkodowanym w wypadkach, niemającym środków na powrót do kraju, oso-

bom znajdującym się w aresztach i więzieniach. W razie potrzeby konsulowie uczestniczyli też w rozmowach między zatrudnionymi 

Polakami, a ich pracodawcami, utrzymywali kontakty z chorymi przebywającymi w szpitalach, pomagali zatrzymanym za wykroczenia 

drogowe. Kontrola wykazała, że konsulaty podejmowały interwencje bez zbędnej zwłoki, a dłuższy czas załatwiania niektórych spraw 

uzasadniony był m.in. koniecznością zasięgania pisemnych informacji w miejscowych i polskich urzędach i instytucjach.

W placówkach w Wielkiej Brytanii i Irlandii system obsługi interesantów nie był jednak dostosowany do potrzeb rosnącej liczebnie 

emigracji zarobkowej po otwarciu przez te kraje rynków pracy dla Polaków. Według szacunków Konsulatu Generalnego RP w Londynie, 

w 2005 r. w jego okręgu przebywało 320 tys. obywateli polskich, zaś Ambasada RP w Dublinie oceniała, że w tym samym czasie 

w Irlandii znajdowało się 120 tys. Polaków.

Zgłaszający się osobiście do Konsulatu Generalnego RP w Londynie mogli liczyć na załatwienie spraw prawnych i wizowych jeszcze 

tego samego dnia, natomiast przyjęcie wniosku o wydanie paszportu możliwe było dopiero po uprzednim telefonicznym umówieniu się 

11 tygodni wcześniej. Po zwiększeniu liczby etatów czas oczekiwania na złożenie wniosku paszportowego skrócił się jedynie do trzech 

tygodni. Nagminnie występowały trudności w uzyskaniu kontaktu telefonicznego, spowodowane nieprawidłowym funkcjonowaniem 

systemu łączności i jego niewłaściwą obsługą. Polacy zwracający się telefonicznie o udzielenie pomocy konsularnej po godzinach 

pracy placówki mieli utrudniony kontakt z konsulem, gdyż wyznaczony pracownik po wysłuchaniu interesantów tylko niektóre sprawy 

kwalifikował jako wymagające natychmiastowego zgłoszenia dyżurującemu konsulowi.

Także w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Dublinie przyjęcie interesanta było możliwe dopiero po wcześniejszym telefonicz-

nym zgłoszeniu sprawy z wyprzedzeniem wynoszącym od 6 do 8 tygodni. W tamtejszym konsulacie ten sam pracownik realizował 

funkcje decyzyjne i kontrolne przy ustalaniu, pobieraniu i ewidencjonowaniu opłat za czynności konsularne, co było niezgodne ze 

standardami kontroli finansowej, określonymi przez Ministra Finansów, w myśl których powyższe obowiązki powinny być rozdzielone 

między różnych urzędników.

W skontrolowanych jednostkach stwierdzono nieprawidłowe dokumentowanie niektórych czynności konsularnych, co utrudniało 

ustalenie faktycznej liczby interwencji podejmowanych przez konsulat oraz stanu i terminu załatwienia konkretnej sprawy. W rezultacie 

dane o podjętych interwencjach, znajdujące się w sprawozdaniach za 2005 r. oraz I półrocze 2006 r., zostały ustalone na podstawie 

szacunków, co było sprzeczne z zarządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych zmieniającym zarządzenie w sprawie planowania 

i sprawozdawczości w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, przedstawicielstwach dyplomatycznych, stałych przedstawicielstwach 

przy organizacjach międzynarodowych, urzędach konsularnych i instytucjach polskich.

Wiele do życzenia pozostawiały warunki kadrowe i lokalowe konsulatów. W Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Dublinie nawet 

wzrost zatrudnienia nie zrekompensował obciążenia pracowników czynnościami konsularnymi. Z powodu szczupłości pomieszczeń, 

interesantów przyjmowano w korytarzu, nie mieli też możliwości skorzystania z toalety. Natomiast w Konsulacie Generalnym RP 

w Londynie znaczna część interesantów na załatwienie swojej sprawy oczekiwała na ulicy.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski – zapewnienie sprawnej i bieżącej ob-
sługi konsularnej interesantów w Wiel-
kiej Brytanii i Irlandii,
– wdrożenie odpowiednich procedur 
gwarantujących rzetelne dokumento-

wanie i rejestrowanie przez konsulaty 
czynności związanych z opieką nad 
obywatelami polskimi, w szczególności 
w odniesieniu do podejmowanych inter-
wencji.
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Synteza

Wa¿niejsze wnioski

Wpływ przewlekłych 
i unieważnionych 
postępowań o zamówienie 
publiczne na realizację 
wydatków publicznych

Ocena wpływu przewlekłych i unieważ-
nionych procedur udzielania zamówień 
publicznych, w tym wynikających ze 
stosowania środków odwoławczych, 
na realizację wydatków publicznych, 
zwłaszcza terminowe, celowe i gospo-
darne wykorzystanie środków.

Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie 
Zamówień Publicznych, Zakładzie 
Zamówień Publicznych przy Ministrze 
Zdrowia, Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad oraz jej 16 od-
działach wojewódzkich, 16 urzędach 
miast, 9 komendach wojewódzkich 
Policji oraz 7 regionalnych zarządach 
gospodarki wodnej.

Mimo ujawnionych nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, iż skontro-
lowane podmioty wywiązywały się z obowiązków zamawiających – określonych 

w ustawie Prawo zamówień publicznych – związanych z rozstrzyganiem protestów i unieważnianiem postępowań, co 
w większości przypadków umożliwiło im terminowe wykonanie zadań finansowanych ze środków publicznych. Z pozytywną 
oceną spotkało się także funkcjonowanie systemu środków ochrony prawnej – protestu, odwołania i skargi do sądu. W okresie 
objętym kontrolą, tj. od początku 2005 r. do końca czerwca 2006 r., badane podmioty realizowały prawie 13 tys. zamówień 
publicznych o wartości 10,3 mld zł, z których wadą przewlekłości obarczone były 182 zamówienia na kwotę ponad 3,2 mld zł. 
Długotrwałość postępowań wynikała z nadużywania przez wykonawców przysługujących im środków ochrony prawnej, 
nierzetelnego przygotowania i przeprowadzenia przez zamawiających postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, 
a także zbyt późnego wszczynania procedur zamówień publicznych. Najwięcej takich postępowań odnotowano w urzędach 
miast – 119 oraz w centrali i oddziałach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – 36.
NIK ustaliła, że do 930 postępowań o wartości prawie 7,3 mld zł wykonawcy złożyli ponad 1,5 tys. protestów, z których zama-
wiający uznali 330. Najczęściej z tego środka ochrony prawnej korzystali wykonawcy ubiegający się o zamówienia zlecone 
przez urzędy miast oraz zarządy dróg. Izba zwraca uwagę, że chociaż wykonawcy niejednokrotnie wnosili protesty, to po ich 
odrzuceniu lub oddaleniu nie korzystali z prawa do odwołania, co może świadczyć, że zasadność tych protestów była proble-
matyczna. Z prawa złożenia odwołania do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wykonawcy skorzystali 301 razy, z czego 
zespoły arbitrów uznały 108 odwołań za zasadne, natomiast z 42 skarg wniesionych do sądu, w 6 sprawach uwzględniono 
argumenty skarżących.
Podstawą składania przez wykonawców uzasadnionych protestów, a także odwołań, były głównie błędy w specyfikacji istot-
nych warunków zamówienia oraz w ocenie ofert i przy wyborze wykonawców. Zamawiający rozpatrywali protesty terminowo, 
prawidłowo uzasadniali ich rozstrzygnięcia i bez zbędnej zwłoki przekazywali stanowisko protestującym. W razie uwzględnienia 
protestu, niezwłocznie przystępowali do powtórzenia oprotestowanej czynności lub podejmowali czynność zaniechaną.
W 2005 r. i I półroczu 2006 r. zamawiający unieważnili ponad 1,2 tys. postępowań na kwotę 4 mld zł. Powodem tego były 
głównie okoliczności od nich niezależne, np. brak ważnych ofert, złożeniem ofert opiewających na kwoty wyższe niż byli 
w stanie zapłacić, ale drugą istotną przyczynę stanowiły wady uniemożliwiające zawarcie umowy, będące konsekwencją 
błędów popełnionych przez zamawiającego na etapie przygotowywania postępowania. 
Spośród objętych badaniem 145 kontroli uprzednich, a więc takich do zakończenia których zamawiający nie mógł zawrzeć 
umowy o zamówienie publiczne (z 515 przeprowadzonych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych), informacje 
o wynikach 66 zostały doręczone zamawiającym z opóźnieniem wynoszącym od 1 do 35 dni, co wpłynęło na przedłużenie 
procedury udzielenia zamówień.
Kontrolowane jednostki realizowały zamówienia publiczne na podstawie rocznych planów zamówień, oprócz Urzędu Miasta 
w Gorzowie Wlkp., którego regulacje wewnętrzne nie przewidywały sporządzania takich dokumentów. Uchybienia przy opra-
cowywaniu planów odnotowano m.in. w Zakładzie Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia oraz oddziałach GDDKiA.

– staranne przygotowanie i przeprowa-
dzenie przez zamawiających procedury 
zamówień publicznych w celu wyelimi-
nowania błędów uzasadniających pro-

testy wykonawców oraz unieważnianie 
postępowań;
– terminowe przeprowadzanie kontroli 
uprzedniej i doręczanie zamawiającym 
bez opóźnień informacji o jej wyniku.
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Prawidłowość 
przygotowania, przebiegu 
realizacji i rozliczania 
inwestycji budowlanych 
w resorcie sprawiedliwości

Ocena prawidłowości procesów inwe-
stycyjnych w jednostkach organizacyj-
nych resortu sprawiedliwości.

Kontrolę przeprowadzono w Minister-
stwie Sprawiedliwości, Centralnym 
Zarządzie Służby Więziennej oraz 
26 podległych jednostkach organiza-
cyjnych.

Najwyższa Izba Kontroli – mimo stwierdzonych nieprawidłowości – pozytywnie 
oceniła wywiązywanie się Ministra Sprawiedliwości i dyrektora generalnego Cen-

tralnego Zarządu Służby Więziennej z obowiązków dysponentów głównych
budżetu resortu sprawiedliwości. Zapewniając płynne finansowanie inwestycji, nie zadbali oni jednak o skuteczny nadzór 
i kontrolę nad ich realizacją. Spośród 26 inwestycji realizowanych przez jednostki podległe nie skontrolowano 15, w tym 8 
zakończonych. Kontrole pozostałych inwestycji przeprowadzane były w formie wizytacji budowy, co – zdaniem NIK – nie mogło 
zapewnić sprawnego i rzetelnego wykonywania robót.
Odnotowane nieprawidłowości polegały m.in. na naruszaniu przez inwestorów przepisów o udzielaniu zamówień publicznych 
oraz ustawy – Prawo budowlane, zawyżaniu wynagrodzenia kontrahentom, a także braku zabezpieczenia interesów Skarbu 
Państwa w zawartych z nimi umowach. Zdaniem NIK, zgadzając się na naliczanie kar umownych w razie zwłoki w wykonaniu 
całego przedmiotu umowy, inwestorzy pozbawiali się prawa ich dochodzenia w przypadku nieterminowej realizacji poszcze-
gólnych rodzajów lub etapów robót.
Część inwestorów oraz osób sprawujących funkcje kierowników budowy i inspektorów nadzoru inwestorskiego nie wypełniała 
swoich obowiązków zgodnie ze sztuką budowlaną. Kontrole ujawniły m.in. sporządzanie protokołów odbioru robót przed 
potwierdzeniem ich wykonania w dzienniku budowy, niepowiadomienie właściwego organu o przystąpieniu do prac. Sąd Okrę-
gowy w Szczecinie i Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w tym mieście, wykonując prace adaptacyjne i odtworzeniowe 
obiektów nie posiadali prawa do dysponowania tymi nieruchomościami, co było naruszeniem ustawy – Prawo budowlane, 
a także rozporządzenia w sprawie finansowania inwestycji z budżetu państwa. Osiem badanych inwestycji zostało ujętych 
do finansowania, chociaż ich programy nie spełniały wymogów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych 
zasad finansowania inwestycji z budżetu państwa – brakowało uzasadnienia celowości inwestycji oraz ekonomicznej oceny 
jej efektywności. 
W sądach okręgowych w Białymstoku, Bydgoszczy i Warszawie oraz w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej 
w Poznaniu, w wyniku korzystnych rozstrzygnięć przetargów, wartość kosztorysowa inwestycji została obniżona o 28,9 mln zł; 
w konsekwencji inwestorzy ci wystąpili do Ministerstwa Sprawiedliwości i Centralnego Zarządu Służby Więziennej o odpowiednio 
mniejsze środki budżetowe. Fakt ten spotkał się z pozytywną oceną Izby, natomiast jej zaniepokojenie wzbudziła rozbieżność 
pomiędzy wartością kosztorysową inwestycji, a umownym wynagrodzeniem podmiotów uczestniczących w ich realizacji.
Na podstawie zamówień otrzymanych od inwestorów, przedsiębiorstwa przywięzienne i gospodarstwa pomocnicze wykonywały, 
w ramach badanych inwestycji, dostawy i usługi o wartości 46,4 mln zł. Ustalenia kontroli wskazały, że w 10 przypadkach 
jednostki te zleciły innym podwykonawcom realizację całości prac objętych zamówieniem na kwotę 25,8 mln zł, uzyskując 
z tytułu pośrednictwa ponad 1,8 mln zł. NIK nie kwestionowała, dopuszczonej prawem, możliwości udzielania zamówień 
wspomnianym przedsiębiorstwom i gospodarstwom bez stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, ale jej zdaniem 
uzyskana kwota stanowiła zbędne koszty inwestycji.
W latach 2006-2009 Centralny Zarząd Służby Więziennej powinien pozyskać 17 tys. miejsc dla osadzonych. Biorąc jednak 
pod uwagę fakt, że na odbycie kary pozbawienia wolności oczekuje 38 tys. osób, nie będzie – zdaniem NIK – możliwe wy-
konywanie kary przez wszystkich skazanych, przy spełnieniu wymogu 3 m² w celi na jednego osadzonego. Izba pozytywnie 
oceniła więc pozyskanie z resortu obrony narodowej trzech kompleksów wojskowych na cele penitencjarne oraz starania 
o uzyskanie kolejnych.

– podejmowanie decyzji o ujęciu 
inwestycji do finansowania ze środków 
budżetu na podstawie prawidłowo opra-

cowanych programów inwestycyjnych;
– zapewnienie skutecznego nadzoru 
i kontroli nad realizacją inwestycji, 
w szczególności w celu terminowego 
przebiegu zadań oraz rzetelnego doko-

nywania przez inwestorów aktualizacji 
wartości kosztorysowej robót.

Wa¿niejsze wnioski

Synteza



6

Tytu³  kontroli Cel Zakres

– rzetelne i terminowe przygoto-
wywanie oraz weryfikacja wniosków 
płatniczych.

Wykorzystanie funduszy 
strukturalnych w ramach 
realizowanej w Polsce 
Inicjatywy Wspólnotowej 
– INTERREG IIIA 

Ocena prawidłowości wdrażania i ko-
ordynacji przez jednostki administracji 
publicznej programów INTERREG IIIA 
oraz realizacji przez beneficjentów 
składających się na nie projektów.
 

Kontrolą objęto: Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego wykonujące funkcję 
instytucji zarządzającej, Ministerstwo 
Finansów – jako instytucję płatniczą, 
12 urzędów wojewódzkich – instytucji 
pośredniczących, Władzę Wdrażającą 
Program Współpracy Przygranicznej 
PHARE – będącą jednostką budżetową 
podległą MSWiA oraz beneficjentów 
programów – 11 jednostek samorządu 
terytorialnego i jedno stowarzyszenie.

NIK oceniła pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, wykonywanie przez 
Ministra Rozwoju Regionalnego, Ministra Finansów i wojewodów, obowiązków 

dotyczących koordynacji i wdrażania programów w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA. Także kontrolowani 
beneficjenci realizowali projekty na ogół zgodnie z postanowieniami zawartych umów. Negatywnie natomiast Izba oceniła 
działania Ministra Gospodarki i Pracy – instytucji zarządzającej w latach 2004-2005 – które przyczyniły się do rocznego 
opóźnienia we wdrażaniu programów. W ramach inicjatywy INTERREG IIIA w Polsce realizowanych jest 7 programów, w tym 
5 dwustronnych: Polska – Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia, Polska – Brandenburgia, Polska – Saksonia, 
Polska – Czechy, Polska – Słowacja oraz 2 trójstronne: Polska – Litwa – Federacja Rosyjska (obwód Kaliningradzki) i Polska 
– Białoruś – Ukraina. Wszystkie one poddane zostały badaniom NIK.
Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG powołana została decyzją Rady Europy w 1999 r. Jej programy finansowane są 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, którego celem jest zmniejszanie dysproporcji między regionami drogą 
niwelowania różnic w poziomie ich rozwoju oraz wspierania harmonijnego i trwałego postępu na całym obszarze Wspólnoty. 
Aby móc ubiegać się o takie wsparcie, Polska musiała przygotować plan działań, stanowiący analizę sytuacji w regionach 
w świetle celów polityki strukturalnej UE oraz priorytetowych potrzeb służących osiągnięciu tych celów. Rząd wywiązał się 
z tego obowiązku przyjmując w 2004 r. Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004-2006. 
Izba zwróciła uwagę, że do końca 2006 r. Polska wykorzystała zaledwie 20% alokacji przewidzianej dla INTERREG IIIA na lata 
2004-2006. Opóźnienia we wdrażaniu programów wynikały w głównej mierze z przewlekłości w przygotowywaniu przez Ministra 
Gospodarki i Pracy porozumień dotyczących podziału kompetencji między jednostki zaangażowane w prowadzenie tej inicjatywy 
oraz ustalaniu wzoru dokumentów niezbędnych do jej uruchomienia. Jednocześnie pozytywnie oceniła podjęcie działań naprawczych 
przez instytucję zarządzającą w IV kwartale 2006 r., które doprowadziły do zdecydowanego przyspieszenia wykorzystania środków 
z funduszy strukturalnych. Pomimo niezrealizowania części planowanych wydatków przez stronę polską udało się uniknąć utraty 
tych funduszy, także dzięki partnerom niemieckim, którzy dokonali płatności na poziomie wyższym od założonego.
We wszystkich badanych urzędach wojewódzkich kontrolerzy stwierdzili opóźnienia w podpisywaniu umów z beneficjentami 
o dofinansowanie. Do końca 2006 r. zatwierdzono 814 wniosków o łącznej wartości 170,3 mln euro, ale podpisano tylko 671 
takich porozumień na kwotę 140,6 mln euro. Powodem tego były m.in. częste zmiany w procedurach zawierania umów.
Realizacja projektów wykonywanych przez beneficjentów najczęściej przebiegała prawidłowo, choć zdarzało się, że refundo-
wano kwoty wydawane na przedsięwzięcia nie kwalifikujące się do wsparcia z funduszy strukturalnych. Ujawnione zostały też 
liczne przypadki nienależytego i nieterminowego wywiązywania się z obowiązku sporządzania wniosków płatniczych przez 
instytucję zarządzającą, 75% kontrolowanych instytucji pośredniczących oraz połowę beneficjentów. W rezultacie, nierzetelnie 
sporządzonych zostało 25% badanych wniosków na sumę 30,9 mln zł. Konieczność wnoszenia poprawek uniemożliwiała 
zakończenie ich terminowej weryfikacji i opóźniała wypłatę środków beneficjentom.

– kontynuowanie działań służących 
zwiększaniu absorpcji funduszy struktu-
ralnych;
– przyspieszenie procedur podpisywania 
przez wojewodów umów o dofinansowanie;

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
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Realizacja projektów 
współfinansowanych 
z funduszy strukturalnych 
w ramach kontraktów 
wojewódzkich

Ocena prawidłowości realizowania 
przez beneficjentów projektów współ-
finansowanych z funduszy struktu-
ralnych, wykonywanych w ramach 
Zintegrowanego Programu Operacyj-
nego Rozwoju Regionalnego i objętych 
kontraktami wojewódzkimi na lata 
2005-2006.

Kontrolę przeprowadzono w: Minister-
stwie Rozwoju Regionalnego wykonu-
jącym funkcję instytucji zarządzającej 
ZPORR, Ministerstwie Finansów speł-
niającym funkcję instytucji płatniczej 
oraz u 50 beneficjentów realizujących 
projekty w ramach ZPORR.

Izba pozytywnie oceniła realizację przez beneficjentów projektów w ramach ZPORR, 
objętych kontraktami wojewódzkimi. Środki z UE wykorzystywane były zgodnie 

z przeznaczeniem, a realizacja projektów przyniosła założone efekty. Zgłaszane wydatki spełniały warunki uzyskania refundacji, 
ich rozliczanie odbywało się zgodnie z przyjętymi procedurami i zasadami. Strategię społeczno-gospodarczą w pierwszych 
latach członkostwa Polski w Unii Europejskiej określiły rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przyjęcia NPR na lata 2004-
2006 oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przyję-cia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego 2004-2006, wydane na podstawie ustawy o Narodowym Planie Rozwoju.
ZPORR to największy z siedmiu programów operacyjnych składających się na NPR. Jego celem było m.in. stworzenie warun-
ków konkurencyjności polskich regionów, umacnianie spójności ekonomicznej, społecznej i tery-torialnej kraju oraz integracji 
i więzi z Unią Europejską. Za jego wdrażanie odpowiadała instytucja zarządzająca, której funkcję pełniło od 1 listopada 2005 r. 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. W każdym województwie działały instytucje pośredniczące, których zadania realizowały 
urzędy wojewódzkie, odpowiedzialne za zawieranie umów z beneficjentami. Istotną rolę we wdrażaniu programu odgrywały też 
urzędy marszałkowskie, odpowiedzialne m.in. za ocenę i wybór projektów zgłaszanych przez beneficjentów. Funkcję instytucji 
płatniczej pełniło Ministerstwo Finansów.
Kontrolą NIK objęto 56 projektów ZPORR, prowadzonych przez 50 podmiotów w ramach kontraktów wojewódzkich. Ustawa 
o Narodowym Planie Rozwoju przewidziała zawieranie takich kontraktów dla realizacji regionalnych programów operacyj-
nych. Poddani badaniu NIK beneficjenci na wykonanie tych projektów zaplanowali wydatki w kwocie 372,3 mln zł, z czego 
330,7 mln zł na wydatki kwalifikowalne, a więc refundowane z funduszy strukturalnych. Rzeczywiste wydatki kwalifikowalne 
wyniosły ostatecznie 301,1 mln zł. Izba pozytywnie oceniła realizację 48 projektów. Większość beneficjentów prawidłowo 
kwalifikowała wydatki do refundacji, respektowała wymóg wyodrębniania ewidencji księgowej dla realizowanych projektów, 
prawidłowo dokonywała też wyboru wykonawców projektów w trybie zamówień publicznych.
Z kolei Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, jako instytucja zarządzająca, należycie wywiązywało się z obowiązku zapewnienia 
środków na realizację zadań wymienionych w kontraktach. NIK pozytywnie oceniła też działania ministra mające prowadzić do 
przyspieszenia wydatkowania funduszy strukturalnych. W ciągu ostatnich trzech miesięcy 2006 r. poziom alokacji tych środków 
wzrósł z 25% do 38,4%. Do końca 2006 r. zakontraktowane zostało 98% środków dostępnych do alokacji.
Ustalenia NIK wykazały, że mimo postępów w funkcjonowaniu kontroli wewnetrznej w administracji publicznej, nadal 
w niektórych jednostkach nie działała ona prawidłowo. System zarządzania i kontroli funduszy strukturalnych funkcjonował 
na ogół właściwie i zapewniał wykrywanie nieprawidłowości w wykorzystywaniu środków, jednak, w opinii Izby, procedury te 
zostały nadmiernie rozbudowane, co mogło przyczyniać się do opóźnień w wykorzystywaniu funduszy. Niejasne wymagania 
powodowały, że beneficjentom trudno było przebrnąć przez skomplikowany proces przygotowania i weryfikacji projektu oraz 
uzyskać refundację poniesionych wydatków.
Izba zwraca też uwagę, że nadal nie został w pełni uruchomiony informatyczny system SIMIK, za co odpowiedzialność ponosi 
Ministerstwo Finansów. Z tego też powodu podstawowe funkcje systemu – dotyczące monitorowania, kontroli i sprawozdaw-
czości realizacji zadań ZPORR – nie mogą być odpowiednio wykorzystane.

Wa¿niejsze wnioski

Synteza

– dalsze usprawnianie w urzędach ad-
ministracji publicznej systemu kontroli 
wewnętrznej;
– przyspieszenie weryfikacji wnio-
sków płatniczych przez instytucje 

zaangażowane we wdrażanie ZPORR;
– podjęcie działań prowadzących do 
uruchomienia systemu informatycznego 
dla nowego okresu programowania 
2007-2013. 
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Tytu³  kontroli Cel Zakres

Udzielanie poręczeń 
i gwarancji przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego 
ze środków Krajowego 
Funduszu Poręczeń 
Kredytowych i Funduszu 
Poręczeń Unijnych 
w latach 2003-2006 
(I półrocze)

Ocena realizacji zadań związanych 
z udzielaniem poręczeń i gwarancji 
przez Bank Gospodarstwa Krajowego 
ze środków Krajowego Funduszu 
Poręczeń Kredytowych i Funduszu 
Poręczeń Unijnych.

Kontrolę przeprowadzono w Banku Go-
spodarstwa Krajowego w Warszawie.

Funkcjonujący od 1997 r. Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych udzielił 
w badanym okresie 3,5 tys. poręczeń i gwarancji kredytów gospodarczych na kwotę 

702,9 mln zł, natomiast działający od 2004 r. Fundusz Poręczeń Unijnych przyznał ich 158 w wysokości 80 mln zł. Powodem 
odrzucenia w badanym okresie stosunkowo niewielkiej liczby wniosków – odpowiednio 371 i 4 – było wysokie ryzyko związane 
z brakiem zdolności kredytowej wnioskodawcy, niespełnienie wymogów formalnych oraz ograniczony zakres przedmiotowy 
i podmiotowy gwarancji. Najwyższa Izba Kontroli, pozytywnie  z uchybieniami oceniła udzielanie przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego poręczeń i gwarancji ze środków wspomnianych funduszy.
Od 2003 r. do końca I półrocza 2006 r. środki KFPK wzrosły ze 171,5 mln zł do 178,6 mln zł, natomiast środki PFU od początku 
jego istnienia zwiększyły się z 334,7 mln zł do 813,2 mln zł. W tym okresie Bank Gospodarstwa Krajowego nie wykorzystywał 
jednak w pełni rocznego limitu poręczeń i gwarancji z KFPK, określonego przez Ministra Finansów na poziomie trzykrotności 
środków tego funduszu, a jedynie 34% w 2003 r., zaś w następnych dwóch latach 45,6% i 50,2%.
Największą dynamikę wartości poręczeń udzielanych ze środków KFPK – 201,4% – odnotowano w 2004 r., później tempo 
to zostało zahamowane, głównie ze względu na rozwój systemu regionalnych i lokalnych funduszy poręczeniowych oraz 
dostępność kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw oferowanych przez inne banki.
W niewielkim stopniu, tylko w 9,8%, wykorzystano środki PFU. Zdaniem NIK, nie zależało to jednak od Banku Gospodarstwa 
Krajowego. Jego analizy wskazywały, że stan taki spowodowany został ograniczeniami ustawowymi dotyczącymi zakresu 
udzielanych poręczeń, polityką kredytową banków współpracujących, ostrymi kryteriami klasyfikacji wniosków przez banki 
oraz złożonością procesu pozyskiwania środków z programów unijnych.
Kontrola 51 postępowań o udzielenie poręczenia ze środków KFPK i FPU wykazała, iż udzielono ich przy zastosowaniu jedno-
litych kryteriów, umożliwiających rzetelne i bezpieczne gospodarowanie zasobami funduszy. Uchybienia stwierdzone podczas 
kontroli, które nie miały wpływu na ostateczną ocenę, polegały m.in. na udzieleniu poręczenia spłaty kredytu jednej ze spółek 
w kwocie 427 tys. dolarów USA bez przyjęcia deklaracji wekslowej, mimo że regulamin udzielania poręczeń i gwarancji ze 
środków KFPK, jak również umowa o udzielenie poręczenia określały, że zabezpieczeniem poręczenia jest weksel in blanco 
wraz z deklaracją wekslową. Brak takiej deklaracji spowodował konieczność uiszczenia przez Bank Gospodarstwa Krajowego 
wyższej o 43 tys. zł opłaty sądowej w postępowaniu windykacyjnym.
Ustalono, że Bank Gospodarstwa Krajowego terminowo przekazywał Ministrowi Finansów oraz Ministrowi Gospodarki sprawo-
zdania z działalności FPU, informujące o liczbie i wartości udzielonych gwarancji i poręczeń oraz aktualnym stanie należności 
i zobowiązań z tego tytułu. Ustawa o Funduszu Poręczeń Unijnych nie przewiduje przekazywania analogicznych sprawozdań 
Ministerstwu Rozwoju Regionalnego, w ocenie NIK celowym byłoby jednak zapoznanie MRR z owymi sprawozdaniami, gdyż 
zarządza ono programami operacyjnymi, współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej (m.in. Sektorowym Programem 
Operacyjnym Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego, 
Sektorowym Programem Operacyjnym Rozwoju Zasobów Ludzkich).

Wa¿niejsze wnioski

Synteza

– przestrzeganie zasady przyjmowania 
deklaracji wekslowej wraz z wekslem in 
blanco,

– przekazywanie do Ministerstwa 
Rozwoju Regionalnego sprawozdań 
z działalności Funduszu Poręczeń Unij-
nych. 
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ZakresCelTytu³  kontroli

Organizacja i wdrażanie 
informatycznego systemu 
obsługi budżetu państwa

Ocena prawidłowości planowania 
i wdrażania informatycznego systemu 
obsługi budżetu państwa, w szczegól-
ności jego wpływu na poprawę jakości 
zarządzania finansami publicznymi.

Kontrolę przeprowadzono w Minister-
stwie Finansów.

Nowe zasady obsługi budżetu państwa, mające usprawnić zarządzanie płynnością 
środków budżetowych, początkowo planowano wdrożyć w 2002 r., a następnie 

w 2004 r. Przewidywały one m.in. przeksięgowywanie na koniec dnia sald bieżących rachunków bankowych dochodów 
i wydatków państwowych jednostek budżetowych na centralny rachunek bieżący budżetu państwa.
Do końca III kwartału 2006 r. informatyczny system obsługi budżetu, nazywany również systemem Trezor, nie został jednak 
wdrożony u wszystkich użytkowników. Dysponenci środków nadal utrzymywali je na nieoprocentowanych rachunkach ban-
kowych, wskutek czego od stycznia 2005 r. do końca września 2006 r. budżet państwa – jak stwierdziła NIK – nie uzyskał 
korzyści w wysokości 108,7 mln zł. Warunkiem wprowadzenia nowych zasad bankowej obsługi budżetu państwa było także 
wdrożenie przez Narodowy Bank Polski bankowości elektronicznej u dysponentów wszystkich szczebli oraz dostosowanie 
własnych systemów informatycznych do współpracy z systemem Trezor.
Zastrzeżenia kontrolujących wzbudził sposób planowania, organizacji i zarządzania projektem budowy systemu. Długotrwałe 
procedury związane z jego zakupem spowodowały, że czas zaplanowany na budowę i wdrożenie został w efekcie ograniczony 
do 9 miesięcy. Ponadto z opóźnieniem rozpoczęto pilotażowe uruchamianie systemu dla dysponentów głównych (w lipcu 2005 r., 
pomimo jego odbioru w styczniu tegoż roku), czego konsekwencją była niemożność skorzystania przez Ministerstwo Finansów ze 
wszystkich usług, do jakich zobowiązany był wykonawca, świadczonych przez sześć miesięcy od dnia ostatecznego odbioru.
Stwierdzono, że Ministerstwo Finansów nie zakupiło w terminie infrastruktury teleinformatycznej, niezbędnej do funkcjonowania 
systemu Trezor, ani nie zapewniło miejsca na ten sprzęt, w efekcie czego zmuszone było podjąć decyzję o przesunięciu terminu 
pełnego wdrożenia systemu i zakupie infrastruktury wraz z usługą jej przechowywania i administrowania przez dostawcę zewnętrz-
nego w okresie trzech lat. Zakupu tego nie dokonano do końca 2006 r., co stanowiło techniczną przeszkodę pełnego wdrożenia 
systemu. Ponadto w trakcie wdrożenia pilotażowego, prowadzonego na bazie wypożyczonej infrastruktury tymczasowej, resort 
finansów nie zagwarantował odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa aplikacji oraz danych gromadzonych w systemie Trezor.
Mimo że zmiana sposobu zarządzania środkami budżetowymi wymagała, zdaniem NIK, stałego monitorowania wszystkich 
podmiotów biorących udział we wdrożeniu systemu, Ministerstwo Finansów nie wprowadziło odpowiednich rozwiązań umoż-
liwiających śledzenie postępu prac oraz wysokości środków pozostających na rachunkach bankowych, ograniczając swój 
nadzór wyłącznie do dysponentów głównych.
W połowie 2005 r. Ministerstwo Finansów zakupiło licencję narzędzi informatycznych Oracle oraz usługi tzw. asysty technicznej 
i konserwacji tych narzędzi wiedząc, że większość z nich nie będzie wykorzystana do końca roku. Transakcję ową uzasadnia-
no możliwością uzyskania większego upustu cenowego przy zakupie łącznym, także dla potrzeb innych systemów. Według 
NIK, wydatkowanie 483,7 tys. zł z tytułu asysty za rok 2005 było niecelowe, a chcąc uzyskać niższą cenę należało rozważyć 
możliwość zakupu licencji w ramach jednej umowy, ale z różnym terminem dostawy.
Wątpliwości Izby wzbudziła celowość łączenia zakupu kilku usług informatycznych w ramach jednego zamówienia, co mogło 
wpłynąć na ograniczenie liczby i nierówne traktowanie potencjalnych dostawców.
Kontrola wykazała, że system Trezor umożliwia m.in. tworzenie i modyfikację układów wykonawczych, harmonogramu wy-
datków, miesięcznego i dziennego zapotrzebowania na środki budżetowe, obsługę lokat, ewidencję wyciągów bankowych 
– spełnia więc wymagania niezbędne do wprowadzenia nowych zasad bankowej obsługi budżetu państwa. Ujawniła zarazem 
nieprawidłowości w jednym z podsystemów, ponieważ prowadzone w nim księgi rachunkowe nie spełniały, w ocenie NIK, 
niektórych wymogów ustawy o rachunkowości.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski

– wprowadzenie mechanizmów 
zapewniających monitorowanie 
pracy dysponentów wszystkich 

stopni w trakcie wdrożenia syste-
mu Trezor,
– wprowadzenie modyfikacji sy-
stemu (podsystem rachunkowość) 
w celu zapewnienia jego pełnej zgod-
ności z ustawą o rachunkowości.
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Tytu³  kontroli Cel Zakres

Egzekwowanie zaległości 
podatkowych i celnych 
przez Służbę Celną

Ocena skuteczności egzekwowania 
zaległości podatkowych i celnych 
w trybie egzekucji administracyjnej, 
zapobiegania ich przedawnieniu oraz 
zabezpieczania zobowiązań i zaległo-
ści, do poboru których właściwa jest 
Służba Celna. 

Kontrolę przeprowadzono w Minister-
stwie Finansów oraz izbach celnych 
w Warszawie, Białymstoku, Toruniu, 
Gdyni, Katowicach, Krakowie, Białej 
Podlaskiej, Łodzi, Olsztynie, Opolu, 
Poznaniu, Przemyślu, Szczecinie, 
Wrocławiu i Rzepinie. 

Opieszałe i nieskuteczne egzekwowanie należności budżetu państwa przez izby 
celne spowodowało wzrost zaległości podatkowych i celnych z 3 mld zł w 2004 r. 

do 3,4 mld zł w 2005 r. i ponad 3,4 mld zł na koniec I półrocza 2006 r. Tylko od stycznia 2005 r. do czerwca 2006 r. zwiększyły 
się one o 405,8 mln zł, mimo iż w tym czasie odpisano 376,6 mln zł przedawnionych zobowiązań. Najwyższa Izba Kontroli 
zwróciła uwagę, że Ministerstwo Finansów, chociaż dysponowało danymi wskazującymi na systematyczne pogarszanie się 
skuteczności egzekwowania zaległości przez izby celne, nie przeprowadziło analizy przyczyn tego stanu. O braku nadzoru nad 
egzekucją zaległości świadczy fakt, że w ministerstwie żadnej z komórek organizacyjnych nie zlecono takiego zadania.
Skuteczność egzekucji mierzona wskaźnikiem ściągalności wyniosła 2,6% w 2004 r. i 2,7% w roku następnym. Z każdych 100 
zł zaległości objętych tytułami wykonawczymi wyegzekwowano więc jedynie 2,60 zł oraz 2,70 zł. Wyniki te znacząco odbiegają 
od osiąganych przez urzędy skarbowe, w których wskaźniki efektywności egzekucji zaległości podatkowych we wspomnianych 
latach wyniosły 23,1% oraz 25,3%. NIK odnotowała również znaczne różnice w windykacji zaległości w badanych izbach celnych. 
Szczególnie niską skuteczność stwierdzono w Izbie Celnej w Katowicach – w latach 2004-2005 wynosiła ona tylko 0,8% i 0,4% 
– a zatem z każdych 100 zł zaległości, na które wystawiono tytuły wykonawcze, ściągnięto zaledwie 80 i 40 groszy. 
Zdaniem NIK, głównymi przyczynami nikłej skuteczności egzekwowania zaległych zobowiązań podatkowych i celnych było 
m.in. jednoczesne wykonywanie przez jednostki organizacyjne izb celnych czynności wierzyciela i organu egzekucyjnego, 
zbyt późne podejmowanie postępowań oraz niewykorzystywanie istniejących instrumentów prawnych. Brak zabezpieczeń 
majątkowych w sytuacjach, w których możliwe było ich zastosowanie, a także działań zmierzających do przeniesienia odpo-
wiedzialności za zobowiązania na osoby trzecie lub następców prawnych, prowadził do przedawnienia się zobowiązań lub 
umożliwiał nieuczciwym dłużnikom wyzbywanie się majątku. Kolejną przyczyną utrudniającą ściąganie zaległości był rozległy 
obszar właściwości miejscowej izby, równy województwu. Zwiększeniu efektywności egzekwowania zaległych należności nie 
sprzyjał też brak motywacyjnego systemu wynagradzania pracowników komórek egzekucyjnych izb celnych. 
W niektórych izbach celnych od powstania zaległości do podjęcia pierwszych czynności egzekucyjnych mijało od kilku do 
kilkunastu miesięcy, co umożliwiało dłużnikom uchylenie się od egzekucji. Izby celne nie wystawiły tytułów wykonawczych dla 
ponad połowy zaległości, co oznacza że nie objęto egzekucją zaległości na kwotę ponad 1,8 mld zł. Skontrolowane jednostki 
nie podjęły lub nie kontynuowały czynności windykacyjnych w stosunku do należności wymagalnych wynoszących co najmniej 
361,5 mln zł. 
W ocenie NIK, skuteczności działań egzekucyjnych izb celnych nie zwiększyło wprowadzenie do systemu ZEFIR modułu 
„Egzekucja”, gdyż dane w nim zawarte były niekompletne i uniemożliwiały bieżące przeglądanie spraw, a do stwierdzenia czy 
konkretna należność stała się zaległością, konieczny był wgląd do dokumentów źródłowych – deklaracji i decyzji. Ze względu 
na niekompletność danych nie wprowadzono do systemu tzw. bilansu otwarcia, tj. tytułów wykonawczych wystawionych przed 
wdrożeniem modułu.

– przeprowadzenie analizy zaległości 
z tytułu ceł i podatków, skali i przyczyn 

przedawniania się zobowiązań oraz 
wykorzystanie wyników tych prac do 
sprawowania skutecznego nadzoru;
– zobowiązanie służb podległych Mini-
strowi Finansów do opracowania i wy-

konania zestawów raportów w module 
„Egzekucja”, niezbędnych izbom celnym 
do sporządzania sprawozdawczości 
dotyczącej egzekucji administracyjnej.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
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ZakresCelTytu³  kontroli

Tworzenie prawa 
podatkowego w zakresie 
ulg i zwolnień 
podatkowych

Ocena jakości procesu tworzenia pra-
wa dotyczącego ulg i zwolnień.

Kontrolę przeprowadzono w Minister-
stwie Finansów.

Zasady techniki prawodawczej dotyczące rządowych projektów aktów prawnych 
zobowiązują ich autorów m.in. do określenia i przedstawienia stanu stosunków 

społecznych oraz wskazania kierunków pożądanych zmian w regulowanej
dziedzinie. Sporządzenie projektów powinno być zatem poprzedzone stosownymi pracami analitycznymi. Najwyższa Izba Kontroli 
pozytywnie oceniając tworzenie projektów aktów normatywnych odnoszących się do ulg i zwolnień w podatku dochodowym 
od osób fizycznych, osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego jednocześnie zwróciła uwagę na 
niedostateczne dokumentowanie prac przedlegislacyjnych, a także zbyt wąski zakres prowadzonych analiz funkcjonowania 
ulg i zwolnień podatkowych.
W wyniku kontroli ustalono, że Ministerstwo Finansów nie posiadało dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie wstępnych 
analiz skutków zbadanych przez NIK ulg i zwolnień podatkowych. Jej brak uniemożliwia jednoznaczną ocenę, czy wdrożone 
przepisy spełniają oczekiwania projektodawców. Kontrolujący stwierdzili, że uzasadnienia projektów ustaw wprowadzających 
badane ulgi i zwolnienia w podatkach dochodowych oraz podatku od towarów i usług zawierały elementy określone w regula-
minie pracy Rady Ministrów, natomiast w projektach rozporządzeń wprowadzających takie ulgi w podatku akcyzowym nie we 
wszystkich przypadkach wymogi te zostały spełnione. Izba zwróciła uwagę, że w trakcie kontroli weszły w życie wewnętrzne 
przepisy normujące tryb postępowania legislacyjnego w Ministerstwie Finansów. Nie wprowadziły one jednak obowiązku 
dokumentowania prac przygotowawczych, co pozwoliłoby na ocenę przeprowadzonych analiz oraz skutków projektowanych 
regulacji. Efektem oceny powinna być decyzja o celowości utrzymywania obowiązującego stanu prawnego, jego zmiany bądź 
uchylenia. Ministerstwo Finansów, przygotowując projekt rozporządzenia przedłużającego obowiązywanie do końca 2006 r. 
ulgi dla rafinerii, do których ropa dostarczana jest transportem kolejowym lub samochodowym, nie przeprowadziło analizy 
efektów dotychczasowego wykorzystywania ulgi. Podobnej analizy nie przeprowadził także Minister Skarbu Państwa, który był 
autorem programu restrukturyzacji i prywatyzacji sektora naftowego. Ministerstwo Finansów nie zbadało także, czy zwolnienie 
z podatku akcyzowego stanowi pomoc publiczną i czy jako takie nie wymagało notyfikacji Komisji Europejskiej. Postępowanie 
ministerstwa było niezgodne ze stosownym rozporządzeniem Rady Ministrów, które zobowiązuje projektodawców do zapoznania 
się dotychczasowym stanem prawnym regulowanej materii.
W przepisach normujących funkcjonowanie Rady Ministrów nie ma obowiązku prowadzenia monitoringu wdrożonych ulg 
i zwolnień podatkowych z punktu widzenia funkcjonowania całego systemu podatkowego, osiąganych efektów oraz skutków 
budżetowych. Zdaniem Izby, taka sytuacja powoduje, że analiza stosowanych rozwiązań odnosi się do wąskiego obszaru, 
będącego przedmiotem zainteresowania właściwych resortów, co ogranicza możliwość oceny wykorzystywania ulg i zwolnień 
jako instrumentu polityki fiskalnej państwa. W ocenie NIK uzasadnione byłoby wprowadzenie pełnego monitoringu ulg i zwolnień 
podatkowych, co w uzasadnionych przypadkach umożliwiłoby ich likwidację bądź zastąpienie innymi alternatywnymi instru-
mentami. Stosowanie takich rozwiązań byłoby także zgodne ze standardami rekomendowanymi przez OECD.
Jako przykład celowości prowadzenia skoordynowanego monitoringu ulg i zwolnień podatkowych Izba wskazała uchylenie 
zwolnienia z podatku dochodowego zakładów pracy chronionej, które, wbrew założeniom, nie przyczyniło się do tworzenia 
miejsc pracy dla niepełnosprawnych oraz likwidację ulgi inwestycyjnej dla podmiotów gospodarczych z jednoczesnym obni-
żeniem stawek podatku dochodowego – o co wnosili sami podatnicy.
Organy administracji rządowej nie są zobowiązane do prezentowania informacji na temat efektywności ulg i zwolnień podatko-
wych. W ocenie NIK, publikowanie analiz skutków społeczno-gospodarczych ich stosowania zwiększyłoby jednak przejrzystość 
finansów publicznych.

Wa¿niejsze wnioski

Synteza

– dokumentowanie prac przedlegis-
lacyjnych (prowadzenie analiz) będą-
cych podstawą opracowania projektów 

aktów prawnych oraz skutków regulacji 
prezentowanych w uzasadnieniu pro-
jektowanego aktu;
– przedstawienie Radzie Ministrów 
projektu rozwiązań, które umożliwiałyby 
ocenę efektywności ulg i zwolnień po-

datkowych z punktu widzenia funkcjono-
wania całego systemu podatkowego;
– publikowanie informacji o wynikach 
przeprowadzonych analiz skutków spo-
łeczno-gospodarczych ulg i zwolnień 
podatkowych.
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– prowadzenie skutecznych kontroli 
w organach podatkowych, w tym doty-
czących możliwości przedawniania się 
zobowiązań;

– wyeliminowanie z ewidencji zale-
głości podatkowych i celnych spraw 
przedawnionych;
– wyciąganie konsekwencji służbo-
wych wobec pracowników winnych 
dopuszczania do przedawnienia.

Przedawnianie się 
zobowiązań podatkowych 
w latach 2004-2006 
(I półrocze)

Ocena działalności organów skarbo-
wych w związku z przedawnieniami 
zobowiązań podatkowych.

Kontrolę przeprowadzono w Minister-
stwie Finansów, 16 izbach skarbowych 
i 19 urzędach skarbowych.

Izba pozytywnie, aczkolwiek zwracając uwagę na nieprawidłowości, oceniła 
działalność organów skarbowych, dotyczącą przeciwdziałania przedawnianiu się 

zobowiązań podatkowych. Odsetek kwot odpisanych z uwagi na przedawnienie w odniesieniu do dochodów zrealizowanych 
przez urzędy wyniósł w skali kraju 0,5%, a w jednostkach badanych przez NIK – 1,7%. Ministerstwo Finansów do 2005 r. nie 
posiadało danych na temat skali i przyczyn przedawniania się zobowiązań podatkowych. Rozpoznanie w tej kwestii przepro-
wadzono na początku 2005 r. na wniosek NIK. W 2006 r. Ministerstwo Finansów przeanalizowało przyczyny przedawniania 
się zobowiązań w izbach i urzędach skarbowych oraz w izbach celnych. W opinii Izby, znaczny odsetek przedawniających się 
zobowiązań dowodzi niewystarczającej sprawności organów podatkowych i egzekucyjnych. Przedawnianie się zobowiązań 
podatkowych było zbyt rzadko tematem kontroli resortowych. Z 38 kontroli przeprowadzonych przez Ministerstwo Finansów 
w 2005 r. i I półroczu 2006 r., tylko 3 dotyczyły tej problematyki.
Od lipca 2004 r. administracja podatkowa ma możliwość czerpania danych o stanie realizacji zobowiązań podatkowych z hur-
towni danych WHTAX – informatycznego magazynu danych pochodzących z elektronicznych systemów źródłowych urzędów 
skarbowych w całym kraju. Nadto, od połowy 2005 r. gromadzone są w nim dane dotyczące spraw potencjalnie zagrożonych 
przedawnieniem, a więc tych, dla których termin płatności jest co najmniej o 5 lat starszy od roku okresu sprawozdawczego.
Kwoty przedawnionych zobowiązań odpisane z ewidencji księgowej przez urzędy skarbowe w latach 2004-2005 i w I półroczu 
2006 r. wyniosły 1.165,5 mln zł, zaś przez urzędy i izby celne – kolejne 361,9 mln zł. Znaczna część tych sum, to zaległości 
przedawnione w odległych latach, a ujawnione w wyniku porządkowania przez urzędy skarbowe i celne danych dotyczących 
zaległości podatkowych. Akcja ta została wywołana zaleceniem Ministra Finansów z 2005 r., wydanym w reakcji na kon-
trolę NIK. Mimo jej przeprowadzenia Izba nadal stwierdza znaczne opóźnienia w odpisywaniu przedawnionych należności. 
We wszystkich skontrolowanych urzędach skarbowych z opóźnieniem zdjęto z ewidencji księgowej co najmniej 92,8 mln zł 
– 37,1% wszystkich odpisanych kwot.
Izba wyraża jednocześnie pogląd, że Ministerstwo Finansów nie przedstawiło rzeczywistych kwot przedawnionych zobowiązań 
podatkowych, a suma 1,5 mld zł została zaniżona. Ustalenia w kontrolowanych przez NIK podmiotach dowodzą bowiem, że 
kwoty przedawnione były wyższe co najmniej o 64,2 mln zł. W wykazie tym nie uwzględniono ponadto 0,9 mld zł utraconych 
w wyniku niepobrania należnych odsetek za zwłokę. 
Jednocześnie, według danych Ministerstwa Finansów, z winy urzędników administracji skarbowej przedawniły się w 2005 r. 
i w I półroczu 2006 r. zobowiązania w kwocie 3,9 mln zł, stanowiącej 0,16% sum przepadłych w izbach skarbowych oraz 
52 tys. zł, czyli 0,62% przedawnień w izbach celnych. Zdaniem Izby nie są to dane rzetelne, bowiem tylko w 9 spośród 19 
skontrolowanych urzędów, z winy pracowników przedawniły się zobowiązania podatkowe na 19,2 mln zł. Najczęstsze urzędnicze 
przewinienia, to długotrwałe prowadzenie wyjaśnień kontrolnych w postępowaniach odwoławczych od decyzji organów I instancji 
oraz brak współpracy między komórkami organizacyjnymi urzędów, a także między urzędami. Izba zwróciła też uwagę, że 
urzędy skarbowe niezwykle rzadko wszczynały postępowania mające na celu wyjaśnienie roli pracowników w dopuszczeniu do 
przedawnienia się zobowiązań, bądź też nie prowadziły ich wcale. W ocenie NIK, Minister Finansów powinien konsekwentnie 
egzekwować ustalanie odpowiedzialności pracowników w tych sprawach.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
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– podjęcie próby renegocjowania 
umowy prywatyzacyjnej w celu uzy-
skania korzystniejszej ceny sprzedaży 
pozostałych 25% akcji oraz dostoso-

wania zobowiązań inwestycyjnych do 
zmienionego biznesplanu spółki,
– doprowadzenie do ujednolicenia 
sposobu definiowania wskaźników 
viability w załącznikach do umowy pry-
watyzacyjnej,
– podjęcie działań w celu przed-

kładania Radzie Ministrów rocznych 
sprawozdań z realizacji restruktury-
zacji hutnictwa żelaza i stali, w tym 
również związanych ze zmianą zakresu 
i terminów wykonania kluczowych 
przedsięwzięć inwestycyjnych w Mittal 
Steel Poland SA.

Prywatyzacja Polskich Hut 
Stali SA

Ocena prawidłowości prywatyzacji 
i restrukturyzacji Polskich Hut Stali SA 
oraz stopnia realizacji tych celów.

Kontrolą objęto: Ministerstwo Skarbu 
Państwa, Ministerstwo Gospodarki, 
Agencję Rozwoju Przemysłu SA oraz 
spółkę Mittal Steel Poland, będącą – po 
zmianie nazwy z Ispat Polska Stal SA 
– następcą prawnym PHS SA.

Powstała z połączenia hut Katowice, im. T. Sendzimira, Florian i Cedler Spółka 
Akcyjna Polskie Huty Stali nie była przygotowana do prywatyzacji. Przede wszyst-

kim nie dokonano restrukturyzacji majątkowej skonsolidowanych podmiotów, z których utworzono PHS SA, wiele do życzenia 
pozostawiała też współpraca resortu skarbu państwa z resortem gospodarki oraz wymiana informacji o przebiegu prywatyzacji 
i terminach realizacji kluczowych inwestycji. Z opóźnieniem, bo dopiero w przeddzień podpisania umowy prywatyzacyjnej, 
zatwierdzono bilans połączeniowy przejmowanych hut, zaś Ministerstwo Skarbu Państwa nie zweryfikowało oszacowania 
wartości akcji spółki PHS, sporządzonego na jej zlecenie.
Badając proces prywatyzacji PHS SA, Izba nie kwestionowała wyboru przez Ministerstwo Skarbu Państwa inwestora – spółki 
LNM Holdings N.V., która złożyła najlepszą ofertę i otrzymała wyłączność negocjacyjną. Jej zastrzeżenia wzbudziła natomiast 
zbyt niska cena akcji sprzedawanych inwestorowi. Za pakiet 23,5 mln akcji PHS SA Skarb Państwa uzyskał bowiem niespełna 
6 mln zł, czyli zaledwie 25 groszy za jedną akcję, podczas gdy cena akcji kupowanych przez inwestora od wierzycieli spółki 
była czterdziestokrotnie wyższa.
Do końca 2007 r. kolejne 66,6 mln akcji (tj. 25% pozostających w rękach Skarbu Państwa po podwyższeniu kapitału) inwestor 
ma prawo nabyć po 1 zł za akcję. Zdaniem NIK, akceptując w 2003 r. takie postanowienie umowy, Ministerstwo Skarbu Państwa 
pozbawiło się możliwości negocjowania ceny rynkowej pozostałych akcji w momencie ich sprzedaży.
Kontrola wykazała niespójność algorytmów wyznaczania tzw. wskaźników viability (żywotność, konkurencyjność), służących 
do oceny efektywności działań restrukturyzacyjnych. Rozbieżności w sposobie ich ustalania są niedopuszczalne, ponieważ 
jednoznaczne określenie wielkości wskaźników będzie podstawą oceny zdolności polskich hut do konkurowania na wolnym 
rynku.
Stwierdzono, że oszacowana przez konsorcjum doradcze metodą dochodową wartość akcji PHS SA została zaniżona o 2 mld zł, 
wskutek nietrafnego przewidywania wyników finansowych spółki. W opracowanym zaledwie trzy miesiące wcześniej biznes-
planie, sporządzonym przez to samo konsorcjum, prognoza była o 2,5 mld zł wyższa. 
Izba krytycznie oceniła zatrudnienie przez Ministra Skarbu Państwa konsorcjum doradczego w trybie zamówienia z wolnej ręki 
(za wynagrodzeniem w wysokości 2,5 mln zł netto) bez próby wyłonienia doradcy w innym, konkurencyjnym trybie.
Z ustaleń kontroli wynika też, że Minister Skarbu Państwa nie zlecił wykonania analiz przedprywatyzacyjnych dla PHS SA, mimo 
iż był do tego zobowiązany przez Radę Ministrów. W procesie prywatyzacji tej spółki nie wykorzystano też, opracowanych na 
jego zlecenie, analiz przedprywatyzacyjnych dla czterech hut, z których utworzono PHS SA po wcześniejszych, nieudanych 
próbach ich prywatyzacji. Kontrolujący zwracali uwagę, że w okresie pełnienia nadzoru właścicielskiego nad owymi hutami 
minister właściwy ds. gospodarki nie doprowadził do ich restrukturyzacji majątkowej ani do rozpoczęcia niezbędnych inwestycji, 
obejmujących m.in. budowę instalacji do ciągłego odlewania stali w Hucie Katowice SA.
Ustalono, że od października 2001 r. do czerwca 2005 r. minister właściwy ds. gospodarki nie przekazywał Radzie Ministrów 
rocznych sprawozdań z przebiegu procesu restrukturyzacji sektora hutnictwa żelaza i stali.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
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Realizacja rządowego 
„Programu promocji 
gospodarczej Polski 
do roku 2005”

Ocena działań rządu na rzecz zwięk-
szenia eksportu i napływu bezpośred-
nich inwestycji zagranicznych.

Kontrolę przeprowadzono w Mini-
sterstwie Finansów, Ministerstwie 
Gospodarki, Ministerstwie Spraw Za-
granicznych, Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości, Polskiej Agencji 
Informacji i Inwestycji Zagranicznych 
SA oraz w polskich placówkach za 
granicą.

Działania podejmowane w celu realizacji Programu promocji gospodarki polskiej do 
roku 2005 nie przyczyniły się do poprawy wizerunku rodzimej gospodarki za granicą. 

Zdaniem NIK, program został opracowany bez dokładnej analizy uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, uwzględniających 
m.in. perspektywę rychłego członkostwa Polski w Unii Europejskiej, nie określał też precyzyjnie kosztów i źródeł finansowania 
poszczególnych zadań, ani kompetencji podmiotów uczestniczących w tym przedsięwzięciu.
Spór między ministrami właściwymi ds. gospodarki i spraw zagranicznych, dotyczący koordynacji działań promocyjnych za 
granicą, uniemożliwił powstanie – przewidzianej w Programie – Rady Promocji Gospodarczej, odpowiedzialnej za aktywną 
kreację gospodarczą kraju. Powołana w wyniku ustaleń obu ministrów Rada Promocji Polski, organ opiniodawczo-doradczy 
Rady Ministrów, nie podjęła, zdaniem NIK, żadnych istotnych uchwał.
Izba krytycznie oceniła realizację ujętego w Programie zadania pn. Usprawnienie dotychczasowych narzędzi eksportu”. 
Z dziewięciu działań przewidzianych w jego ramach nie zostało wykonanych aż siedem, przede wszystkim związanych ze 
zwiększeniem w promocji gospodarczej roli – podległych resortowi gospodarki – wydziałów ekonomiczno-handlowych ambasad, 
konsulatów i stałych przedstawicielstw Rzeczypospolitej Polskiej.
W latach 2003-2005 na promocję eksportu wydano 182 mln zł, z czego wydziały ekonomiczno-handlowe wydatkowały zaledwie 
22 mln zł, natomiast koszty ich utrzymania wyniosły prawie 309 mln zł.
Kontrola wykazała, że w planach finansowych, ustalanych przez Ministra Spraw Zagranicznych dla ambasad w Waszyngtonie 
i Helsinkach oraz konsulatów generalnych w Monachium i Toronto, nie uwzględniono wydatków na promocję gospodarczą, 
mimo że zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej do kompetencji ministra właściwego ds. zagranicznych należy 
promocja Polski za granicą. Aktywność ambasad i konsulatów ograniczała się do udziału ich przedstawicieli w imprezach 
promocyjnych, finansowanych przez wydziały ekonomiczno-handlowe.
Mimo pozytywnej oceny ich działalności NIK stwierdziła, że wydziały ekonomiczno-handlowe m.in. wydatkowały środki finansowe 
poza zatwierdzonym planem i bez pisemnej akceptacji resortu gospodarki, a ze środków przeznaczonych na promocję pokrywały 
koszty delegacji służbowych. Ustalenie ich udziału we wzroście obrotów handlowych Polski z poszczególnymi krajami okazało 
się niemożliwe z powodu braku jednoznacznych wskaźników skuteczności prowadzonych przez nie działań promocyjnych. 
Wspomniane wydziały nie wyodrębniały środków finansowych wydatkowanych na realizację zadań przewidzianych dla nich 
w Programie, stąd brak możliwości rozliczenia ich wkładu w realizację projektów.
Izba zwróciła uwagę, że dopiero po terminie określonym w Programie ministrowie gospodarki oraz spraw zagranicznych zawarli 
porozumienie w sprawie ustanowienia dyplomacji ekonomicznej, regulujące kwestię jednolitej organizacji i podstawowych 
zadań placówek ekonomiczno-handlowych za granicą.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski

– przeprowadzenie ponownej analizy 
uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrz-
nych promocji gospodarczej Polski, 
uwzględniającej warunki gospodarcze 
wynikające z przystąpienia Polski do 
Unii Europejskiej,
– opracowanie spójnej, długookre-
sowej strategii promocji gospodarczej 

Polski, wskazującej precyzyjnie źródła 
finansowania oraz wskaźniki umożliwia-
jące jednoznaczne rozliczenie realizacji 
przedstawionych w niej celów,
– znowelizowanie ustawy o działach 
specjalnych administracji rządowej, w celu 
doprecyzowania kompetencji ministra 
właściwego ds. gospodarki w zakresie 
promocji gospodarczej Polski za grani-
cą.
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Realizacja programu 
restrukturyzacji górnictwa 
i przetwórstwa siarki

Ocena przygotowania oraz realizacji 
programu restrukturyzacji górnictwa 
i przetwórstwa siarki przez ministra 
właściwego ds. gospodarki, Ministra 
Skarbu Państwa oraz podmioty tego 
sektora.

Badaniami objęto: działalność Ministra 
Gospodarki i Pracy, Ministra Skarbu 
Państwa, Agencję Rozwoju Przemy-
słu SA, Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
oraz sześć podmiotów górnictwa 
i przetwórstwa siarki.

Program restrukturyzacji górnictwa i przetwórstwa siarki w Polsce nie przyczynił się, 
wbrew założeniom, do wzrostu wydobycia i eksportu tego surowca – w obu tych 

dziedzinach odnotowano spadek. Nie nastąpiło też zakładane przyspieszenie likwidacji nieczynnych kopalń siarki. Długotrwałe, 
ponaddwuletnie opracowywanie Programu spowodowało, że jego założenia były nieaktualne już przed zatwierdzeniem tego 
dokumentu przez Radę Ministrów. Wewnętrznie niespójny, bez jasno określonego systemu finansowania likwidacji kopalń, 
zawierał zadania niemożliwe do wykonania lub niemające podstawy prawnej.
Wariant „optymistyczny” restrukturyzacji, zakładający trwały wzrost sprzedaży siarki oraz znaczące zwiększenie jej ceny, był 
nierealny z powodu stałego pogarszania się warunków geologicznych wydobycia oraz spadku cen tej kopaliny w I półroczu 
2001 r. Informacje o istotnym pogarszaniu się warunków wydobycia siarki w KS „Jeziorko” były przekazywane ministrom 
Gospodarki oraz Skarbu Państwa jeszcze przed akceptacją Programu przez Radę Ministrów; nie zostały one jednak uwzględ-
nione. W razie zagrożeń dla realizacji Programu minister właściwy ds. gospodarki zobowiązany był do przedstawienia Radzie 
Ministrów propozycji innych rozwiązań, jednak nie wystąpił z wnioskiem o zmianę rekomendacji z wariantu „optymistycznego” 
na „pesymistyczny”. Ten ostatni przewidywał poważną redukcję zatrudnienia, z uwzględnieniem możliwości zastosowania 
działań osłonowych wobec osób tracących pracę.
Zdaniem NIK, o wyborze wariantu „optymistycznego” przesądziło zawarcie tzw. kontraktu marokańskiego, przewidującego 
sprzedaż do Maroka znacznych ilości siarki po korzystnych cenach. Również KERM, opowiadając się za wspomnianym 
wariantem, brał pod uwagę ów kontrakt. Tymczasem strona polska wyeksportowała siarkę w zakontraktowanej ilości jedynie 
w 2000 r., bo już w roku następnym – z powodu złych warunków geologicznych – odnotowano spadek wydobycia tego surowca 
w kopalni „Jeziórko”. W nowej umowie, na lata 2002-2004, ilość eksportowanej siarki została ograniczona, a jej cena ustalona 
na znacząco niższym poziomie.
Porażką okazała się także realizacja wariantu Programu aktywnego, zakładającego maksymalne przyśpieszenie likwidacji 
kopalń. Ze względu na drastyczne zmniejszenie dotacji budżetowych i zastąpienie ich niedostatecznymi środkami Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, podmioty likwidujące kopalnie otrzymały jedynie 430,6 mln zł, zamiast 
planowanych 603,7 mln zł. Niemożliwe, w świetle obowiązujących przepisów, okazało się pozyskanie przez nie dodatkowych 
źródeł finansowania, m.in. kredytów i pożyczek oraz zagranicznych środków pomocowych z Programu ISPA.
Konsekwencją niedostatecznego finansowania było ograniczenie zakresu likwidacji kopalń siarki i wzrost kosztów stałych 
tego procesu. Według szacunków Izby, niedotrzymanie pierwotnych terminów likwidacji kopalń siarki kosztowało dodatkowo 
400 mln zł.
Kontrola wykazała niedostateczny nadzór ministra właściwego ds. gospodarki nad wydatkowaniem środków publicznych 
przeznaczonych na likwidację kopalń siarki, co spowodowało m.in. dokonywanie niegospodarnych wydatków. Szczególnie 
krytycznie Izba oceniła zatwierdzenie przez niego kosztownego sposobu likwidacji wyrobisk „Piaseczno” i „Machów” oraz 
zagospodarowania terenów do nich przyległych.
Podobnie oceniono wypłacenie jednej ze spółek pełnej kwoty wynagrodzenia, mimo niewykonania przez nią weryfikacji 
wieloletnich programów likwidacji kopalń siarki, do czego zobowiązywała ją umowa zawarta z ministrami Gospodarki oraz 
Skarbu Państwa.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski – opracowanie efektywnego systemu 
finansowania likwidacji kopalń siarki 
i rekultywacji terenów pogórniczych, 
zapewniającego szybkie zakończenie 
tych prac,

– formułowanie umów z kontrahentami 
zewnętrznymi w taki sposób, aby moż-
liwe było rozliczenie ich z wykonania 
poszczególnych zadań.



16

Tytu³  kontroli Cel Zakres

– uporządkowanie przez organy po-
szczególnych fundacji ich statutów, 
regulaminów i zasad wynagradza-
nia w celu usprawnienia działalności 
i zwiększenia jej transparentności,

– zapewnienie przez Ministra Skarbu 
Państwa i ministrów właściwych ze 
względu na cele działania fundacji 
skutecznego nadzoru nad ich działal-
nością,
– dostosowanie statutów fundacji do 
obowiązującego prawa.

Tworzenie i działalność 
fundacji, których 
fundatorami są Skarb 
Państwa lub jednostki 
sektora finansów 
publicznych

Ocena działania fundacji ustano-
wionych staraniem Skarbu Państwa 
i jednostek sektora finansów publicz-
nych, a w szczególności gospodaro-
wania przez nie mieniem państwowym 
i komunalnym.

Kontrolą objęto: Ministerstwo Skarbu 
Państwa, Ministerstwo Gospodarki 
i Pracy, Urząd Miasta st. Warszawy, 
Urząd Gminy Borowa, 12 urzędów 
wojewódzkich i 51 fundacji.

Skontrolowane fundacje realizowały cele społeczne i gospodarczo użyteczne 
wskazane w statutach. Pojawiające się w ich działaniu nieprawidłowości nie 

miały, w opinii NIK, zasadniczego wpływu na realizację tych zadań. W okresie objętym badaniem NIK (w latach 1999-2004) 
skontrolowane fundacje otrzymały środki publiczne o łącznej wartości 3,5 mld zł. Stanowiły one 93% ich przychodów. Dzia-
łalność fundacji była zatem uzależniona od wsparcia z kasy publicznej, zwłaszcza że nie przejawiały one zbytniej aktywności 
w pozyskiwaniu przychodów z innych źródeł.
W ocenie Izby, fundacje właściwie gospodarowały powierzonymi środkami, a nieprawidłowo wydatkowane kwoty – 1,6 mln zł 
– w porównaniu z wysokością otrzymanych sum nie były znaczące. Niepokoić mogła natomiast liczba 17 badanych fundacji, 
które dopuściły się nieprawidłowości. Stwierdzone uchybienia dotyczyły głównie sposobu dokumentowania oraz rozliczania 
dotacji. Miały miejsce przypadki wykorzystywania powierzonych środków publicznych niezgodnie z umowami oraz braku 
gospodarności w zarządzaniu tymi aktywami – nie podejmowano m.in. działań egzekucyjnych wobec beneficjentów niewywią-
zujących się ze swych obowiązków. Zastrzeżenia co do legalności wzbudził tryb przeprowadzenia w 4 fundacjach postępowań 
o udzielenie zamówień publicznych.
Izba krytycznie oceniła też sposób wynagradzania członków organów fundacji. W 13 skontrolowanych jednostkach pobory 
zawyżono ponad wysokość dopuszczoną ustawą o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. W ten 
sposób bez właściwej podstawy prawnej wydano ponad 3 mln zł. Kontrola ujawniła również istnienie korupcjogennego konfliktu 
interesów, polegającego na praktyce zawierania przez zarządy fundacji umów-zleceń z osobami wchodzącymi w ich skład.
W opinii Izby, Minister Skarbu Państwa w niewystarczającym stopniu dbał o interesy tegoż Skarbu Państwa w sponsorowanych 
fundacjach. Stwierdzono m.in., że w wielu przypadkach minister nie posiadał wystarczającej wiedzy o funkcjonowaniu fundacji, 
w tym o nieprawidłowościach w ustalaniu wynagrodzeń dla członków ich organów. Nie podjął także działań w celu dostosowania 
statutów 10 fundacji do zmieniającego się stanu prawnego.
Izba negatywnie oceniła funkcjonowanie systemu nadzoru nad działalnością fundacji. Nierzetelne wypełnianie tego rodzaju 
zadań przez niektórych ministrów i wojewodów sprzyjało powstawaniu nieprawidłowości w ich pracach. Fundacje nie wywią-
zywały się należycie z obowiązku składania właściwemu ministrowi sprawozdań, o których mówi ustawa o fundacjach, a także 
przekazywania kompletnych danych wymaganych rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie ramowego zakresu 
sprawozdania z działalności fundacji. W przesyłanych materiałach brakowało przede wszystkim danych o członkach zarządów 
fundacji, odpisów uchwał zarządów, informacji o wysokości wynagrodzenia członków organów fundacji oraz o wydatkach admi-
nistracyjnych. Fundacje spóźniały się również z przekazywaniem sprawozdań ze swej działalności wojewodom, trudno jednak 
było je zdyscyplinować, zważywszy że niektórzy wojewodowie nie wiedzieli nawet, które z nich podlegają ich nadzorowi.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
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Prywatyzacja Zespołu 
Elektrociepłowni Łódź SA

Ocena przygotowania i przebiegu 
prywatyzacji Zespołu Elektrociepłowni 
Łódź SA.

Kontrolą objęto działania Ministra 
Skarbu Państwa w latach 2000-2004 
oraz I półroczu 2005 r.

Najwyższa Izba Kontroli, mimo zastrzeżeń, pozytywnie oceniła prywatyzację 
Zespołu Elektrociepłowni Łódź SA. Nastąpiła ona zgodnie z terminami przyjętymi 

w programie uchwalonym przez Radę Ministrów. Prawidłowo, w myśl ustawy o zamówieniach publicznych, wybrano doradcę 
prywatyzacyjnego – Polish Institute of Management, a cena zaoferowana przez spółkę Dalkia Polska, nabywcę akcji ZEC Łódź 
SA, mieściła się w granicach wyceny sporządzonej przez doradcę prywatyzacyjnego. Mimo wybrania najkorzystniejszej oferty 
zakupu, uzyskana cena za akcje z powodu braku aktualizacji wyceny mogła jednak nie odzwierciedlać faktycznej wartości 
spółki w chwili jej sprzedaży.
Spółka ZEC Łódź SA sprywatyzowana została w sierpniu 2005 r., natomiast wycenę jej wartości sporządzono na koniec grudnia 
2002 r. Od oszacowania wartości spółki do czasu jej sprzedaży upłynęło więc ponad 2,5 roku. W tym czasie wyniki finansowe 
ZE Łódź SA polepszyły się znacząco, a zatem uzasadnione było – zdaniem NIK – sporządzenie ponownej wyceny majątku 
w celu zweryfikowania wartości spółki. Ministerstwo Skarbu Państwa nie zleciło jednak jej przeprowadzenia, chociaż umowa 
z doradcą prywatyzacyjnym przewidywała taką możliwość.
Za powtórną wyceną przemawiało także 4-krotne zmniejszenie planowanego obciążenia inwestycyjnego spółki oraz skrócenie 
z 10 do 4 lat okresu gwarantowanych inwestycji, co wpłynęło znacząco na prognozowane wyniki finansowe i wskazywało 
na potrzebę ponownej oceny wartości spółki przed jej sprzedażą. W tej sytuacji rekomendacje doradcy prywatyzacyjnego 
ze stycznia i lipca 2005 r., w których dokonał on analizy wynegocjowanej ceny w porównaniu do wyceny wartości spółki oraz 
porównywalnych transakcji w sektorze ciepłowniczym – ale nie przedstawił wiarygodnych wyliczeń – trudno uznać za rzetelną 
aktualizację wyceny ZEC Łódź SA. Sprzedaż spółki na podstawie takiej wyceny była więc przejawem dowolności w postępowaniu 
Ministerstwa Skarbu Państwa, którą Izba uważa za typowy mechanizm korupcjogenny. Z tego powodu o ustaleniach kontroli 
NIK poinformowała szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
Zastrzeżenia kontrolujących wzbudziło przyjęte przez Ministerstwo Skarbu Państwa opracowanie Oszacowanie wartości spółki 
ZEC SA Łódź, autorstwa Polish Institute of Management. Dotyczyły one w szczególności uzasadnienia i wyboru metody wyceny 
majątku spółki, która powinna uwzględniać jej sytuację ekonomiczno-finansową. Jako uzasadnienie wyboru metod wyceny 
przedstawiono jedynie opis ogólnych wad i zalet poszczególnych rozwiązań, bez odniesienia do sytuacji ekonomiczno-finan-
sowej ZEC SA. Opis ten nie zawierał merytorycznych argumentów, poza stwierdzeniem, iż wybrana metoda jest najczęściej 
wykorzystywana przy prywatyzacji spółek na podstawie publicznego zaproszenia. Odpowiedzialnym za przyjęcie Oszacowania 
wartości spółki ZEC Łódź SA był resort skarbu państwa.
Krytyczne uwagi NIK odnosiły się również do pokrycia z Funduszu Skarbu Państwa kosztów analiz przedprywatyzacyjnych 
w wysokości prawie 1,5 mln zł wykonanych przez Polish Institute of Management, chociaż obowiązujące wówczas rozporzą-
dzenie w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa, zasad finansowania oraz formy zapłaty za te akcje 
zezwalało, aby takie prace finansowały prywatyzowane spółki. Koszty sporządzenia owych analiz mogły być wprawdzie po-
krywane z budżetu państwa, jeżeli było to uzasadnione trudną sytuacją finansowo-ekonomiczną ocenianego podmiotu, jednak 
w opinii NIK takie przesłanki nie zachodziły. Spółka była rentowna, nie groziła jej utrata płynności finansowej, sukcesywnie 
poprawiała wskaźniki poprawności zarządzania – o czym sama informowała we wniosku o rozpoczęcie procesu prywatyzacyj-
nego. Wyasygnowanie przez Ministerstwo Skarbu Państwa kwoty prawie1,5 mln zł było więc nieuzasadnione i spowodowało 
zwiększenie kosztów prywatyzacji, pokrywanych z Funduszu Skarbu Państwa.

Wa¿niejsze wnioski

Synteza

– aktualizowanie wycen majątku pry-
watyzowanych podmiotów w przypadku 
przesłanek wskazujących na taką po-
trzebę;

– uwzględnianie w cenie sprzedawa-
nych spółek wartości zobowiązań poza-
cenowych.
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Działalność Agencji 
Rozwoju Przemysłu SA 
w zakresie restrukturyzacji 
polskiego przemysłu

Ocena wypełniania przez Agencję 
Rozwoju Przemysłu SA statutowych 
obowiązków dotyczących restruktury-
zacji polskiego przemysłu.

Kontrolą objęto Agencję Rozwoju 
Przemysłu SA oraz 14 podmiotów 
gospodarczych – 8 spółek akcyjnych 
i 6 spółek z ograniczoną odpowie-
dzialnością.

Izba pozytywnie oceniła działalność Agencji służącą restrukturyzacji przemysłu. 
Pomoc ARP w 75% przypadków przyniosła dobry skutek, ratując beneficjentów 

z ekonomicznej zapaści i doprowadzając do poprawy ich pozycji rynkowej. Agencja Rozwoju Przemysłu jest podmiotem gospo-
darczym, działającym w formie spółki akcyjnej ze 100% udziałem Skarbu Państwa. Jednym z jej głównych celów statutowych 
jest wspieranie restrukturyzacji finansowej polskich przedsiębiorstw i przekształcanie ich w efektywnie działające jednostki, 
przystosowane do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej. W tym celu ARP udziela przedsiębiorcom pomocy 
w różnorakiej formie – m.in. pożyczek, poręczeń, gwarancji, umorzeń należności, dokapitalizowania i konwersji wierzytelności 
– a także proponuje usługi organizacyjno-doradcze.
W latach 2003-2005 Agencja została dokapitalizowana przez Skarb Państwa kwotą ponad 1,1 mld zł, przeznaczoną na po-
moc publiczną i ratowanie dużych przedsiębiorców, zwłaszcza o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy. W połowie 2006 r. 
z sumy tej wyasygnowano 415,9 mln zł na pożyczki, 120 mln zł przeznaczono na dokapitalizowanie, udzielono poręczeń na 
110,6 mln zł, zaś 361,8 mln zł zatrzymano w rezerwie na kontynuację wcześniej rozpoczętych działań naprawczych. NIK nie 
zgłasza uwag do sposobu i poziomu zaangażowania tych środków.
Izba stwierdziła, że stosowane w Agencji procedury, regulaminy i zasady postępowania zapewniły w zdecydowanej większości 
przypadków przestrzeganie wymogów stawianych przez prawo przy udzielaniu przedsiębiorcom pomocy publicznej. Na 404 
wnioski o udzielenie pomocy, po przeprowadzeniu postępowania ostatecznie do realizacji zakwalifikowano 185. Z powodu 
niespełnienia wymogów formalnych oddalono 161 wniosków, kolejnych 51 zostało rozpatrzonych negatywnie w wyniku po-
stępowania kwalifikacyjnego, w 6 przypadkach, wobec niespełnienia przez wnioskodawców kolejnych rygorów postępowania, 
cofnięto podjętą już pozytywną decyzję. Spośród badanych przez kontrolerów 46 umów pożyczek wszystkie zostały zawarte 
prawidłowo i w zgodzie z przepisami. Izba pozytywnie oceniła też efektywność prowadzonych przez Agencję działań – udzie-
lenie przez ARR pomocy pozwoliło 11 spośród 14 kontrolowanych podmiotów osiągnąć cele wyznaczone przy udzielaniu 
wsparcia. Co prawda, do czasu zakończenia kontroli jednostki te nie uzyskały jeszcze trwałej zdolności konkurencyjnej, ale 
został uratowany ich ekonomiczny byt i umożliwione kontynuowanie działalności gospodarczej oraz poszukiwanie inwestora 
strategicznego. Obowiązujące w Agencji regulaminy i zasady udzielania pożyczek nie dopuszczały możliwości różnicowania 
ich oprocentowania. Kontrola wykazała jednak, że poszczególnym podmiotom udzielano pożyczek z różną stopą oprocento-
wania. W opinii Izby sytuacja taka mogła świadczyć o nierównym traktowaniu beneficjentów i stwarzała sprzyjające warunki 
do wystąpienia zjawisk korupcyjnych.
Kontrolerzy zwrócili jednocześnie uwagę na nieprawidłowości towarzyszące wykorzystywaniu przez beneficjentów udzielanej 
pomocy. Z kwoty 309,8 mln zł i 180 tys. USD przekazanych badanym spółkom, ponad 7% zostało wykorzystane niezgodnie 
z przeznaczeniem określonym w dokumentach i umowach dotyczących działań wspomagających. Wprawdzie w zdecydowanej 
większości przypadków zmiany sposobu wykorzystania pomocy były celowe i gospodarne, nie zostały jednak zalegalizowane 
odpowiednimi zmianami w umowach zawartych między ARP a adresatami pomocy, w programach restrukturyzacji i w biznes-
planach. Z tego też powodu Izba sygnalizuje niewłaściwość takiego postępowania.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski

– doskonalenie procedur analitycz-
nych dotyczących oceny prawidłowości 
strategii gospodarczych i biznesplanów 
podmiotów ubiegających się o pomoc;
– wprowadzenie obowiązkowej aktu-
alizacji umów pożyczek i innych doku-

mentów dotyczących udzielania po mo-
cy, w przypadku pojawienia się w nich 
– akceptowanych przez ARP – odstępstw 
od uzgodnionych sposobów jej wykorzy-
stania.
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– wyegzekwowanie od wykonawcy 
kary umownej za dopuszczenie do 
naruszenia umowy o świadczeniu usłu-
gi doradcy Ministra Skarbu Państwa 
przy prywatyzacji Zespołu Elektrowni 
Pątnów-Adamów-Konin SA;

– wprowadzenie skutecznych instru-
mentów nadzoru nad realizacją zobo-
wiązań wynikających z umowy prywa-
tyzacyjnej Zespołu Elektrowni Pątnów-
Adamów-Konin SA;
– wyegzekwowanie przez Skarb Pań-
stwa od spółki Elektrim zobowiązań 
przewidzianych w umowie restruktury-
zacyjnej z 1991 r.

Prywatyzacja Zespołu 
Elektrowni Pątnów-
Adamów-Konin SA 
(zastrzeżona) 

Ocena przygotowania i przeprowa-
dzenia prywatyzacji Zespołu Elektro-
wni Pątnów-Adamów-Konin SA oraz 
realizacji zobowiązań wynikających 
z umowy sprzedaży akcji.

Kontrolą objęto Ministerstwo Skarbu 
Państwa oraz Zespół Elektrowni 
Pątnów-Adamów-Konin SA.

Najwyższa Izba Kontroli krytycznie oceniła sprzedaż 20% akcji spółki na rzecz 
Elektrim SA. Istotne nieprawidłowości polegały na przekazaniu przez Ministra 

Skarbu Państwa kontroli operacyjnej nad spółką inwestorowi mniejszościowemu oraz na braku wystarczającego nadzoru 
nad sposobem wykonywania przez niego zobowiązań wynikających z umowy prywatyzacyjnej. Krytyczne uwagi dotyczyły 
też wykonania zobowiązań inwestycyjnych i gwarancji socjalnych zawartych w umowie prywatyzacyjnej, co doprowadziło do 
zagrożenia funkcjonowania zespołu elektrowni, spadku wartości spółki oraz wzrostu kosztów inwestycji Pątnów II. Izba zwróciła 
również uwagę na występujące w procesie prywatyzacji konflikty interesów.

Wa¿niejsze wnioski

Synteza
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– podjęcie przez ministra właściwego 
ds. gospodarki działań zmierzających 
do całościowego uregulowania proble-

matyki rezerw państwowych i zapasów 
obowiązkowych paliw ciekłych;
– wyegzekwowanie od zobowiązanych 
przedsiębiorców szybkiego uzupełnienia 
brakujących obowiązkowych wielkości 
zapasów paliw;

– opracowanie stosownych zmian 
w przepisach prawa regulujących prob-
lematykę rezerw.

Funkcjonowanie systemów 
rezerw państwowych 
gospodarczych i zapasów 
obowiązkowych paliw 
ciekłych w Polsce 
w latach 2003-2006

Ocena wykonania przez ministra 
właściwego do spraw gospodarki oraz 
prezesa Agencji Rezerw Materiałowych 
zadań związanych z państwowymi 
rezerwami gospodarczymi oraz zapa-
sami obowiązkowymi paliw ciekłych.

Kontrolę przeprowadzono w Minister-
stwie Gospodarki i w Agencji Rezerw 
Materiałowych (ARM).

Izba negatywnie oceniła skuteczność poczynań podejmowanych przez ministra 
właściwego ds. gospodarki dla realizacji ustawowych zadań dotyczących państwo-

wych rezerw gospodarczych i zapasów obowiązkowych paliw ciekłych. Pozytywnie natomiast oceniła działania podejmowane 
w tej mierze przez prezesa ARM. Rezerwy państwowe, w myśl ustawy o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązko-
wych paliw obejmują: surowce, materiały, paliwa, maszyny, urządzenia, produkty rolne, produkty i półprodukty żywnościowe 
oraz produkty lecznicze i wyroby medyczne. Ze względu na przeznaczenie dzielą się one na rezerwy mobilizacyjne i rezerwy 
gospodarcze – służące w szczególności zaspokajaniu podstawowych potrzeb surowcowych, materiałowych i paliwowych 
gospodarki oraz utrzymaniu ciągłości zaopatrzenia ludności w podstawowe artykuły. W opinii NIK, system tworzenia rezerw 
i gospodarowania nimi w latach 2003-2006 był wadliwy, co wynikało z braku kompleksowych kryteriów ustalania ich optymalnego 
poziomu. Powstające dokumenty planistyczne zawierały tylko kryteria cząstkowe. Przyjęta w 2005 r. przez Radę Ministrów 
Informacja o restrukturyzacji rezerw państwowych gospodarczych zakładała opracowanie Założeń polityki państwa w zakresie 
rezerw państwowych na lata 2005-2010. Ostatecznie jednak poniechano przygotowania tego dokumentu, co NIK ocenia 
zdecydowanie negatywnie. Krytycznie też odnosi się do efektów prac Zespołu ds. restrukturyzacji systemu rezerw państwo-
wych, który kończąc działalność po 2 posiedzeniach nie wypracował żadnych merytorycznych propozycji. Tak więc prace nad 
ustaleniem pożądanej struktury i poziomów ilościowych rezerw gospodarczych dalekie są od ukończenia, a dotychczasowa 
praktyka zarządzania nimi polega na corocznym wydawaniu przez ministra właściwego ds. gospodarki wytycznych dotyczących 
tworzenia, finansowania i gospodarowania rezerwami.
Izba pozytywnie oceniła działania prezesa Agencji Rezerw Materiałowych, w wyniku których agencja osiągnęła dodatnie 
wyniki finansowe, w 2005 r. – 81 mln zł, a w 2006 r. – 190,2 mln zł. W latach 2003-2006 głównym źródłem finansowania 
działalności ARM były przychody ze sprzedaży zbędnych rezerw na sumę prawie 2,4 mld zł. W tym samym czasie agencja 
otrzymała w formie dotacji podmiotowych i z rezerwy celowej łącznie 190 mln zł, co nie pokryło nawet kosztów utrzymywania 
rezerw – wynoszących 930,6 mln zł. Po brakujące 740,6 mln zł sięgnięto do przychodów agencji, choć ustawa o rezerwach 
państwowych przewiduje finansowanie takich wydatków ze środków budżetowych.
Ustawowy obowiązek gromadzenia i utrzymywania zapasów paliw ciekłych spoczywa na przedsiębiorcach wytwarzających, przetwa-
rzających bądź sprowadzających paliwa, a rezerw na ARM. Izba stwierdziła, że w latach 2003-2005 nie został zrealizowany harmo-
nogram dochodzenia do wielkości zapasów obowiązkowych wymaganych przez UE. Zgodnie z uzgodnieniami akcesyjnymi, rezerwy 
paliw tworzone przez ARM powinny na koniec każdego roku pokrywać 14-dniowe krajowe ich zużycie, a zapasy gromadzone przez 
przedsiębiorców powinny przyrastać od 36 dni średniego wewnętrznego zużycia w 2002 r. do 76 dni w 2008 r. i w latach następnych. 
Tymczasem do tych stanów brakowało nam w 2003 r. ilości paliw zużywanych w 6,4 dnia, w 2004 – 4,3 dnia i w 2005 – 5,9 dnia. 
Wymagane ilości paliw zgromadzono dopiero w 2006 r., przy czym przedsiębiorcy nadal nie byli w stanie osiągnąć nałożonego na 
nich 66-dniowego limitu. Dodatni bilans osiągnięty został dzięki ARM, której rezerwy przekraczały o 4,1 dnia poziom obowiązkowy.
W opinii NIK, sytuacja ta brała się m.in., z niespójności przepisów regulujących tę materię, dających możliwość zakładania firm-
efemeryd, sprowadzających paliwa bez koncesji i bez obowiązku tworzenia zapasów. Nadto, celem uniknięcia obowiązku tworzenia 
zapasów paliw, część przedsiębiorców wykreślała swą działalność z rejestru, by niebawem powoływać na krótki czas nowe firmy, 
które były zobowiązane do utrzymywania zaledwie 7-dniowych zapasów.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
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Gospodarowanie 
majątkiem przedsiębiorstw 
państwowych oraz spółek 
z udziałem Skarbu Państwa 
w toku postępowań 
upadłościowych

Ocena gospodarowania przez 
syndyków majątkiem przedsię-
biorstw państwowych i spółek 
z udziałem Skarbu Państwa 
poddanych postępowaniom 
upadłościowym.

Kontrolą objęto: Ministerstwo Spra-
wiedliwości, Ministerstwo Skarbu Pań-
stwa, Ministerstwo Obrony Narodowej, 
14 urzędów wojewódzkich oraz 54 
podmioty w stanie upadłości.

Izba negatywnie oceniła pełnienie przez większość syndyków obowiązków zwią-
zanych z gospodarowaniem majątkiem upadłych jednostek, bowiem w przebiegu 

prowadzonych procedur zaistniały poważne nieprawidłowości, mające negatywny wpływ na realizację celów postępowań 
upadłościowych. W przeszło 60% podmiotów poddanych kontroli syndycy naruszyli przepisy regulujące przebieg postępowania 
upadłościowego lub podejmowali czynności prowadzące do obniżenia wartości masy upadłości. Kontrola ujawniła przypadki 
nieterminowego sporządzania spisów inwentarza, wadliwej wyceny majątku oraz opóźnień w ustalaniu listy wierzytelności, 
co niekiedy uniemożliwiało zaspokajanie wierzycieli. W ponad połowie skontrolowanych podmiotów syndycy w nieprawidłowy 
sposób przeprowadzali podział funduszów masy upadłości, nie regulując zobowiązań wierzycieli w miarę likwidacji masy 
upadłości. W 14 podmiotach działania syndyków spowodowały uszczuplenie majątku masy upadłości łącznie o 16,9 mln zł, 
co stanowiło 1,5% wartości oszacowania sprzedanych składników.
Ze względu na zamiar sprzedaży w całości lub w części, niektóre z przedsiębiorstw, mimo upadłości, kontynuowały prowa-
dzenie działalności gospodarczej. W opinii Izby, w 8 przypadkach postępowanie takie było ekonomicznie nieuzasadnione, 
a odnotowane z tego tytułu uszczuplenia majątku przekroczyły 20 mln zł.
Większość skontrolowanych przedsiębiorstw państwowych oraz spółek Skarbu Państwa pozbawiona była w postępowaniach 
upadłościowych właściwej reprezentacji, a w 12 postępowaniach organy założycielskie lub Minister Skarbu Państwa w ogóle 
nie zapewnili reprezentacji upadłym podmiotom. Z kolei w 29 skontrolowanych przypadkach osoby działające w imieniu 
owych przedsiębiorstw nie wykonywały rzetelnie swoich zadań, polegających m.in. na właściwym zabezpieczeniu ich interesu. 
Pracownicy ci ograniczali się praktycznie do wydawania syndykom majątku i opiniowania projektów list wierzytelności, nie 
uczestnicząc w większości procedur postępowań upadłościowych.
Kontrolerzy stwierdzili ponadto, że organy reprezentujące Skarb Państwa i inne jednostki sektora finansów publicznych 
niejednokrotnie nie podejmowały należytych starań o właściwe zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa jako wierzyciela 
w postępowaniach upadłościowych, a to właśnie Skarb Państwa i jednostki sektora finansów publicznych były w większości 
postępowań głównymi wierzycielami upadłych podmiotów. Jedynie w 19 postępowaniach, czyli w co trzecim spośród skon-
trolowanych, powołano rady wierzycieli. Brak też było współpracy między wierzycielami a organami założycielskimi upadłych 
przedsiębiorstw państwowych.
Krytyczne uwagi NIK dotyczyły również faktu, że fundusze masy upadłościowej jedynie w 12% przeznaczane były na re-
gulowanie zobowiązań wobec wierzycieli. Powodem przekazywania tak niewielkiej części wpływów z likwidacji majątku na 
zaspokojenie wspomnianych zobowiązań były przede wszystkim wysokie koszty postępowań, rosnące proporcjonalnie do 
czasu ich trwania. Na przeciąganie się postępowań z kolei niemały wpływ miało wykonywanie funkcji syndyka przez jedną 
osobę w kilku a nawet kilkunastu upadłościach jednocześnie. Pozytywnie natomiast oceniła Izba sprawowanie przez Ministra 
Sprawiedliwości nadzoru administracyjnego nad postępowaniami upadłościowymi. Izba zwróciła jednocześnie uwagę, że nie 
może on wkraczać w dziedzinę, w której sędziowie są niezawiśli, a więc zastępować bieżącego nadzoru sędziów komisarzy 
nad działalnością syndyków.

Synteza

– określenie przez Ministra Skarbu 
Państwa zasad reprezentowania spółek 
w upadłości;
– określenie przez organy założy-
cielskie przedsiębiorstw państwowych 
sposobu powoływania oraz oceny 

reprezentantów upadłych przedsię-
biorstw;
– podejmowanie współpracy między 
organami założycielskimi upadłych 
przedsiębiorstw państwowych i Mi-
nistrem Skarbu Państwa a organami 
administracji publicznej w celu zabez-
pieczenia interesów wierzycielskich 
Skarbu Państwa;

– podjęcie przez syndyków wszelkich 
możliwych działań zmierzających do 
likwidacji wierzytelności upadłych pod-
miotów, nie wyłączając ich sprzedaży 
i wyłączenia z masy upadłości;
– wykorzystywanie przez sędziów-ko-
misarzy mechanizmów zmierzających do 
wprowadzenia rzeczywistego nadzoru 
nad syndykami.

Wa¿niejsze wnioski
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Przekształcenia 
własnościowe Fabryki 
Samochodów Osobowych 
w Warszawie w latach 
2000-2006

Ocena działań i decyzji podejmowanych 
przez organy administracji państwowej 
w procesie prywatyzacji FSO oraz wyko-
nania przez inwestorów zobowiązań wy-
nikających z umów prywatyzacyjnych.

Kontrolą objęto Ministerstwo Skarbu 
Państwa, Ministerstwo Gospodarki 
i Ministerstwo Finansów. Wykorzysta-
no też ustalenia poprzednich kontroli 
z lat 1997-98 i z 2001 r. dotyczących 
przekształceń własnościowych FSO.

W ocenie NIK, wszystkie przekształcenia własnościowe FSO odbywały się w sytuacji 
zagrożenia jej istnienia, powodowanego niekorzystnymi wynikami ekonomicznymi. 

Jednak zarówno zawarcie w 1995 r. Umowy Wspólnego Przedsięwzięcia z koncernem Daewoo, jej rozwiązanie w 2003 r., 
jak i ponowna prywatyzacja fabryki z udziałem firmy Zaporożskij Awtomobilestroitielnyj Zawod w 2005 r., w opinii kontrolerów 
były słusznymi działaniami ratunkowymi, mającymi uchronić zakład przed upadłością. Umowa Wspólnego Przedsięwzięcia 
ustalała kapitał początkowy utworzonej nią spółki Daewoo-FSO Motor Sp. z o.o. na 459 mln zł, podzielony na 7,2 mln udziałów, 
które objął Skarb Państwa. Realizując zobowiązania inwestycyjne, koncern Daewoo podwyższył kapitał spółki o 1.659 mln 
zł – gotówką, aportem maszyn, urządzeń i wyposażenia oraz umorzeniem wierzytelności, następnie zaś o kolejne 3,3 mld 
zł drogą umorzenia wierzytelności. W latach 1996-98 spółka wypracowała niewielkie zyski netto, od 2000 r. zaczęła ponosić 
straty, które w 2003 r. sięgnęły ponad 4,2 mld zł. Toteż zawarte w grudniu 2003 r. porozumienie, wypracowane przez MSP, 
MG i MF, dotyczące rozwiązania UWP, zdaniem Izby było uzasadnione, otwierało bowiem drogę do restrukturyzacji spółki, 
pozwalało na czasowe kontynuowanie produkcji samochodów oraz na poszukiwanie dla fabryki nowego inwestora. 
Dotychczasowy inwestor – Daewoo – zgodził się na objęcie akcji w podwyższonym kapitale w zamian za rezygnację 
z wierzytelności wobec spółki, zaś Skarb Państwa zaniechał dochodzenia roszczeń za niewykonanie UWP. Jednocześnie 
SP odzyskał kontrolę nad spółką, bowiem reprezentanci Daewoo zrezygnowali z prawa głosu na walnych zgromadzeniach 
akcjonariuszy. Ustalono też, że spółka nadal będzie wykorzystywać znaki towarowe należące do Daewoo, bez czego dalsze 
jej funkcjonowanie mogłoby stanąć pod znakiem zapytania. 
W czerwcu 2005 r. zawarta została umowa prywatyzacyjna z ukraińskim ZAZ. Restrukturyzacja spółki nie byłaby jednak 
możliwa bez uprzedniego udzielenia jej przez Ministra Skarbu Państwa pomocy publicznej. Pomoc ta, wypłacona w marcu 
2005 r. w kwocie 53 mln zł, została przeznaczona m.in. na osłonę socjalną zwolnienia grupowego pracowników i na utrzymanie 
produkcji samochodów.
Izba oceniła, że ze względu na ujemną wartość spółki sprzedaż 20% akcji FSO SA koncernowi ZAZ była – mimo symbolicznej 
ceny 100 zł – posunięciem gospodarnym, a także legalnym i celowym. Upadek FSO spowodowałby utratę pracy przez kilka-
dziesiąt tysięcy osób, doprowadziłby też do bankructwa wielu firm kooperujących. Ewentualna upadłość pociągnęłaby także 
za sobą lawinę roszczeń pracowniczych, których wysokość szacowano na ok. 182 mln zł. Natomiast związanie się z ZAZ 
otworzyło przed spółką nowe rynki zbytu i pozwoliło na kontynuowanie działalności. Jeśli w 2005 r. wyprodukowano w FSO 
49 tys. aut i zespołów montażowych, to w 2006 r. już ponad 96 tys.. Umowa prywatyzacyjna z ZAZ zakładała osiągnięcie 
w 2007 r. poziomu 115 tys. aut, a w następnych latach 139 tys. i 155 tys., oznaczonych polskim numerem identyfikacyjnym 
VIN (Vehicle Identification Number).
Samochody oznaczone numerem VIN w większości eksportowane były na Ukrainę. Oprócz nich w FSO w 2006 r. wyproduko-
wano 43 tys. tzw. zespołów montażowych, nieoznaczonych numerem VIN. Na Ukrainie składano z nich kompletne samochody 
i po nadaniu ukraińskiego VIN eksportowano do Rosji.
NIK zwróciła uwagę, że w 2006 r. samochodów oznaczonych VIN wyprodukowano w FSO 51 tys., gdy tymczasem umo-
wa prywatyzacyjna przewidywała 75 tys. ZAZ wystąpiła o renegocjację zasad ustalania wymaganej wielkości produkcji 
i uwzględniania w bilansie także zespołów montażowych. MSP przesłało w lipcu 2007 r. ukraińskiemu kontrahentowi projekt 
aneksu do umowy prywatyzacyjnej.

Synteza
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– doprecyzowanie w umowie pry-
watyzacyjnej z ZAZ zasad rozliczania 
produkcji zespołów montażowych, 

którym nie nadano w Polsce numerów 
identyfikacyjnych VIN.
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– wdrożenie systemu centralnego 
i wojewódzkich rejestrów informatycz-
nych do rejestrowania i przekazywania 

danych wymaganych ustawą zabużań-
ską;
– niedopuszczanie do opóźnień w roz-
patrywaniu spraw reprywatyzacyjno-
rewindykacyjnych.

Wykonywanie zadań przez 
Ministra Skarbu Państwa 
i inne organy administracji 
rządowej w zakresie 
reprywatyzacji

Ocena zaspokajania przez Skarb 
Państwa roszczeń reprywatyzacjnych 
rozpatrywanych przez Ministra Skarbu 
Państwa, Ministra Gospodarki, Ministra 
Transportu, Ministra Budownictwa, Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – bądź 
ich następców prawnych.

Kontrolą objęto Ministerstwo Skarbu 
Państwa, Ministerstwo Gospodarki, 
Ministerstwo Budownictwa, Minister-
stwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 
Agencję Nieruchomości Rolnych. 

Zaspokajanie roszczeń reprywatyzacyjnych przez badane organy państwa 
– przy braku całościowego, ustawowego uregulowania tej sfery – było przewlekłe 

i obarczone błędami, co uniemożliwiało prawidłowe zrekompensowanie szkód wyrządzonych obywatelom przez państwo. 
Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, nieuporządkowanie w sposób kompleksowy reprywatyzacji spowodowane zostało brakiem 
spójnej koncepcji przywracania poszkodowanym ich własności. Dopiero po kilkunastu latach i opracowaniu przez różne gremia 
ponad 20 projektów aktów prawnych, różniących się m.in. grupami podmiotów uprawnionych, formami zaspokojenia roszczeń 
i skalą rekompensaty, Minister Skarbu Państwa w 2005 r. skierował do Sejmu projekt odpowiedniej ustawy. Przewiduje on, że 
rekompensata przysługiwałaby za mienie przejęte w latach 1944-1962 na podstawie przepisów 14 ustaw, za mienie przejęte 
w tych latach bez podstawy prawnej lub z naruszeniem prawa. Dotychczas tylko ustawa o realizacji prawa do rekompensaty 
z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej uregulowała sporne kwestie jednej 
grupy uprawnionych – zabużan, do czego zresztą walnie przyczyniły się skargi obywateli polskich do Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka w Strasburgu. Trybunał, w sprawie Broniowski przeciwko Polsce uznał, iż Polska naruszyła art. 1 Protokołu nr 
1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, gwarantujący prawo do poszanowania własności, gdyż 
skarżący nie mógł skutecznie dochodzić swego tytułu do odszkodowania za utracone mienie.
Realizacja uprawnień zabużańskich jest utrudniona, gdyż, zdaniem NIK, Minister Skarbu Państwa zbyt późno określił stosownym 
rozporządzeniem wzory rejestrów (wojewódzkich i centralnego) gromadzących dane o tych uprawnieniach. W rezultacie do 
chwili zakończenia kontroli (luty 2007 r.) nie powstał system informatyczny, służący rejestracji danych dotyczących decyzji lub 
zaświadczeń przewidujących prawo do rekompensaty, a zwłaszcza stanu i formy realizacji tych praw. Przyczyną było nierzetelne 
przygotowanie przez Ministerstwo Skarbu Państwa przetargu na wykonanie i wdrożenie jednolitego systemu, obsługującego 
rejestr centralny i rejestry wojewódzkie. Ministerstwo to nie dysponowało też danymi o sprzedaży mienia Skarbu Państwa 
na rzecz zabużan dokonywanej przez starostów, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe oraz Agencję Mienia 
Wojskowego, która to sprzedaż powinna być odnotowana w rejestrach.
W kontrolowanych ministerstwach stwierdzono nieprawidłowości polegające m.in. na nieokreślaniu terminu rozstrzygnięcia sprawy, 
jeżeli nie został dochowany termin kodeksowy, wydłużaniu o ponad 2 miesiące terminów wydawania decyzji, nieinformowaniu stron 
postępowania o dłuższym terminie rozstrzygnięcia sprawy. Powszechną praktyką było wstrzymywanie wydawania decyzji w sprawach 
o wypłatę odszkodowań za mienie przejęte z naruszeniem prawa. W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi ich wypłatę rozpoczęto 
dopiero w 2001 r. Do 2004 r. szef resortu rolnictwa nie wykonał 26 wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego, zobowiązujących do 
wydania, w zakreślonych przez sąd terminach, decyzji administracyjnych w sprawach rewindykacyjnych na kwotę ok. 16 mln zł.
Tylko w Ministerstwie Budownictwa funkcjonował system elektronicznego ewidencjonowania i archiwizowa-nia dokumentacji 
prowadzonych spraw rewindykacyjnych i odszkodowawczych. W pozostałych resortach tradycyjna ewidencja uniemożliwiała 
efektywny monitoring załatwiania roszczeń reprywatyzacyjnych. Nie została właściwie rozpoznana przez odpowiednie organy 
administracji liczba uprawnionych i wartość umotywowanych roszczeń reprywatyzacyjnych. Szacowana skala tych żądań 
była zmienna w zależności od obo-wiązującego stanu prawnego i organizacyjnego administracji państwowej. W ocenie NIK, 
oszacowania zobowiązań państwa z tego tytułu nie mogą być uznane za wiarygodne.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
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– wprowadzenie uregulowań uniemoż-
liwiających omijanie przez kierowców 

transportu samochodowego przepisów 
o dopuszczalnym czasie pracy,
– wyegzekwowanie od przewoźników 
kierowania do przewozu osób pojazdów 
sprawnych technicznie,

– spowodowanie poprawy jakości 
analiz rynku usług komunikacyjnych 
i obniżenie kosztów komunikacji miej-
skiej.

Funkcjonowanie 
komunikacji miejskiej

Ocena wykorzystania funduszy publicz-
nych na finansowanie funkcjonowania 
i rozwoju komunikacji miejskiej.

Kontrolą objęto samorządy 16 miast 
– po jednym w każdym województwie 
– oraz podległe im jednostki organi-
zujące, realizujące bądź nadzorujące 
przewozy komunikacji miejskiej.

Izba negatywnie oceniła funkcjonowanie komunikacji miejskiej w miejscowościach, 
w których przeprowadzono kontrolę. W opinii NIK, aby komunikacja miejska 

mogła tworzyć alternatywę dla poruszania się prywatnymi samochodami, niezbędny jest jej rozwój jakościowy i ilościowy. 
Tymczasem poziom zaspokojenia potrzeb obywateli przez lokalny transport zbiorowy jest niezadowalający. Warunki podró-
żowania w miastach objętych kontrolą NIK były nieodpowiednie, przede wszystkim ze względu na zły stan techniczny taboru, 
w większości wyeksploatowanego ponad miarę. Średni wiek wagonów tramwajowych u poszczególnych przewoźników mieścił 
się w przedziale 21-33 lata, zaś autobusów 8-14 lat. W trakcie kontroli poddano oględzinom 15% ogółu pojazdów wykorzysty-
wanych przez przewoźników komunalnych i stwierdzono, że aż 46% z nich miało usterki techniczne, a 17,5% kursowało mimo 
awarii mających wpływ na bezpieczeństwo pasażerów. Inspektorzy transportu drogowego wycofywali niesprawne pojazdy 
z ruchu, zatrzymując dowody rejestracyjne.
Dokonane przez przewoźników w latach 2000-2005 zakupy nowych pojazdów nie spowodowały przełomu w jakości komuni-
kacji. Kupno autobusów tylko w dwóch wypadkach spowodowało liczące się odmłodzenie parku samochodowego – po tych 
zakupach nowe pojazdy stanowiły 36% taboru komunikacji miejskiej w Bochni i 14,5% w Szczecinie. Tramwaje Warszawskie 
miały 9,8% nowych wozów.
Zagrożenie bezpieczeństwa pasażerów powodowane było też przekraczaniem czasu pracy dozwolonego ustawą o czasie 
pracy kierowców. Po przepracowaniu dopuszczalnej maksymalnej liczby godzin w spółce komunikacyjnej, kierowcy pracowali 
po godzinach jako podmioty prowadzące indywidualną działalność gospodarczą. Obowiązujące prawo nie pozwala jednak 
przeciwdziałać zatrudnianiu kierowców pracujących po godzinach pracy etatowej.
Izba pozytywnie oceniła punktualność i niezawodność kursowania komunikacji, np. warszawskie autobusy jeździły punktual-
nie w 85%, a metro nawet w 100%. Wskaźnik niezawodności – liczony stosunkiem kursów wykonanych do uwidocznionych 
w rozkładach jazdy – mieścił się u kontrolowanych przewoźników w granicach 99,3%-100%. Obliczenia te nie uwzględniają 
jednak oczekiwań pasażerów dotyczących częstotliwości kursowania autobusów i tramwajów na poszczególnych liniach.
We wszystkich 16 miastach, w których NIK przeprowadziła kontrole, funkcjonowanie komunikacji miejskiej było dofinansowywane 
z budżetów gmin, które przeznaczyły na ten cel ponad 1,2 mld zł w 2004 r. oraz zaplanowały na 2005 r. dopłaty w wysokości 
prawie 1,4 mld zł. Pokrywano w ten sposób od 15% całkowitych kosztów funkcjonowania komunikacji w Rzeszowie, do 65% 
w Warszawie. Wydatkowanie tak znacznych sum na komunikację miejską nie było jednak, w opinii NIK, rzetelnie nadzorowane 
przez władze samorządowe. W 8 skontrolowanych miastach władze nie analizowały efektywności wykorzystania środków prze-
znaczanych na komunikację. Nie przestrzegano zatem wymogów ustawy o finansach publicznych, która nakazuje oszczędne 
wydawanie środków, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.
Organizatorzy komunikacji miejskiej niejednokrotnie nie posiadali informacji o liczbie pasażerów korzystających z określonych 
rodzajów biletów, nie prowadzili ewidencji kosztów, ani nie dysponowali rachunkami ekonomicznymi efektywności linii. Zarządy 
miast z jednej strony bezkrytycznie zatwierdzały ceny biletów proponowane przez przewoźników, z drugiej zaś obarczały 
towarzystwa komunikacyjne kosztami prowadzonej przez siebie polityki socjalnej, polegającej na rozszerzaniu ulg i praw do 
darmowych przejazdów w korzystaniu z komunikacji. Skutkiem takiej polityki 10 spółek komunikacyjnych poniosło w 2004 r. 
na swej działalności straty finansowe, uzyskując rentowność netto od -25% do -1,5%. Najwyższą rentowność ze wszystkich 
skontrolowanych podmiotów (+3%) uzyskało Metro Warszawskie. Izba negatywnie oceniła organizatorów komunikacji miejskiej 
i przewoźników, którzy nie przejawiali należytej dbałości o pozyskiwanie należnych wpływów za realizowane usługi.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
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Pozyskiwanie 
i wykorzystanie 
środków pomocowych 
Unii Europejskiej na 
samorządowe budownictwo 
drogowe

Ocena sprawności i skuteczności 
jednostek samorządu terytorialnego 
w pozyskiwaniu i wykorzystaniu unij-
nych funduszy strukturalnych na budo-
wę i poprawę stanu technicznego dróg, 
w ramach Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 
oraz Sektorowego Programu Operacyj-
nego – Transport.

Kontrolą objęto 31 samorządowych 
jednostek organizacyjnych: 6 woje-
wódzkich zarządów dróg, 9 urzędów 
miast na prawach powiatu, 8 zarządów 
dróg w miastach na prawach powiatu, 
5 starostw powiatowych i 3 powiatowe 
zarządy dróg.

Izba pozytywnie oceniła przygotowanie przez kontrolowane jednostki samorządowe 
projektów drogowych, które spełniały warunki, na jakich można było dofinansować 

ich realizację z funduszy strukturalnych ZPORR i SPOT. Zwraca jednak uwagę stosunkowo skromny stopień wykorzystania 
tych źródeł zasilania. W okresie objętym kontrolą – lata 2004-2006 (I półrocze) – jednostki samorządu terytorialnego mogły 
występować o dofinansowanie budowy i remontów dróg ze środków ZPORR i SPOT. Podstawy wsparcia finansowego UE 
w ramach tych programów zostały określone w ustawie o Narodowym Planie Rozwoju na lata 2004-2006, w której dokonano 
podziału funduszy strukturalnych między ZPORR i SPOT oraz ustalono wysokość wkładu środków krajowych dla każdego 
z tych programów.
W ramach ZPORR finansowane mogły być inwestycje prowadzone przez samorządy wojewódzkie, powiatowe i gminne, 
lub jednostki organizacyjne wykonujące ich zadania. Z kolei ze środków SPOT wspierano inwestycje służące polepszeniu 
dostępności przestrzennej miast, obszarów i regionów Polski w układzie Unii Europejskiej, a korzystać z nich mogły miasta 
na prawach powiatu.
Komisja Europejska przeznaczyła w latach 2004-2006 na ZPORR – 2,8 mld euro, a na SPOT – 1,1 mld euro. Wyniki przepro-
wadzonej przez NIK kontroli realizacji 30 umów o dofinansowanie projektów drogowych wskazują na niski poziom refundacji 
nakładów z funduszy strukturalnych. W stosunku do wartości wydatków zapisanych w umowach realizowanych w ramach 
ZPORR, zwrot wyniósł 27,7% (z 267,3 mln zł), zaś w ramach SPOT – 3,1% (z 361,3 mln zł). Warto jednocześnie zaznaczyć, 
że wielkości te w całym kraju wyniosły przeciętnie 18,9% dla ZPORR oraz 1% dla SPOT.
Pozyskiwanie środków pomocowych na budownictwo drogowe ograniczały ustalone dla poszczególnych województw kwoty 
alokacji środków w ramach ZPORR i SPOT. Skontrolowane przez NIK samorządy podpisały umowy o wsparcie finansowe 
projektów drogowych z obydwu funduszy strukturalnych na łączną kwotę 1,7 mld zł, co stanowiło 62,5% wartości kosztory-
sowej tych inwestycji, podczas gdy dopuszczalny pułap dla tego rodzaju pomocy, wynosił 75% kosztów całości inwestycji. 
Przyczyną był niedostatek środków wynikający z ograniczonej alokacji funduszy strukturalnych w stosunku do zgłoszonego 
zapotrzebowania.
Izba zwróciła też uwagę na wyjątkowo skomplikowany obieg wniosków o uzyskanie środków pomocowych. Dokument ten 
zaczynał swą wędrówkę w urzędzie marszałkowskim, następnie opiniowany przez panel ekspertów trafiał do regionalnego 
komitetu sterującego, który rekomendował wnioski zarządowi województwa. Ten, w drodze uchwały, decydował o wyborze 
projektów i zaakceptowane wnioski przekazywał wojewodzie, celem zawarcia umowy z beneficjentem. Przepisy na załatwie-
nie tych wszystkich formalności rezerwowały 205 dni roboczych. Ta zagmatwana procedura była jedną z przyczyn niskiego 
wykorzystania środków strukturalnych, zwłaszcza że zainteresowane nimi jednostki cierpiały na dotkliwy niedobór fachowej 
kadry, która mogłaby poprowadzić takie postępowanie.
Finansowy wymiar stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości oszacowano na 5,1 mln zł. Wynikały one m.in. z zaniechania 
przez niektórych beneficjentów składania wniosków o refundację poniesionych wydatków, oraz rezygnacji ze sporządzania 
aneksów do umów o dofinansowanie, uwzględniających wzrost kosztów w stosunku do kosztorysów ofertowych.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski – usprawnienie podpisywania anek-
sów do umów o dofinansowanie pro-
jektów drogowych,
– zwiększenie stanu wykwalifiko-
wanej kadry urzędniczej wykonującej 

obowiązki związane z pozyskiwaniem 
i wykorzystaniem unijnych środków 
pomocowych.
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Wykonywanie funkcji 
regulacyjnych przez 
Prezesa Urzędu Transportu 
Kolejowego

Ocena wykonywania przez prezesa 
Urzędu Transportu Kolejowego obo-
wiązków nałożonych przez ustawę 
o transporcie kolejowym.

Kontrolą objęto Urząd Transportu Ko-
lejowego oraz jego oddziały terenowe 
w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, 
Lublinie, Poznaniu i Wrocławiu.

Najwyższa Izba Kontroli krytycznie ocenia wykonywanie przez Prezesa Urzędu 
Transportu Kolejowego obowiązków związanych z licencjonowaniem i regulacją 

transportu kolejowego oraz nadzorem technicznym nad eksploatacją linii kole-jowych i bezpieczeństwem ruchu, a także 
zapewnieniem interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei na terytorium Polski, tj. bezpiecznego i niezakłóconego 
ruchu pociągów o dużych i konwencjonalnych prędkościach na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej.
Kontrolujący stwierdzili, że Prezes UTK, z naruszeniem przepisów rozporządzenia wykonawczego do ustawy o transporcie 
kolejowym, rozpatrywał niekompletne wnioski o udzielenie licencji podmiotom chcącym wykonywać przewozy kolejowe, za-
miast pozostawić je bez rozpoznania. Nie wdrożył też skutecznego systemu pobierania opłat za udzielenie licencji. Opłaty te, 
stanowiące dochód budżetu państwa, niektórzy przedsiębiorcy wnosili nawet z rocznym opóźnieniem.
W ocenie Izby, Prezes UTK niewłaściwie nadzorował zarządców infrastruktury kolejowej zobowiązanych do udostępniania jej 
przewoźnikom oraz ustalania opłat za korzystanie z infrastruktury. W badanym okresie (2005 r. i I półrocze 2006 r.) UTK tylko 
raz przeprowadził kontrolę największego w kraju zarządcy infrastruktury kolejowej – Polskich Linii Kolejowych SA, analizując 
jak wywiązuje się on z obowiązku publikowania regulaminu przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras 
pociągów. Mimo że PLK SA nie opublikowały w terminie tego regulaminu, szef UTK nie nałożył za to przewinienie kary pie-
niężnej (mogła sięgnąć nawet 60 mln zł), ale ograniczył się tylko do udzielenia PLK SA upomnienia – kary nieprzewidzianej 
przez ustawę o transporcie kolejowym. Inspektorzy NIK stwierdzili ponadto, że wysokość opłat za korzystanie z infrastruktury 
kolejowej, nakładanych na przewoźników kolejowych, PLK SA ustalały w oderwaniu od faktycznie ponoszonych kosztów.
Zastrzeżenia kontrolujących wzbudziło wydawanie przez Prezesa UTK świadectw bezpieczeństwa oraz świadectw dopuszczenia 
do eksploatacji typu budowli, urządzeń i taboru kolejowego podmiotom, które nie spełniały wymogów określonych w ustawie 
o transporcie kolejowym, m.in. nie przedstawiły opracowanych przez siebie i zatwierdzonych przepisów dotyczących bezpiecz-
nego prowadzenia ruchu kolejowego i utrzymania infrastruktury kole-jowej. Prezes UTK, wbrew wspomnianej ustawie, dopuścił 
też do wprowadzenia tzw. procedury skróconej, umożliwiającej wydawanie stosownych świadectw bez przeprowadzania obo-
wiązkowych badań budowli, urządzeń i pojazdów, co, zdaniem NIK, mogło zagrażać bezpieczeństwu w ruchu kolejowym.
Izba zwraca uwagę, że mimo udokumentowanych w protokołach kontroli przeprowadzonych przez UTK istotnych zagrożeń 
bezpieczeństwa w ruchu kolejowym, oddziały terenowe nie występowały do prezesa urzędu o wydanie decyzji wstrzymujących 
lub ograniczających ruch kolejowy, albo wyłączających z eksploatacji pojazdy kolejowe. Oddziały UTK nie wnioskowały również 
o odebranie licencji kontrolowanym podmiotom, które nie podjęły działalności przewozowej.
Dopiero w sierpniu 2005 r. Prezes UTK wydał obwieszczenie w sprawie ustalenia listy właściwych specyfi-kacji technicznych 
i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwi spełnienie wymagań dotyczących interoperacyjności polskich 
kolei. Jej brak utrudnił rozpoczęcie procedury autoryzacji jednostek certyfikujących i kontrolujących oraz laboratoriów w krajowym 
systemie oceny zgodności wdrożonych rozwiązań z dyrektywami Unii Europejskiej.

Synteza

– zapewnienie równości dostępu prze-
woźników kolejowych do infrastruktury 
kolejowej oraz zachowanie ustawowych 
warunków publikowania przez zarząd-

ców infrastruktury regulaminów przy-
dzielania tras pociągów;
– przestrzeganie przepisów prawa 
w toku postępowań związanych z wy-
dawaniem świadectw dopuszczenia do 
eksploatacji;

– wyłączanie z eksploatacji pojazdów 
kolejowych lub wstrzymanie albo ogra-
niczenie ruchu kolejowego w razie 
na ru  szenia zasad jego prowadzenia.

Wa¿niejsze wnioski
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Przygotowanie 
i realizacja umów 
dotyczących zapewnienia 
bezpieczeństwa w Porcie 
Lotniczym im. Fryderyka 
Chopina

Ocena prawidłowości wyłaniania 
przez Przedsiębiorstwo Państwowe 
„Porty Lotnicze” wykonawców dostaw 
systemów bezpieczeństwa dla lotni-
ska w Warszawie, zabezpieczenia 
w umowach interesów przedsiębior-
stwa oraz zgodności realizacji umów 
z założonymi harmonogramami.

Kontrolę przeprowadzono w Przed-
siębiorstwie Państwowym „Porty 
Lotnicze”.

W 2005 r. krajowe lotniska przyjęły 11 mln pasażerów, tj. o 30% więcej niż w roku 
poprzednim. Wzrostowi przewozów pasażerskich nie towarzyszył jednak rozwój 

infrastruktury lotniskowej, co stwarzało znaczne problemy związane z obsługą podróżnych i zapewnieniem im bezpieczeń-
stwa. Trudności te nie ominęły największego lotniska – Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. W ocenie 
NIK, działania kierownictwa Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” (PPL) nie doprowadziły jednak do osiągnięcia 
zakładanego poziomu bezpieczeństwa na warszawskim Okęciu, mimo iż wydatkowano na ten cel prawie 5 mln dolarów 
amerykańskich. Krytyczne uwagi Izby dotyczyły m.in. sposobu wyłonienia wykonawców systemów bezpieczeństwa oraz 
przygotowania procesów inwestycyjnych, gdyż 20% gruntów, na których miało być posadowione ogrodzenie ochronne lotniska, 
miało nieuregulowany stan prawny.
Kontrolujący ustalili, że wybór spółki Magal Security Systems Ltd., która miała dostarczyć Zintegrowany System Ochrony 
Stref Peryferyjnych Lotniska i Płyt Postojowych Samolotów, nastąpił z naruszeniem przepisów ustawy – Prawo zamówień 
publicznych, gdyż firma ta nie spełniała warunków wymaganych przez tę ustawę. W pierwszej fazie postępowania komisja 
przetargowa PPL wystąpiła do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z wnioskiem o dokonanie wyboru dostawców w trybie 
„z wolnej ręki”, a po otrzymaniu decyzji odmownej tak sformułowała warunki udziału w postępowaniu, iż spowodowało to wy-
eliminowanie konkurentów firmy Magal. Izba nie wyklucza, że cały proces wyłonienia wykonawcy systemu ochrony peryferyjnej 
miał na celu wybór tej właśnie spółki. 
Podpisanie umowy z firmą Intergraph Corporation – dostawcą Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem 
i Ochroną w Porcie Lotniczym w Warszawie – odbyło się z pominięciem wspomnianej ustawy, w myśl przepisu, że nie stosuje 
się jej do zamówień objętych tajemnicą państwową albo jeżeli wymaga tego istotny interes bezpieczeństwa państwa. W ocenie 
NIK, brak było jednak przesłanek wyłączających stosowanie tej ustawy, gdyż na żadnym etapie procedury udzielania zamó-
wienia nie posługiwano się jakimikolwiek dokumentami posiadającymi klauzulę tajności, zaś podstawą decyzji o niestosowaniu 
przepisów ustawy były jedynie dwie opinie wewnętrzne przedsiębiorstwa.
Zdaniem Izby, poważne wątpliwości budzą kolejne decyzje PPL – o odstąpieniu od umowy z firmą Magal i wstrzymaniu 
wykonywania umowy z firmą Intergraph. Pierwsza z nich podjęta została na podstawie niepełnych informacji i bez uprzedniej 
analizy ryzyka finansowego. Dyrektor naczelny PPL nie przedstawił bowiem wiarygodnych danych, które nieprawidłowości 
będące podstawą wypowiedzenia umowy wynikały z błędów wykonawcy, a które były następstwem nieodpowiednich działań 
ze strony PPL. Przy podejmowaniu decyzji o odstąpieniu od umowy z firmą Magal, przedsiębiorstwo nie uwzględniło wyników 
analiz i kontroli, które zleciło zanim owa decyzja zapadła.
NIK stwierdziła także, że w trakcie realizacji umowy z firmą Intergraph, PPL nie wywiązywały się z obowiązku udostępnienia 
jej niezbędnej dokumentacji technicznej i bezpieczeństwa, zapewnienia pomieszczeń dla zespołu projektowego, a także 
z bieżących ustaleń dotyczących m.in. wyznaczenia lokalizacji dla anten systemu łączności.
Podczas wykonywania projektów, w PPL nastąpiły znaczne zmiany kadrowe na stanowiskach mających bezpośredni wpływ na 
prowadzone prace. Kierownictwo przedsiębiorstwa nie określiło jednak procedur zdawania i przejmowania obowiązków, co spo-
wodowało m.in. utratę ciągłości decyzji, brak konsekwencji w prowadzeniu inwestycji oraz wydłużenie realizacji projektów. 

Synteza

– uregulowanie stanu prawnego 
gru ntów użytkowanych przez Przedsię-
biorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”,

– zapewnienie skutecznego nadzoru 
nad realizacją kontraktu z firmą Inter-
graph;
– określenie procedur przekazywania 
i obejmowania obowiązków pracowni-

czych na stanowiskach merytorycznych 
związanych z realizacją przedsięwzięć 
inwestycyjnych.

Wa¿niejsze wnioski
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Zapewnienie porządku 
i bezpieczeństwa 
na obszarze kolejowym

Ocena działań zarządców obiektów 
infrastruktury kolejowej oraz pasa-
żerskich przewoźników kolejowych, 
służących zapewnieniu ładu, porządku 
i bezpieczeństwa na obszarze kolejo-
wym i w pociągach.

Kontrolą objęto: Polskie Koleje Pań-

stwowe SA i podległe spółce jednostki 

organizacyjne: 8 oddziałów gospodaro-

wania nieruchomościami oraz PKP SA 

Oddział Dworce Kolejowe i 5 podległych 

mu rejonów dworcowych; PKP Polskie 

Linie Kolejowe SA i podległe spółce 

jednostki organizacyjne: 6 oddziałów re-

gionalnych, 5 zakładów linii kolejowych, 

6 komend regionalnych i 3 rejony Służby 

Ochrony Kolei; przewoźników kolejowych: 

Koleje Mazowieckie KM sp. z o.o. oraz 

spółki Grupy PKP: PKP Intercity SA, PKP 

Przewozy Regionalne sp. z o.o., PKP 

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o., 

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście 

sp. z o.o.

Izba negatywnie oceniła działania zarządców infrastruktury kolejowej i przewoźni-
ków kolejowych, którzy nie zapobiegali zjawiskom dewastacji mienia kolejowego 

oraz nie przeciwdziałali skutecznie przypadkom przestępczości i naruszania porządku publicznego w obiektach kolejowych 
i w pociągach. W ocenie NIK bezpieczeństwo osobiste klientów kolei nie było rzetelnie chronione. W 2005 r. popełniono na 
obszarze kolejowym i w pociągach 101 tys. przestępstw i wykroczeń, w 2006 r. – 86,2 tys. W opinii Izby, mimo zauważalnego 
spadku liczba tych zdarzeń nadal jest niepokojąca, zwłaszcza że w latach 2004-2005 wzrósł o70,5% wskaźnik liczby kradzieży 
na szkodę podróżnych. Ponadto – co jest istotne – rzeczywista skala przestępczości na kolei nie jest do końca rozpoznana, 
ponieważ poszkodowani podróżni niejednokrotnie nie zgłaszali, z różnych względów, takich przypadków organom ścigania.
NIK stwierdziła, że SOK nie była należycie przygotowana pod względem organizacyjnym i kadrowym do ochrony porządku na 
kolei i zabezpieczenia jej mienia. Wykrywalność sprawców przestępstw i wykroczeń przez funkcjonariuszy tej formacji była niska, 
w niektórych rejonach ich działania nie przekraczała nawet 20%. W opinii Izby, strażników kolejowych było zdecydowanie za mało, 
co wynikało z niedostatecznych nakładów na finansowanie działalności SOK. Zdaniem NIK, wpływ na taki stan miało usytuowanie 
SOK w strukturach PKP PLK SA, a więc spółki prawa handlowego, której głównym celem działania jest generowanie zysku.
Nieskuteczna SOK nie była w stanie zapobiegać zdarzeniom stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego, 
takim jak obrzucanie kamieniami jadących pociągów, układanie przeszkód na torach i podwieszanie ich na przewodach trakcji 
elektrycznej. Zaledwie 4,7% spośród funkcjonariuszy kontrolowanych przez NIK komend regionalnych SOK posiadało stosowne 
dopuszczenia do pełnienia służby z bronią palną. Komenda Główna SOK nie zwracała też należytej uwagi na psychofizyczną 
kondycję funkcjonariuszy SOK, co mogło mieć wpływ na sposób pełnienia przez nich służby.
PKP SA nie zapewniły rzetelnej ochrony porządku i bezpieczeństwa na obszarze 91,4% zarządzanych dworców. Wynajmowane 
firmy ochroniarskie nie gwarantowały skutecznego zabezpieczenia dworców przed dewastacją. Brakowało innych form ochrony 
– zwłaszcza monitoringu wizyjnego. Przewoźnicy nie zabezpieczali w dostateczny sposób swego taboru, tereny stacji postojo-
wych często nie były nawet ogrodzone. Poniesione w związku z tym straty przewoźnicy obliczali w 2005 r. na 1,9 mln zł.
Z kolei PKP PLK SA nie chroniły skutecznie infrastruktury i szlaków kolejowych przed wandalami i złodziejami. Niedziałające urzą-
dzenia techniczne, od których sprawności zależy bezpieczeństwo ruchu kolejowego, to często wynik dewastacji i kradzieży. Straty 
administratora dróg żelaznych poniesione w 2005 r. w wyniku 8,6 tys. czynów karalnych wyniosły 42,1 mln zł. Przyczyn stwierdzonych 
nieprawidłowości NIK upatruje także w braku właściwej współpracy między poszczególnymi podmiotami odpowiedzialnymi za porządek 
i bezpieczeństwo na kolei oraz w niedostatecznym nadzorze nad jednostkami wykonującymi zlecone im w tej sferze zadania.

Synteza

– rozważenie likwidacji SOK i realizo-
wania obowiązku zapewnienia porządku 

na kolei drogą stosowania przepisów 
ustawy o ochronie osób i mienia;
– podjęcie działań zmierzających 
do zapewnienia pełnej, skutecznej 

i skoordynowanej współpracy wszyst-
kich zarządców infrastruktury kolejowej 
i przewoźników w zakresie ochrony 
porządku i bezpieczeństwa.

Wa¿niejsze wnioski
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– ustalanie potrzeb przewozowych na 
podstawie analiz sytuacji rynkowej;
– dokonywanie wyboru przewoźników 

zgodnie z przepisami dotyczącymi 
zamówień publicznych;
– systematyczne kontrolowanie rozli-
czeń finansowych przewoźników;
– opracowanie koncepcji funkcjonowa-
nia połączeń regionalnych i określenie 

optymalnego układu linii;
– sfinalizowanie prac nad ustawą 
o transporcie publicznym, regulującą 
m.in. zasady organizowania i wspierania 
przez organy administracji zbiorowego 
transportu pasażerskiego.

Organizowanie 
i finansowanie 
regionalnych kolejowych 
przewozów pasażerskich

Ocena organizowania regionalnych 
kolejowych przewozów pasażerskich 
przez samorządy województw oraz 
prawidłowości wykorzystania środków 
publicznych na finansowanie tych 
przewozów.

Kontroli poddano 16 urzędów marszał-
kowskich i 4 przewoźników – spółki z o.
o.: PKP Przewozy Regionalne, Koleje 
Mazowieckie, PKP Warszawską Kolej 
Dojazdową oraz PKP Szybką Kolej 
Miejską w Trójmieście.

Izba negatywnie oceniła organizowanie przez samorządy województw pasażerskich 
przewozów regionalnych. Nie posiadały one kompleksowej wiedzy o dotowanej 

przez siebie działalności oraz o wykorzystywaniu przez przewoźników środków otrzymywanych w ramach dofinansowania. 
Do organizowania i realizacji pasażerskich przewozów regionalnych, na mocy ustawy o komercjalizacji PKP, powołana zo-
stała spółka PKP Przewozy Regionalne. W 2004 r. zmieniono zasady finansowania tych przewozów. Stały się one zadaniami 
własnymi województw, finansowanymi z ich dochodów własnych. 
Spółka świadczy usługi publiczne, toteż ceny biletów skalkulowane zostały nie na zasadach komercyjnych, lecz poniżej rze-
czywistych kosztów. Zgodnie z prawem Unii Europejskiej, różnice między kosztami wykonywania przewozów a przychodami 
powinno pokrywać państwo. Aby umożliwić samorządom realizowanie tego zadania zwiększono ich dochody własne, pod-
wyższając udziały w przychodach z CIT i PIT.
Izba negatywnie oceniła działalność samorządów województw jako organizatorów pasażerskich kolejowych przewozów 
regionalnych. Ujawnione nieprawidłowości wystąpiły praktycznie na wszystkich etapach ich realizacji, a więc przy ustalaniu 
zapotrzebowania na przewozy, wyborze przewoźników, opracowywaniu planów połączeń kolejowych oraz dokonywaniu przez 
samorządy oceny i kontroli wykonania usług transportowych.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie organizowania regionalnych przewozów pasażerskich, obowiązek ustalania 
zapotrzebowania na kolejowe przewozy pasażerskie ciąży na samorządach wojewódzkich. Kontrolerzy stwierdzili jednak, że nie 
miały one organizacyjnego przygotowania do wypełnienia tego zadania. W konsekwencji samorządowcy zdawali się w tym względzie 
na opinie kolejarzy, nie sprawdzając wiarygodności otrzymywanych od nich danych – przede wszystkim dotyczących liczby podró-
żujących i kosztów przewozów. NIK uznała, że postępowanie takie było niewłaściwe pod względem legalności i rzetelności.
Wyboru przewoźników – stwierdziła Izba – samorządy dokonywały z reguły z pominięciem trybu przewidzianego w przepisach 
o zamówieniach publicznych. Ani jedna z 69 skontrolowanych umów między samorządami województw a przewoźnikami 
o wykonywanie przewozów pasażerskich nie spełniała w pełni warunków prawa krajowego i wspólnotowego. W żadnej z nich 
nie określono też precyzyjnie wskaźników oceny jakości usług przewozowych. Nadto, umowy te zawierano z reguły ze zwłoką 
sięgającą 6-17 miesięcy w stosunku do wymaganych terminów. Kontrolerzy ujawnili też przypadki formalnego zawierania umów 
w ostatnich dniach ich obowiązywania, a nawet po tym okresie. 
Kontrola wykazała, że nie powstały warunki do wdrożenia przepisów Unii Europejskiej, pozwalających na pełne rekompensowanie prze-
woźnikom kosztów ponoszonych na świadczenie usług publicznych. Przewoźnicy nie posiadali systemów księgowych pozwalających 
na rzetelne wyliczenie kosztów na poszczególnych liniach, samorządowcy zaś nie dysponowali mechanizmami weryfikowania tych 
danych. Samorządy nie orientowały się, jak wykorzystywane są ich środki przekazywane w ramach dotacji, nie egzekwowały bowiem 
od przewoźników pełnych i rzetelnych sprawozdań finansowych. Nie kontrolowały również kolei pod kątem prawidłowości wykorzystania 
dotacji. W niepełnym zakresie dokonywały też oceny wywiązywania się przewoźników z zawartych umów. Zaniechania te dotyczyły 
zarówno jakości świadczonych usług, jak też ich rozliczania. Realizacja dwóch kontrolowanych umów między samorządami a PKP 
PR nosiła znamiona przestępstwa – m.in. w postępowaniu o zamówienie publiczne wybrano droższą ofertę zakupu szynobusu.
W opinii NIK, organizatorzy przewozów regionalnych nie zapewnili mieszkańcom usług odpowiedniej jakości. Mankamentem był 
zwłaszcza brak koordynacji połączeń kolei regionalnych z kursami innych przewoźników. Ten brak skomunikowania stanowił, 
w ocenie Izby, przyczynę zmniejszania się liczby pasażerów podróżujących PKP PR.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
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– skrócenie okresu przygotowania 
i realizacji inwestycji;

– wzmocnienie nadzoru nad wyko-
rzystaniem środków z funduszy Unii 
Europejskiej;
– zapewnienie pełnej możliwości żeglu-
gi z portu Elbląg na Morze Bałtyckie;

– umożliwienie pełnej działalności 
eksploatacyjnej portu w Kołobrzegu.

Finansowanie budowy 
infrastruktury portowej 
oraz dróg zapewniających 
dostęp do portów morskich

Ocena działalności administracji pub-
licznej (rządowej i samorządowej), 
PKP Polskich Linii Kolejowych SA 
i zarządów morskich portów, związanej 
z pozyskiwaniem i wykorzystaniem 
środków finansowych przeznaczonych 
na poprawę stanu technicznego infra-
struktury portowej oraz dróg zapewnia-
jących dostęp do portów morskich.

Kontrolą objęto b. Ministerstwo Go-
spodarki Morskiej, Generalną Dyrekcję 
Dróg Krajowych i Autostrad, PKP Pol-
skie Linie Kolejowe SA, urzędy miejskie 
w Elblągu, Gdańsku, Gdyni, Szcze-
cinie, Świnoujściu, urzędy morskie 
w Gdyni, Słupsku, Szczecinie, zarządy 
morskich portów Elbląg SA, Gdańsk 
SA, Gdynia SA, Szczecin i Świnoujście 
SA, Zarząd Dróg i Transportu Miejskie-
go w Szczecinie.

Mimo stałego wzrostu planowanych wydatków, skontrolowani inwestorzy nie 
wykorzystywali w pełni dostępnych środków, w tym pochodzących z funduszy Unii 

Europejskiej, na finansowanie rozwoju infrastruktury portowej. Wprawdzie udało im się zahamować proces dalszej dekapita-
lizacji tego majątku, ale ich starania nie wpłynęły znacząco na poprawę stanu technicznego urządzeń. Zdaniem Najwyższej 
Izby Kontroli, która – mimo tych nieprawidłowości – pozytywnie oceniła działalność badanych podmiotów, ogranicza to szanse 
poprawy konkurencyjności polskich portów na międzynarodowym rynku usług transportowych.
Jednym ze skutków opóźnień w realizacji zadań rzeczowych może być utrata części środków z funduszy unijnych. W końcu 
czerwca 2007 r. ich beneficjenci otrzymali zaledwie 30,9% całkowitej kwoty dofinansowania projektów, natomiast ostateczny 
terminem złożenia wniosków o refundację środków pomocowych UE upływa 30 czerwca 2008 r.
W latach 2004-2006 badane jednostki wydatkowały ponad 2,3 mld zł na budowę, modernizację i utrzymanie infrastruktury 
portowej oraz dróg zapewniających dostęp do portów morskich. Przyznano im także 1,5 mld zł środków pomocowych na 
dofinansowanie realizacji projektów infrastrukturalnych. Większość z nich wykorzystała zaledwie 75% dostępnych środków 
finansowych, co wynikało m.in. z nieterminowego zakończenia inwestycji, konieczności wykupu gruntów, a w przypadku 
projektów współfinansowanych z funduszy UE – ze skomplikowanej i czasochłonnej procedury refundacji wydatków.
W połowie 2007 r. obiekty infrastruktury portowej, zwłaszcza w portach o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, 
były zużyte w ok. 60 proc. W fatalnym stanie technicznym znajdowały się linie kolejowe prowadzące do portów morskich. 
Z tego powodu w latach 2004-2007 na liniach eksploatacyjnych wprowadzono liczne ograniczenia, w wyniku których czas jazdy 
pociągów wydłużył się o 44%. Kontrolujący zwrócili uwagę, że do portów koleją przewożono 36,8% ogółu ładunków, a w portach 
w Szczecinie i Świnoujściu wskaźnik ten wynosił 61,4% masy towarowej. Z braku dostępu kolejowego do portu w Kołobrzegu, 
w 2006 r. przeładowano tam tylko 164 tys. ton towarów, chociaż możliwości szacuje się na 500 tys. ton rocznie.
W ocenie NIK, jedną z przyczyn złego stanu technicznego infrastruktury kolejowej była zbyt mała pomoc ze środków publicznych 
na jej utrzymanie. Według danych unijnych z 2005 r., w Polsce wynosiła ona 2 tys. euro rocznie na jeden kilometr linii, a np. 
w Czechach 6 tys. euro, we Francji 52 tys. euro.
 Połowa z 90 km zbadanych dróg prowadzących do portów była w złym lub niezadowalającym stanie technicznym. Modernizacji 
wymagały też obiekty infrastruktury umożliwiające dostęp do nadbrzeży portowych od strony morza – tory wodne, kotwicowiska, 
latarnie morskie oraz falochrony zewnętrzne. Zmianę wielkości i struktury przeładunków utrudniały zbyt płytkie baseny portowe, 
niewystarczająca długość i dopuszczalne obciążenie nadbrzeży, dróg i placów składowych.
Ograniczenie przez stronę rosyjską żeglugi statków do i z portu Elbląg przez Cieśninę Pilawską na Morze Bałtyckie spowodowało, 
że od maja 2006 r. praktycznie port ten nie funkcjonuje. W 2006 r. przeładowano w nim zaledwie 0,6 tys. ton towarów.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
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Realizacja centralnych 
zakupów sprzętu 
komputerowego dla szkół 
i placówek oświatowych

Ocena prawidłowości dostaw do 
szkół i placówek oświatowych sprzętu 
komputerowego i oprogramowania, 
zamówionych w 2005 r. przez resort 
edukacji.

Kontrolę przeprowadzono w Minister-
stwie Edukacji Narodowej oraz w 49 
szkołach i placówkach oświatowych.

Najwyższa Izba Kontroli krytycznie oceniła wykonanie umów zakupu sprzętu 
komputerowego i oprogramowania dla szkół i placówek oświatowych, zawartych 

przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach czterech projektów objętych w latach 2004-2006 Sektorowym Programem 
Operacyjnym Rozwoju Zasobów Ludzkich. Do czasu zakończenia kontroli NIK, tj. do 15 września 2006 r., zrealizowano tylko 
dwa projekty, natomiast realizacja pozostałych – Pracownie komputerowe dla szkół oraz Wyposażenie bibliotek szkolnych 
i pedagogicznych w internetowe centra informacji multimedialnej – stała pod znakiem zapytania z powodu nikłego wykorzystania 
środków przeznaczonych na ten cel.
Do końca sierpnia 2006 r. z prawie1,6 mld zł, przewidzianych na zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania, wydatko-
wano jedynie 0,5 mld zł, co – zdaniem NIK – groziło niewykorzystaniem do końca roku pozostałych środków, w tym 744,1 mln zł 
pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego. Izba zwróciła uwagę, że projektem Pracownie komputerowe dla szkół, 
ze względu na jego wartość, interesuje się Komisja Europejska.
Kontrolujący stwierdzili, iż wyposażenie pracowni komputerowych trafiało do szkół i placówek oświatowych z opóźnieniem, 
często w stanie niekompletnym. Mimo to Ministerstwo Edukacji Narodowej nie dochodziło od dostawców kar umownych z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umów. Nie egzekwowało też wykonania zobowiązań gwarancyjnych, wprowadzało 
do treści umów z kontrahentami niekorzystne zmiany, m.in. przedłużając terminy dostaw sprzętu (ale bez przedłużenia terminu 
gwarancji), modyfikując jego konfigurację i wersje oprogramowania.
Zdarzało się, że ministerstwo regulowało płatności za sprzęt, który w rzeczywistości jeszcze nie trafił do szkół i placówek 
oświatowych, a dostawcy nie złożyli zamawiającemu wymaganej dokumentacji wykonania umowy.
Nie bez winy byli dyrektorzy kontrolowanych jednostek, którzy akceptowali nieterminowe i niekompletne dostawy oraz 
potwierdzali otrzymanie niedostarczonego sprzętu. Wskutek takiego postępowania, przedsiębiorcy uzyskiwali prawo do 
pełnego wynagrodzenia, mimo że nie wywiązali się z kontraktu, natomiast ministerstwo nie miało podstaw do dochodzenia 
kar umownych.
Z ustaleń Izby wynika, że Ministerstwo Edukacji Narodowej nie dochowało należytej staranności przy typowaniu szkół, które 
miały zostać wyposażone w pracownie komputerowe. Stwierdzono, iż kilka placówek otrzymało komputery i wyposażenie 
pozwalające na utworzenie dwu pracowni, podczas gdy inne nie miały żadnej. Kłóciło się to z zasadą, że najpierw sprzęt 
powinny otrzymać szkoły niemające w ogóle pracowni, a dopiero w dalszej kolejności posiadające przestarzałe komputery 
i dużą liczbę uczniów.
Kontrola wykazała, iż ministerstwo nie zapewniło właściwego nadzoru nad przebiegiem dostaw, ograniczając się do weryfika-
cji kompletności i prawidłowości dokumentacji. Nie przekazało ponadto dyrektorom kontrolowanych jednostek niezbędnych 
informacji o zasadach odbioru i ewidencjonowania sprzętu, zwłaszcza nie wskazało okoliczności uzasadniających odmowę 
podpisania protokołu odbioru dostaw.
Zaniedbanie dokumentowania zamówień odbioru i dostaw sprzętu oraz brak kontroli wewnętrznej stwarzały – zdaniem NIK 
– potencjalne zagrożenie korupcją.

– zapewnienie realizacji wszystkich 
projektów dotyczących komputeryzacji 
szkół i placówek oświatowych oraz 
efektywne wykorzystanie środków 
publicznych, w tym z Europejskiego 
Funduszu Społecznego,

– określenie przez szkoły i placówki 
oświatowe zasad dokumentowania 
odbioru i ewidencjonowania dostaw 
sprzętu oraz egzekwowania od dostaw-
ców wszystkich postanowień umów,
– szczegółowe sprawdzanie odbiera-
nego sprzętu komputerowego i oprogra-
mowania oraz sporządzanie stosownej 
dokumentacji.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
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Opieka nad uczniami 
szczególnie uzdolnionymi

Ocena realizacji zadań Ministra Eduka-
cji Narodowej i dyrektorów szkół pub-
licznych dotyczących pomocy uczniom 
szczególnie uzdolnionym. 

Kontrolą objęto Ministerstwo Edukacji 
Narodowej, Krajowy Fundusz na 
rzecz Dzieci, 25 szkół podstawowych, 
24 gimnazja i 25 szkół ponadpodsta-
wowych.

W myśl art. 1 pkt 6 ustawy o systemie oświaty, uczniowie szczególnie uzdolnieni po-
winni mieć możliwość kształcenia się według indywidualnych programów nauczania 

oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie. W roku szkolnym 2004/2005  indywidualnym tokiem nauki objęto ponad 3,3 tys. 
uczniów, a indywidualnym programem nauczania – ponad 8,9 tys.; w kolejnym roku takich osób było odpowiednio 2,4 tys. 
i 7,4 tys. Tak znaczny spadek ich liczby nie wynikał jedynie z powodów demograficznych, ale także z mniejszego zaintereso-
wania szkół, które byłyby skłonne objąć uczniów o ponadprzeciętnych zdolnościach specjalnymi formami kształcenia i pomocą 
stypendialną. W sukurs młodym i uzdolnionym nie przyszło Ministerstwo Edukacji Narodowej, gdyż jego przedsięwzięcia 
nie miały charakteru systemowego, zapewniającego uczniom niezbędną opiekę. W rezultacie tylko 10% dzieci i młodzieży 
o predyspozycjach intelektualnych powyżej przeciętnej kształciło się corocznie według specjalnych programów nauczania.
Ministerstwo Edukacji Narodowej zajmowało się głównie podziałem i rozliczaniem środków finansowych przeznaczonych na 
organizację konkursów i olimpiad przedmiotowych, dofinansowaniem projektów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci oraz 
przygotowaniem dla uczniów szczególnie uzdolnionych wniosków o przyznanie stypendiów Prezesa Rady Ministrów i ministra 
właściwego ds. oświaty i wychowania. Nie dokonywało natomiast analiz i ocen realizacji przez szkoły zadań związanych 
z kształceniem uczniów o wybitnych zdolnościach, ani nie wymieniało stosownych doświadczeń z innymi krajami. Kontrola 
wykazała, że minister właściwy ds. oświaty i wychowania, określając dla kuratorów oświaty zadania dotyczące nadzoru peda-
gogicznego, nie uwzględniał w nich tematyki kształcenia dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej.
Polski system oświaty nie przewiduje prowadzenia badań psychologiczno-pedagogicznych, diagnozujących uzdolnienia 
dzieci i młodzieży odpowiednio do ich wieku. Wyłanianie uczniów zdolniejszych od ich rówieśników powierzone zostało 
szkołom, a zatem uzależnione jest przede wszystkim od aktywności rad pedagogicznych i nauczycieli. NIK ustaliła, że tylko 
w 5 z 74 skontrolowanych szkół zapewniono indywidualny tok nauki 38 uczniom, z których aż 25 uczęszczało do V Liceum 
Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. Trzy placówki prowadziły taką formę edukacji bez uzyskania 
stosownych opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych, do czego zobowiązywało je rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji 
indywidualnego programu lub toku nauki.
W latach szkolnych 2004/2005-2005/2006 drastycznie spadła liczba stypendiów przyznawanych przez Prezesa Rady Ministrów. 
W pierwszym z wymienionych lat otrzymywało je prawie 5,7 tys. uczniów, w następnym już tylko 4,5 tys. Powodów zmniejszenia 
liczby stypendystów nie można upatrywać jedynie w mniejszej liczbie uczniów spełniających kryteria uprawniające do przyznania 
pomocy, ale również wiązać je należy z zaniechaniem przez znaczną część szkół typowania kandydatów do stypendium.
W roku szkolnym 2003/2004 zakończył się eksperyment pedagogiczny podjęty przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 
i Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, związany z kształceniem – w myśl odrębnych założeń – uczniów wybitnie 
uzdolnionych, w tym m.in. pochodzących ze wsi i małych miasteczek oraz środowisk społecznie zaniedbanych. Wprawdzie do 
czasu zakończenia kontroli (II kw. 2006 r.) nie opracowano jego wyników, jednak, zdaniem NIK, koncepcja kształcenia takich 
uczniów pod auspicjami pracowników naukowych szkół wyższych jest w pełni uzasadniona.

Synteza

– uwzględnienie opieki nad uczniami 
szczególnie uzdolnionymi w planach 
nadzoru pedagogicznego oraz zada-
niach wykonywanych przez kuratorów 
oświaty,

–  zapewnienie stypendiów za wyniki 
w nauce uczniom szczególnie uzdolnio-
nym,
– upowszechnienie wyników ekspe-
rymentu pedagogicznego, podjętego 
wspólnie z Uniwersytetem im. Mikołaja 
Kopernika w Toruniu, dotyczącego kształ-
cenia uczniów wybitnie uzdolnionych.

Wa¿niejsze wnioski
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Pomoc materialna dla 
studentów ze środków 
publicznych

Ocena prawidłowości wykorzystania 
środków budżetowych na pomoc 
materialną dla studentów w uczelniach 
publicznych i niepublicznych. 

Kontrolę przeprowadzono w Minister-
stwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
oraz w 18 uczelniach publicznych 
i 20 niepublicznych.

Izba pozytywnie oceniła działalnia ministra oraz skontrolowanych uczelni związane 
z udzielaniem pomocy materialnej studentom. Zwiększono dostępność świadczeń, 

podwyższono dotacje budżetowe na ten cel oraz wydzielono środki przezna-czone na stypendia socjalne i za wyniki w nauce. 
W roku akademickim 2005/2006 w szkołach wyższych wszystkich typów kształciło się 1.953,8 tys. studentów – o 1,8% więcej 
niż rok wcześniej. Stypendia otrzymało 572,7 tys. osób, a więc bez mała 30% ogółu słuchaczy. Nieco ponad połowę tych 
świadczeń stanowiły stypendia socjalne. W 2005 r. środki przeznaczone na wspomożenie studentów zamknęły się sumą 
1,9 mld zł i zostały wykorzystane w ok. 99%. Na uczelniach tworzone były fundusze pomocy materialnej dla studentów, na 
które składały się dotacja budżetowa przyznawana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz inne przychody szkoły, 
w tym m.in. opłaty za korzystanie z akademików, stołówek i bufetów.
Izba pozytywnie oceniła sposób dysponowania przez ministra środkami budżetowymi przeznaczonymi na pomoc dla studentów. 
Ministerstwo corocznie modyfikowało zasady podziału dotacji w sposób umożliwiający kierowanie odpowiednio większych 
funduszy do uczelni, w których przybywało studentów o niskich dochodach. Coraz większe kwoty dotacji przeznaczane były 
też na stypendia za osiągnięcia w nauce i za wybitne wyniki sportowe.
Kontrolerzy NIK zwrócili jednocześnie uwagę na przypadki znaczącego zróżnicowania wysokości stypendiów socjalnych przy 
tych samych dochodach na członka rodziny studenta. Wielkość przyznawanej z tego tytułu pomocy wahała się od 40 zł do 
750 zł. Tymczasem przepisy ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym stwierdzają jednoznacznie, że o kwocie stypendium 
decyduje wysokość dochodów w rodzinie studenta, a nie miejsce pobierania nauki. Ujawniono także przypadki przyznawania 
stypendiów w różniej wysokości na poszczególnych wydziałach tej samej uczelni, mimo identycznej skali dochodów.
W 26 skontrolowanych szkołach wyższych niektóre uregulowania zawarte w uczelnianych regulaminach pomocy materialnej 
dla studentów były sprzeczne z zapisami Prawa o szkolnictwie wyższym, co naruszało prawa studentów, pozbawiając ich 
możliwości skorzystania ze wsparcia. Odebraniem stypendium karano m.in. za niezłoże-nie w ustalonym terminie indeksu albo 
w przypadku powtarzania roku lub semestru. Zdarzały się też przypadki zaliczania przyznanej studentom pomocy na poczet 
czesnego, bez uprzedniego uzyskania na to zgody zaintereso-wanego.
Jako niegospodarne oceniła Izba pozostawianie niewykorzystanych środków funduszu pomocy materialnej, zwłaszcza 
w uczelniach, które wypłacały stosunkowo niskie stypendia. W niektórych szkołach wyższych nie wykorzystywano ponad 
20% pozostającej do ich dyspozycji kwoty. Kontrola ujawniła też nieprawidłowości w gospo-darowaniu funduszem przez część 
uczelni, polegające m.in. na niezaliczaniu przychodów z najmu i dzierżawy po-mieszczeń w domach studenckich w dobro 
funduszu, bądź niezwiększaniu stawek czynszu za udostępnianie takich lokali o wskaźnik inflacji. Stwierdziła też przypadki 
finansowania ze środków funduszu wydatków niezwiązanych z pomocą materialną dla studentów, jak choćby remontów, 
inwestycji, dofinansowywania zawodów sportowych i opłacania nauczycieli tańca.
W ocenie Izby, minister nie zapewnił skutecznego nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu pomocy materialnej 
dla studentów na uczelniach. W badanym przez NIK okresie ministerstwo przeprowadziło za-ledwie 7 kontroli dotyczących 
tej problematyki.

Synteza

– ograniczenie różnic w wielkości 
przyznawanych stypendiów przy tych 
samych dochodach na członka rodziny 
studenta;

– precyzyjne planowanie zapotrze-
bowania na środki budżetu państwa, 
przeznaczane na materialną pomoc dla 
studentów;
– dostosowanie ustaleń zawartych 
w uczelnianych regulaminach przyzna-

wania pomocy materialnej do wymogów 
Prawa o szkolnictwie wyższym;
– zwiększenie przez Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego nadzoru nad 
funkcjonowaniem pomocy materialnej 
dla studentów.

Wa¿niejsze wnioski
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Działalność państwowych 
instytucji filmowych

Ocena realizacji zadań ustawowych 
przez państwowe instytucje filmowe, 
prawidłowości wydatkowania przez 
nie środków publicznych na statutową 
działalność, skuteczności nadzoru 
ministra właściwego do spraw kultury 
i dziedzictwa narodowego nad instytu-
cjami kinematografii.

Kontrolą objęto Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, Polski 
Instytut Sztuki Filmowej, Filmotekę 
Narodową w Warszawie, Telewizję 
Polską SA, 13 państwowych instytucji 
filmowych podległych ministrowi oraz 
12 przedsiębiorców, którzy uzyskali do-
finansowanie ze środków publicznych 
na produkcję filmów.

Od 2004 r. do końca I półrocza 2006 r. na dofinansowanie m.in. produkcji 300 filmów, 
200 projektów scenariuszowych oraz na inwestycje i potrzeby bieżące skontrolowa-

nych jednostek z budżetu państwa wydatkowano 96,9 mln zł. Najwyższa Izba Kontroli, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
pozytywnie oceniła działalność szefa resortu kultury, dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, przedsiębiorców filmowych 
oraz większości badanych państwowych instytucji filmowych. Zastrzeżenia NIK dotyczyły m.in.: nieterminowego wydania przez 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ważnych aktów wykonawczych do ustawy; przekazania dotacji kilku jednostkom, 
mimo iż prowadzone przez nie inwestycje nie zostały właściwie przygotowane; zaakceptowania nierzetelnych rozliczeń 
środków budżetowych w łącznej wysokości 299,2 tys. zł, sporządzonych przez dwie badane instytucje; nieuregulowania 
stanu prawnego nieruchomości posiadanych przez instytucje filmowe oraz sporządzanych przez nie kwartalnych sprawozdań 
o stanie zobowiązań i należności.
W czerwcu 2006 r. wspomnianemu ministrowi podlegało 16 państwowych instytucji filmowych, w tym 4 będące w stanie 
likwidacji, 8 studiów filmowych, 3 wytwórnie oraz Łódzkie Centrum Filmowe. W większości z nich nie powołano rad artystycz-
no-programowych, chociaż zobowiązywała je do tego ustawa o państwowych instytucjach filmowych. Główną przyczyną 
takiego stanu rzeczy był brak stosownego aktu wykonawczego, do którego wydania zobowiązany został minister, a także 
niskie zatrudnienie i niedobór etatowych pracowników twórczych. Utworzenie rady w tego rodzaju instytucjach wiązałoby się 
z nakładami finansowymi w razie powoływania jej członków spoza etatowych pracowników – uzasadniali dyrektorzy. Według 
NIK, okoliczności te wskazują na potrzebę zmiany ustawy o państwowych instytucjach filmowych w celu dostosowania jej 
przepisów do realiów, w których funkcjonują instytucje filmowe. Połowa skontrolowanych państwowych instytucji filmowych 
zaniechała starań o uzyskanie decyzji wojewody, stwierdzającej nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz prawa 
własności znajdujących się na nich budynków, urządzeń i lokali. NIK zwróciła też uwagę, że Wytwórnia Filmów Dokumen-
talnych i Fabularnych w Warszawie wydzierżawiła jednej ze spółek na 25 lat zespół pałacowy w stolicy, zobowiązując się do 
finansowania nieudokumentowanych kosztów na rzecz dzierżawcy. Wytwórnia, zdaniem Izby, nie wykazała dbałości o interesy 
Skarbu Państwa, gdyż dopuściła także do uszczuplenia przychodów z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych.
NIK pozytywnie oceniła działalność Filmoteki Narodowej w Warszawie, stwierdziła jednakże, iż placówka ta, modernizując 
magazyny w Warszawie i Łodzi – na co przeznaczono z budżetu państwa ponad 3,5 mln zł – nie posiadała tytułu prawnego 
do tych nieruchomości. Kontrolujący ustalili, że Telewizja Polska SA nabyła od Filmu Polskiego-Agencji Promocji (państwowej 
instytucji filmowej, mającej wyłączne prawa dystrybucyjne na terytorium Polski) licencję na emisję filmu Z dalekiego kraju, płacąc 
w 1995 r. 15,8 tys. zł za nieograniczoną liczbę emisji w okresie trzech lat. Telewizja w 2003 r. ponownie zakupiła – od włoskiej 
firmy – prawa do rozpowszechniania tego filmu, płacąc 102 tys. zł za możliwość jego trzykrotnej emisji w ciągu trzech lat.
Ze względu na skalę stwierdzonych nieprawidłowości, trzy państwowe instytucje filmowe, tj. Wytwórnia Filmów Dokumentalnych 
i Fabularnych w Warszawie, Wytwórnia Filmów Oświatowych i Programów Edukacyjnych w Łodzi oraz Wytwórnia Filmów 
Fabularnych we Wrocławiu ocenione zostały negatywnie.

Synteza

– opracowanie przez Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego stosownych 
projektów aktów prawnych regulujących 
funkcjonowanie kinematografii;

– wprowadzenie przez ministra zasad 
i kryteriów ustalania wysokości dotacji 
przekazywanych podległym jednostkom 
oraz zapewnienie skutecznego nadzoru 
nad podległymi instytucjami kinemato-
grafii; 

– uregulowanie stanu prawnego nieru-
chomości posiadanych przez państwowe 
instytucje filmowe;
– nabywanie licencji na emisję filmów 
od podmiotów posiadających bezsporne 
prawa do sprzedaży licencji.

Wa¿niejsze wnioski
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– przeanalizowanie przyczyn spadku 
zainteresowania uprawianiem sportu 
przez osoby niepełnosprawne;
– zatrudnienie trenerów i instruktorów 

o kwalifikacjach odpowiednich do pro-
wadzenia zajęć z niepełnosprawnymi;
– egzekwowanie od beneficjentów 
dotacji pełnego wykonania umów; 
– zwiększenie nadzoru nad realizacją 
zleconych zadań i wykorzystaniem 
środków publicznych.

Organizacja sportu osób 
niepełnosprawnych

Ocena realizacji zadań wynikających 
z ustawy o kulturze fizycznej doty-
czących zapewnienia osobom niepeł-
nosprawnym możliwości uprawiania 
sportu.

Kontrolą objęto byłe Ministerstwo 
Sportu, Ośrodek Sportowy Polskiego 
Związku Sportu Niepełnosprawnych 
START oraz 37 związków, stowarzy-
szeń i klubów sportowych.

NIK pozytywnie oceniła działania ministra właściwego do spraw sportu mające 
na celu tworzenie warunków do uprawiania sportu przez osoby niepełnosprawne. 

Izba ujawniła jednocześnie wiele nieprawidłowości i niedociągnięć w funkcjonowaniu jednostek realizujących – zlecone przez 
ministra – zadania związane z organizacją tych zajęć. Czynne uprawianie sportu przez osoby niepełnosprawne jest jedną 
z podstawowych metod rehabilitacji ruchowej i ma na celu przywrócenie, poprawę, względnie utrzymanie psychofizycznej 
sprawności tych osób. Jest też okolicznością sprzyjającą ich społecznej emancypacji i aktywności. W Polsce żyje ok. 5,4 mln 
osób niepełnosprawnych, co stanowi 14,3% populacji. W zajęciach sportowych w sposób zorganizowany uczestniczyło w 2003 r. 
ponad 109 tys. osób – 2% niepełnosprawnych, w 2006 r. 88 tys. osób – ok. 1,6%. Spośród nich 47 tys. osób uczestniczyło 
systematycznie w zajęciach sportowych organizowanych przez 41 stowarzyszeń i klubów sportowych.
Od 1961 r. organizacją sportu, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych zajmowało się Zrzeszenie Sportowe START, 
finansowane z funduszu rehabilitacyjnego spółdzielni, później Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych START. Obecnie 
sport niepełnosprawnych finansowany jest z budżetu państwa, za pośrednictwem Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ze środków jednostek samorządowych.
Zadania dotyczące organizacji zajęć rehabilitacyjno-sportowych dla osób niepełnosprawnych określił Minister Sportu w doku-
mencie „Strategia rozwoju sportu w Polsce do roku 2012 – cele i zadania”. Są one zbieżne z wnioskami zawartymi w wykonanej 
na warszawskiej AWF ekspertyzie „Sport osób niepełnosprawnych w Polsce i na świecie”, która do podstawowych form ich 
aktywności w zakresie kultury fizycznej zalicza m.in. zajęcia ogólnorozwojowe, ćwiczenia usprawniające dla poszczególnych 
schorzeń, turnusy rehabilitacyjne, ale też treningi w sekcjach i klubach w różnych dyscyplinach z myślą o uzyskaniu najwyż-
szych rezultatów sportowych. 
Izba pozytywnie oceniła wysiłki ministra w tej mierze. W 2006 r. utworzono w ministerstwie komórkę organizacyjną realizującą 
zadania na rzecz osób niepełnosprawnych. Z 23,8 mln zł w 2005 r. do 24,8 mln zł w 2006 r. została zwiększona pula środków 
publicznych przekazywanych jednostkom spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań zleconych w zakresie orga-
nizacji sportu niepełnosprawnych. W skontrolowanych jednostkach kontrolerzy stwierdzili jednak nieprawidłowości w realizacji 
tych zadań. Wykryli m.in. błędy w prowadzeniu rachunkowości, brak odrębnego konta dla przekazywanych środków, nadto 
organizatorzy nie w pełni wywiązywali się z obowiązków dotyczących konsultacji medycznych i badań diagnostycznych. 
W niemal połowie skontrolowanych jednostek zajęcia ze sportowcami prowadziły osoby o wątpliwych kwalifikacjach – bez 
patentu trenera lub instruktora sportu osób niepełnosprawnych.
Kontrola ujawniła też nieprawidłowości tworzące – w opinii NIK – zagrożenie korupcyjne. Zaliczyć do nich należy m.in. przeno-
szenie praw i obowiązków stron umów o wykonanie zadań na osoby trzecie, nierzetelne dokumentowanie zleconych zadań, 
poświadczanie nieprawdy w sprawozdaniach finansowych i merytorycznych, w tym potwierdzanie wykonania zadań faktycznie 
nigdy niezrealizowanych oraz zaliczanie do kosztów realizacji zadań wydatków z nimi nie związanych. Izba zdecydowanie 
negatywnie oceniła 6 działających na tym polu jednostek.
W ramach kontroli NIK przeprowadziła wśród osób niepełnosprawnych anonimową ankietę. Z odpowiedzi wynika m.in., że 
44% respondentów zaczęło uprawiać sport w wyniku sugestii lekarzy, 40% z własnej inicjatywy, zaś dla 16% badanych zajęcie 
się sportem było dziełem przypadku.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
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Nadawanie stopni i tytułu 
naukowego

Ocena prawidłowości wykorzystywania 
przez publiczne szkoły wyższe upraw-
nień do nadawania stopni naukowych 
oraz ocena wykonywania zadań przez 
Centralną Komisję do Spraw Stopni 
i Tytułów.

Kontrolą objęto: Centralną Komisję 
do Spraw Stopni i Tytułów oraz 29 
publicznych szkół wyższych.

Izba, pomimo stwierdzenia pewnych nieprawidłowości, pozytywnie oceniła wyko-
rzystywanie przez skontrolowane szkoły wyższe uprawnień do nadawania stopni 

naukowych oraz działalność Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.
Uprawnienia do nadawania stopni naukowych posiada 109 szkół wyższych, 57 placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk 
oraz 52 instytuty naukowo-badawcze. W objętych kontrolą Izby uczelniach, w 2006 r. stopień doktora uzyskało prawie 2,4 tys. 
osób – w porównaniu z rokiem poprzednim o 1,4% więcej, doktora habilitowanego 415 osób – wzrost o 6,5%, zaś tytuł nauko-
wy otrzymało 259 osób – o 6,2% mniej. Przyczyn niewielkiego wzrostu liczby uzyskiwanych stopni i tytułów naukowych NIK 
upatruje m.in. w coraz mniejszych nakładach finansowych na badania własne placówek naukowych.
Izba stwierdziła, że w większości spośród skontrolowanych uczelni efekty kształcenia na studiach doktoranckich, mierzone 
procentem osób, które uzyskały stopień doktora, w stosunku do rozpoczynających naukę, były skromne. Tylko w 2 uczelniach 
przekraczały one 40%, w pozostałych wahały się między 1,6% a 20%. Środowisko akademickie sygnalizowało małe zainte-
resowanie studiami doktoranckimi.
Uprawnienia do nadawania stopni naukowych, zgodnie z ustawą o stopniach i tytule naukowym, nadaje szkołom wyższym 
Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. Kontrolujący 
ustalili, że tryb uzyskiwania stopni był w przeważającej większości przypadków zgodny z zasadami określonymi w ustawie 
oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności 
w przewodach doktorskich i habilitacyjnych oraz w postępowaniach o nadanie tytułu profesora. Jednak w 38% kontrolowa-
nych uczelni stwierdzili nieprawidłowości, polegające m.in. na braku rejestracji dat wniosków o wszczęcie postępowań lub 
sporządzenie recenzji. Ujawnili też przypadki podejmowania przez rady wydziałowe uchwał o przyjęciu i ogłoszeniu terminu 
obrony prac doktorskich, mimo iż doktoranci nie złożyli jeszcze wszystkich wymaganych egzaminów. Zdarzały się też przypadki 
wywieszania ogłoszeń o obronie prac, mimo braku uchwał o przyjęciu rozpraw i dopuszczeniu ich do obrony.
Izba zwróciła także uwagę, że zgodnie z ustawą o stopniach i tytule naukowym, w postępowaniach dotyczących nadania 
stopnia doktora i doktora habilitowanego albo tytułu profesora stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, 
co m.in. oznacza, że do zaskarżania decyzji wydanych w tych postępowaniach stosuje się przepisy o zaskarżaniu decyzji 
administracyjnych do sądu administracyjnego. Tymczasem kontrola ujawniła, że w pracy Centralnej Komisji do Spraw Stopni 
i Tytułów zasada owa często nie była respektowana, nie dotrzymywano sześciomiesięcznych terminów podejmowania uchwał 
o przedstawieniu kandydatów do nadania tytułu profesora bądź jego odmowie, czy o nadaniu stopnia doktora habilitowane-
go. CKSST w większości skontrolowanych przez NIK postępowań kończących się wydaniem decyzji administracyjnych nie 
stosowała przepisów Kpa.
Kontrolujący stwierdzili wreszcie, że Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów nie dostosowała swego statutu do wymogów 
ustawy o stopniach i tytule naukowym. Nie określiła zatem szczegółowych zasad powoływania recenzentów w przewodach 
habilitacyjnych, w postępowaniach o nadanie tytułu profesora, a także wyrażania opinii o zatrudnianiu na uczelniach na sta-
nowiskach profesora nadzwyczajnego osób nieposiadających stopnia doktora habilitowanego.

Synteza

– zapewnienie przestrzegania trybu 
uzyskiwania stopni naukowych, zgodnie 
z postanowieniami ustawy o stopniach 
i tytule naukowym;

– ustalenie przyczyn niewielkiej efek-
tywności kształcenia na studiach dok-
toranckich;
– wydawanie rozstrzygnięć w formie 
przewidzianej przepisami kpa i prze-
strzeganie ustawowych terminów ich 

podejmowania w postępowaniach przed 
Centralną Komisją do Spraw Stopni 
i Tytułów. 

Wa¿niejsze wnioski
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Działalność placówek 
naukowych Polskiej 
Akademii Nauk

Ocena realizacji zadań określonych 
w ustawie o Polskiej Akademii Nauk 
przez PAN oraz jej placówki naukowe 
i inne jednostki organizacyjne.

Kontrolą objęto 26 jednostek, w tym 
Kancelarię Polskiej Akademii Nauk, 
18 placówek naukowych oraz 7 innych 
jednostek organizacyjnych Akademii.

Najwyższa Izba Kontroli – mimo stwierdzonych nieprawidłowości – pozytywnie 
oceniła realizację przez Polską Akademię Nauk i pozostałe skontrolowane placówki 

zadań związanych z prowadzeniem badań naukowych, kształceniem
kadry naukowej oraz współdziałaniem ze szkołami wyższymi i innymi instytucjami naukowymi. Jej zastrzeżenia dotyczyły 
w szczególności niewykonania przez Zgromadzenie Ogólne Akademii obowiązku sprawowania nadzoru nad całokształtem 
działalności PAN drogą podejmowania uchwał wiążących organy Akademii. Zgromadzenie to nie przyjęło ponadto rocznych 
sprawozdań z działalności Akademii za lata 2003-2005, mimo iż taki obowiązek wynika z ustawy o Polskiej Akademii Nauk. 
W rezultacie owego zaniechania prezes PAN przedstawiał prezesowi Rady Ministrów roczne sprawozdania z działalności PAN 
bez uprzedniego ich przegłosowania przez członków krajowych Akademii.
Dwa z siedmiu wydziałów Akademii nie dokonywały okresowych ocen placówek naukowych. Pozostałe wydziały, z braku 
ogólnie obowiązujących procedur oceny jednostek badawczych, stosowały zróżnicowany tryb ich oceniania. Izba zwraca 
uwagę, iż nie miały one wypracowanych zasad postępowania po wystawieniu oceny, w szczególności procedury odwoław-
czej oraz trybu egzekwowania zaleceń wydziału w razie skierowania wniosków pod adresem kierownictwa placówki. W co 
trzeciej placówce naukowej stwierdzono nieprawidłowości w realizowaniu przez rady naukowe ustawowego obowiązku oceny 
aktywności naukowej pracowników.
Krytyczne uwagi Izba zgłosiła do gospodarowania przez Akademię majątkiem trwałym, sprawozdania finansowe PAN za lata 
2003-2006 nie odzwierciedlały bowiem rzeczywistej wartości jej majątku. Przede wszystkim brak było wyceny gruntów będą-
cych w wieczystym użytkowaniu lub stanowiących własność Akademii. Kancelaria PAN nie dysponowała pełną dokumentacją 
nieruchomości gruntowych będących w użytkowaniu Akademii i jej pla-cówek, chociaż  taki obowiązek wynika z regulaminu Kan-
celarii,  przyjętego uchwałą Prezydium PAN z 1997 r. Dopiero w lipcu 2006 r. przeprowadzono po raz pierwszy inwentaryzację 
rzeczowych składników majątku Akademii, ale tylko pozostającego w bezpośrednim zarządzie PAN – jako osoby prawnej.
W końcu 2006 r. wartość majątku PAN wynosiła 327,1 mln zł, w tym gruntów ponad 32,1 mln zł. Mimo iż zgodnie z ustawą 
o Polskiej Akademii Nauk z 1996 r. przyznanie instytutom osobowości prawnej pozwala im mieć własny majątek, przez ponad 
10 lat od jej uchwalenia PAN nie przekazała żadnemu z instytutów nieruchomych skadników majątkowych – budynków, budowli 
i gruntów. Instytuty otrzymały mienie nieruchome w drodze umów użyczenia na czas nieoznaczony.
NIK krytycznie oceniła gospodarowanie składnikami majątkowymi, stanowiącymi własność PAN, użyczonymi lub przekazanymi 
w zarząd skontrolowanym jednostkom. W części z nich stwierdzono nieprawidłowości przy zawiera-niu umów o wynajem lub 
dzierżawę, polegające na dysponowaniu użyczonym przez PAN majątkiem w sposób wykraczający poza zakres udzielonych 
przez prezesa PAN upoważnień. Placówki te np. przekazywały w dzierżawę grunty i wynajmowały budynki na czas nieokreślony, 
podczas gdy prezes Akademii do 2005 r. ustalił możliwość pobierania pożytków przez czas określony. W kilku jednostkach 
odnotowano brak dbałości o przekazane mienie, w wyniku czego doprowadzono do jego dewastacji, a także opieszałe docho-
dzenie należności z tytułu zawartych umów najmu lub dzierżawy oraz umieszczanie w nich klauzul o przysługującym najemcom 
prawie pierwokupu – co było zaciąganiem zobowiązań w imieniu PAN bez stosownych ku temu upoważnień.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– zapewnienie realizacji przez Zgro-
madzenie Ogólne Polskiej Akademii 
Nauk ustawowych obowiązków, w tym 
sprawowania nadzoru nad jej funkcjo-

nowaniem oraz przyjmowania rocznych 
sprawozdań z działalności Akademii;
– ujednolicenie procedur dokonywania 
przez wydziały Polskiej Akademii Nauk 
oceny placówek naukowych;
– rozważenie przekazania na własność 

nieruchomości lub w wieczyste użytko-
wanie gruntów instytutom PAN;
– dysponowanie majątkiem, będącym 
w zarządzie lub użyczeniu jednostek 
PAN w granicach upoważnień udzielo-
nych przez jej prezesa.
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– rzetelne wywiązywanie się gmin 
z obowiązku przekazywania do bazy 
Systemu Informacji Oświatowej danych 
o liczbie młodzieży realizującej obowią-
zek nauki;

– przygotowanie projektu nowelizacji 
ustawy o systemie oświaty, zobowiązującej 
dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych 
oraz innych podmiotów prowadzących 
kształcenie w formach umożliwiają-
cych naukę, do powiadomienia gmin 
o spełnianiu tego obowiązku przez za-

mieszkałych na ich terenie absolwentów 
gimnazjów, którzy nie ukończyli 18 lat; 
– wyodrębnienie w ewidencji księgo-
wej wydatków związanych z realizacją 
projektów współfinansowanych z fun-
duszy strukturalnych.

Realizacja obowiązku 
nauki przez młodzież 
w wieku 16-18 lat

Ocena realizacji przez Ministra Edukacji 
Narodowej zadań wynikających z usta-
wy o systemie oświaty, związanych 
z obowiązkiem nauki przez młodzież 
w wieku 16-18 lat, a także prawidłowości 
wdrażania przez starostwa powiatowe 
i miasta na prawach powiatu projektów 
wyrównywania szans edukacyjnych 
młodzieży wiejskiej drogą przyznawania 
jej stypendiów.

Kontrolę przeprowadzono w Minister-
stwie Edukacji Narodowej, Komendzie 
Głównej Ochotniczych Hufców Pracy 
oraz trzech komendach wojewódzkich 
OHP.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w roku szkolnym 2005/2006 aż 
81,8 tys. młodzieży w wieku 16-18 nie pobierało obowiązkowej nauki w szkołach. 

Z kolei według danych wykazanych przez szkoły, młodzieży tej było 55 tys. Minister Edukacji Narodowej – nadzorując 
i koordynując wykonywanie nadzoru pedagogicznego – nie uwzględnił jednak tej problematyki w przyjmowanych corocznie 
podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa i nie żądał od kuratorów oświaty informacji w kwestiach 
związanych z wypełnianiem obowiązku nauki.
Prowadzona przez resort edukacji baza danych o liczbie uczącej się młodzieży, wprowadzona do Systemu Informacji Oświa-
towej w latach 2005/2006 i 2006/2007, była niekompletna i niezgodna ze stanem faktycznym, co stwierdziła NIK w trakcie 
kontroli przeprowadzonej w ministerstwie w 2005 r. Minister, mając informacje o tych rozbieżnościach, nie powiadomił jednak 
o nich gmin.
NIK zwróciła uwagę, że Minister Edukacji Narodowej nie zrealizował wniosku sformułowanego po przepro-wadzonej w 2006 r. 
w Ministerstwie Edukacji i Nauki kontroli organizacji i finansowania szkolnictwa ponadgimnazjal-nego, który dotyczył nowelizacji 
ustawy o systemie oświaty, mającej ułatwić gminom kontrolę wypełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 
lat. Mimo deklaracji, do końca października 2007 r. w projekcie nowelizacji ustawy nie znalazły się przepisy zobowiązujące 
dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność oświatową oraz pracodawców do 
powiadamia gmin o liczbie uczniów pobierających naukę zamieszkałych na ich terenie.
W latach szkolnych 2004/2005, 2005/2006 i 2006/2007 wyrównaniu szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej w wieku 16-18 lat, 
będącej w trudnej sytuacji materialnej, służył system pomocy stypendialnej, finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu 
Socjalnego i budżetu państwa. W badanych jednostkach samorządu terytorialnego skorzystało z niej 6.876 uczniów. W roku 
szkolnym 2004/2005 stypendia wypłacano w drodze refundacji wydatków poniesionych przez uczniów; w następnym roku 
szkolnym dopuszczono możliwość pobierania stypendium w formie zaliczkowej, pod warunkiem przedłożenia przez ucznia 
zaświadczenia o uczestnictwie w zajęciach szkolnych i uzyskania promocji.
Izba pozytywnie oceniła realizację przez Komendę Główną OHP i komendy wojewódzkie projektu pn. Promocja aktywnej polityki 
społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka. Projektem objęto ponad 19 tys. osób w wieku 15-24 lat, z których 
prawie 11 tys. stanowiła młodzież w wieku 15-18 lat, narażona na wykluczenie z systemu edukacji. Zastrzeżenia NIK dotyczyły 
braku odpowiedniego monitorowania, kontroli i nadzoru nad przestrzeganiem warunków wprowadzania w życie projektu. Zda-
niem Izby, mimo braku wyodrębnionej ewidencji księgowej, przyjęte w Komendzie Głównej OHP zasady ewidencjonowania 
wydatków umożliwiały wydzielenie środków poniesionych na realizację projektu.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
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Osiąganie przez 
Wojska Lądowe 
zdolności obronnych 
wynikających z procesu 
planowania obronnego 
Organizacji Traktatu 
Północnoatlantyckiego 
NATO (poufna) 

Ocena planowania i realizacji w latach 
2002-2004 (I półr.) przedsięwzięć 
związanych z osiągnięciem przez 
Wojska Lądowe zdolności obronnych 
w ramach planowania obronnego 
NATO.

Kontrolą objęto Ministerstwo Obrony 
Narodowej, Dowództwo Wojsk Lądo-
wych oraz 10 wybranych jednostek 
wojskowych podległych temu do-
wództwu.

Z ustaleń Najwyższej Izby Kontroli wynika, że w badanym okresie Wojska Lądowe 
nie osiągnęły określonego dla nich w ramach planowania obronnego NATO pułapu 

zdolności obronnych. Oprócz opóźnień, odnotowano też nieprawidłowości na etapie planowania i realizacji zamierzonych 
przedsięwzięć. Opóźnienia – zdaniem NIK – były skutkiem niedostatecznego rozpoznania możliwości i warunków wykonania 
przyjętych przez Polskę zobowiązań.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski

– rozpoznanie możliwości i warunków 
umożliwiających osiągnięcie przez Pol-
skę zdolności obronnych na poziomie 
odpowiadającym jej zobowiązaniom,
– stworzenie skutecznego systemu pla-
nowania, realizacji i nadzoru, zapewnia-
jącego uzyskanie przez Wojska Lądowe 
wymaganych przez NATO zdolności 
obronnych. 
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Przygotowanie organów 
administracji rządowej 
w związku z wejściem 
Polski do strefy Schengen

Ocena stanu realizacji przez organy 
administracji rządowej zadań w związ-
ku z wejściem Polski do strefy obej-
mującej państwa Unii Europejskiej, 
między którymi zniesiono kontrole na 
granicach wewnętrznych.

Kontrolą objęto ministrów: Spraw We-
wnętrznych i Administracji, Transportu, 
Finansów, Spraw Zagranicznych, Spra-
wiedliwości, komendantów głównych 
Straży Granicznej i Policji, dyrektora 
Władzy Wdrażającej Program Współpracy 
Przygranicznej PHARE, pełnomocnika 
rządu odpowiedzialnego za przygotowanie 
organów administracji do współpracy 
z systemem informatycznym Schengen 
II i systemem informacji wizowej, prezesa 
Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziem-
ców oraz 9 wojewodów i 2 dyrektorów 
izb celnych.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła stan realizacji zadań organów ad-
ministracji rządowej, związanych z wejściem Polski do strefy Schengen. Polska 

zobowiązała się do uczestnictwa w niej podpisując Traktat Akcesyjny i uzyskując członkowstwo w Unii Europejskiej. 
Istotą funkcjonowania strefy było przyznanie obywatelom objętych nią państw prawa do swobodnego poruszania się po całym jej obsza-
rze, przy jednoczesnym zapewnieniu stosowania przez wszystkie kraje jednolitej polityki wizowej wobec osób spoza państw Schengen. 
Kontrola dała odpowiedź na pytanie, jaki jest stan przygotowań Straży Granicznej, Policji, Służby Celnej – a więc instytucji, na które przede 
wszystkim spadnie odpowiedzialność za powodzenie i skuteczne działanie mechanizmu Schengen. W ramach przygotowań, w Straży 
Granicznej podjęty został wysiłek uzawodowienia tej formacji, a jej funkcjonariusze zostali odpowiednio przeszkoleni w pełnieniu nowych 
obowiązków wynikających z prawa Unii Europejskiej. Z kolei zadania Policji koncentrowały się na opracowaniu procedur wymaganych 
Konwencją Wykonawczą do Układu z Schengen, sprecyzowaniu zasad współpracy transgranicznej z sąsiednimi państwami, a także 
stosowaniu w praktycznym wymiarze wytycznych polityki wizowej i azylowej. Zastrzeżenia wzbudził natomiast stan gotowości Służby 
Celnej. Trudności z zapewnieniem pełnej obsady posterunków granicznych na wschodniej i północno-wschodniej granicy, w połączeniu 
z brakami w wyposażeniu technicznym mogą rodzić obawy, czy powierzone jej zadania będą wykonywane efektywnie.
Nerwem mechanizmu Schengen stały się System Informacyjny Schengen II (SIS II) i System Informacji Wizowej (VIS). SIS 
II dzięki przetwarzaniu zgromadzonych danych przez jednostki Straży Granicznej i Policji umożliwia m.in. weryfikację osób 
podczas kontroli, natomiast VIS pozwala na prowadzenie sprawnej polityki wizowej przez wszystkie kraje członkowskie 
i efektywną kontrolę na zewnętrznych przejściach granicznych strefy. W związku z opóźnieniami we wdrażaniu SIS II kraje 
unijne porozumiały się, że do grudnia 2008 r. w jego miejsce będą wykorzystywać tymczasowy system SIS 1+.
Rada Ministrów przyjęła w czerwcu 2006 r. Program dostosowania organów administracji państwowej do współpracy z SIS II 
i VIS – Master Plan SIS i VIS. Kontrola NIK wykazała, że pełnomocnik rządu na ogół właściwie koordynował działania związane 
z przygotowaniem polskich służb do współpracy z tymi systemami. Ujawniła jednocześnie uchybienia, które mogą opóźnić 
gotowość polskich służb do podjęcia czynności związanych z uczestnictwem w strefie Schengen.
W ramach realizacji zadań określonych w Master Planie podjęto prace nad dostosowaniem systemów teleinformatycznych do 
współpracy z SIS II. Kontrola odnotowała trudności w terminowej budowie i uruchomieniu Centralnego Węzła Komponentu 
SIS II i realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem Biura SIRENE – realizującego zadania związane z wymianą informacji 
przetwarzanych w SIS II. Wystąpiły też opóźnienia w realizacji systemu informatycznego Wiza-Konsul.
W ocenie NIK, wojewodowie – ze względu na niespójność uregulowań prawnych i ograniczone możliwości budżetowe – nie mieli możliwo-
ści utrzymania przejść granicznych w stanie umożliwiającym pełne wykonanie zadań przez służby kontrolne. Zbyt wolno też przebiegała 
budowa systemu elektronicznego wspomagania nadzoru granicy i systemu radiolokacyjnego nadzoru polskich obszarów morskich.

Synteza

– szybkie dostosowanie krajowych 
sieci informatycznych do tymczasowego 
systemu SIS 1+;

– dostosowanie systemów centralnych 
i teleinformatycznych do współpracy 
z SIS II i VIS;
– wdrożenie elektronicznego i radio-
lokacyjnego systemu wspomagania 
nadzoru granicy;

– podjęcie prac legislacyjnych celem 
umożliwienia wojewodom finansowania 
inwestycji na przejściach granicznych.

Wa¿niejsze wnioski
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Osiąganie przez 
Marynarkę Wojenną 
zdolności obronnych 
wynikających z procesu 
planowania obronnego 
Organizacji Traktatu 
Północnoatlantyckiego 
(NATO) (poufna)

Ocena planowania i realizacji w latach 
2005-2006 zadań związanych z osią-
ganiem przez Marynarkę Wojenną 
zdolności obronnych wynikających 
z uzgodnień w ramach planowania 
obronnego NATO.

Kontrolą objęto Ministerstwo Obrony 
Narodowej i Dowództwo Marynarki 
Wojennej.

Najwyższa Izba Kontroli krytycznie oceniła stan realizacji zobowiązań podjętych 
przez Polskę wobec NATO. W latach 2005-2006 Marynarka Wojenna nie

osiągnęła poziomu zdolności obronnych, wynikającego z przyjętych zobowiązań, głównie z powodu opóźnień i rozbieżności 
między planowanym a realizowanym zakresem zadań w ramach celów Sił Zbrojnych NATO 2004.

Synteza

– wyeliminowanie powtarzającego się 
podejmowania zobowiązań wobec NATO 
bez uprzedniego, starannego rozpo-
znania merytorycznych i finansowych 
możliwości ich realizacji; 
– podjęcie systematycznych dzia-
łań na rzecz wyposażenia Marynarki 
Wojennej w okręty spełniające współ-
czesne wymagania oraz zapewnienie 
im racjonalnych zapasów wojennych 
środków bojowych, zgodnie z zadaniami 
narodowymi, a także sojuszniczymi 
zobowiązaniami.

Wa¿niejsze wnioski
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Działania Ministra 
Spraw Wewnętrznych 
i Administracji na rzecz 
ścisłego współdziałania 
Policji, Straży Granicznej 
i Państwowej Straży 
Pożarnej poprzez integrację 
ich sys-temów łączności 
i informatyki (poufna)

Ocena funkcjonowania systemów 
łączności i informatyki w Policji, Stra-
ży Granicznej i Państwowej Straży 
Pożarnej, ich współdziałania z wyko-
rzystaniem użytkowanych systemów, 
a także działań podejmowanych przez 
ministra właściwego ds. wewnętrznych 
w celu zespolenia systemów łączności 
i informatyki wskazanych służb.

Kontrolą objęto 34 jednostki: Mini-
sterstwo Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji, Komendę Główną Policji, 
Komendę Główną Straży Granicznej, 
Komendę Główną Państwowej Straży 
Pożarnej oraz wybrane komendy 
wojewódzkie Policji, Straży Pożarnej 
i oddziały Straży Granicznej.

Najwyższa Izba Kontroli krytycznie oceniła działania kolejnych ministrów spraw 
wewnętrznych i administracji, podejmowane w latach 2004-2005 oraz I półroczu 

2006 r. w celu zintegrowania systemów łączności w Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej. Z podobną 
oceną spotkało się nieutworzenie ogólnokrajowego systemu łączności radiowej według standardów TETRA dla potrzeb służb 
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne. Kontrola wykazała, że Policja, Straż Graniczna i Państwowa Straż Pożarna 
utrzymują i eksploatują systemy łączności, które pozwalają im na wykonywanie ustawowych zadań, ale nie wspomagają 
w oczekiwanym stopniu działań wymagających współpracy między służbami i nie uwzględniają w wystarczającym zakresie 
postępu technologicznego.

Wa¿niejsze wnioski

Synteza

– wdrożenie koncepcji budowy ogól-
nopolskiego, wspólnego systemu 
łączności radiowej dla służb odpowie-
dzialnych za bezpieczeństwo publiczne 
oraz przyjęcie optymalnych rozwiązań 
dotyczących wspólnej łączności.
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Synteza

Zawieranie i realizacja 
kontraktów na świadczenia 
zdrowotne w ramach 
ubezpieczenia 
w Narodowym Funduszu 
Zdrowia

Ocena przebiegu kontraktowania 
świadczeń zdrowotnych na 2005 r., 
realizacji kontraktów przez zakłady 
opieki zdrowotnej oraz dostępności 
świadczeń medycznych w ramach 
powszechnego ubezpieczenia zdro-
wotnego.

Kontrolą objęto: Centralę Narodowego 
Funduszu Zdrowia w Warszawie, jego 
16 oddziałów terenowych oraz 48 
zakładów opieki zdrowotnej.

Izba oceniła, że proces zawierania i realizacji kontraktów na świadczenia zdro-
wotne w 2005 r. przebiegał lepiej niż w latach poprzednich. Fundusz po raz 

pierwszy uzyskał dodatni wynik finansowy, a w porównaniu z 2004 r. wartość świadczeń ponadlimitowych zmniejszyła się 
o przeszło połowę. Od początku funkcjonowania Funduszu koszty świadczeń zdrowotnych sukcesywnie rosły – od 29,2 mld 
zł w 2003 r. do 33 mld zł w 2005 r. W tym samym roku nie zrealizowano zakontraktowanych świadczeń na sumę 302 mln zł, 
zaś wartość nierozliczonych świadczeń ponadlimitowych wyniosła 247 mln zł. Podstawą finansowania przez NFZ świadczeń 
opieki zdrowotnej są umowy zawierane między świadczeniodawcami (zakładami opieki zdrowotnej) a dyrektorami oddziałów 
wojewódzkich Funduszu. Przygotowywany corocznie przez prezesa NFZ projekt ogólnych wa-runków umów o udzielanie 
świadczeń zdrowotnych zawierał m.in. wykaz rodzajów tych świadczeń oraz sposób ich wyceny. Zawieranie umów poprzedzały 
konkursy ofert albo rokowania.
Kontrola wykazała, że oddziały NFZ nie znały faktycznego zapotrzebowania na poszczególne rodzaje świadczeń zdrowotnych, 
a także możliwości ich wykonywania przez składających oferty. Była to główna przyczyna nierealizowania w pełni kontraktów 
przez jednych świadczeniodawców, przy jednoczesnym ich przekraczaniu przez innych. Jednak ani jeden z oddziałów NFZ 
nie zapewnił sobie prawa do zmiany kontraktu w wypadkach, gdy zakontraktowane świadczenia nie były realizowane propor-
cjonalnie do upływu czasu. Nie było więc możliwości dokupienia świadczeń, na które zapotrzebowanie okazało się większe 
niż możliwości kontraktującej je placówki.
Niezorientowanie Funduszu w potrzebach zdrowotnych na etapie kontraktowania wynikało z braku rzetelnych informacji o rea-
lizacji świadczeń w poprzednim okresie oraz liczbie osób i czasie oczekiwania na określone usługi medyczne. Według rejestru 
prowadzonego w Centrali NFZ, pacjenci czekali na przeprowadzenie zabiegu od kilku dni do ponad 2 lat. W rzeczywistości 
niektórzy świadczeniodawcy oferowali przeprowadzenie operacji – np. zaćmy i wstawienia endoprotezy – w terminie 5-7 lat.
Stwierdzono, iż zakłady opieki zdrowotnej niejednokrotnie występowały do NFZ o przeniesienie środków między różnymi 
rodzajami świadczeń, wskazując – jak się okazywało niezgodnie z rzeczywistością – na brak osób oczekujących na zabieg. 
Jednak 60% skontrolowanych podmiotów nie przestrzegało obowiązku prowadzenia list pacjentów oczekujących na świad-
czenia, a 16% prowadziło je w sposób nierzetelny i niejednolity. Brak prawnego obowiązku odnotowywania na tych listach 
danych identyfikujących pacjentów sprawiał, że Fundusz miał kłopoty z oceną faktycznego zapotrzebowania na daną usługę 
medyczną, ponieważ jedna osoba mogła zapisać się do kilku kolejek. W konsekwencji precyzyjne określenie rzeczywistych 
potrzeb, jeśli chodzi o poszczególne świadczenia, nie było możliwe, a planowanie wydatków na ich wykonanie obarczone 
ryzykiem dużego błędu.
Podczas kontroli ujawniono przypadki nierzetelnego wywiązywania się świadczeniodawców z umów zawartych z NFZ lub 
naruszania ich postanowień. W rezultacie zakwestionowano świadczenia o wartości 48,9 mln zł. Podstawowe zarzuty kontro-
lerów, to nieprawidłowe kwalifikowanie procedur i wykazywanie ich do rozliczeń, dwukrotne rozliczanie tego samego zabiegu, 
a nawet wykazywanie świadczeń fikcyjnych. W wyniku postępowań kontrolnych postawiono 72 wnioski o rozwiązanie umów 
ze świadczeniodawcami oraz skierowano do prokuratury 63 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

– podjęcie działań legislacyjnych 
umożliwiających NFZ identyfikację 
pacjentów na listach oczekujących na 
świadczenia,

– określenie standardów usług zdro-
wotnych,
– badanie rzetelności składanych 
przez świadczeniodawców ofert i po-
wszechniejsze kontrolowanie ich wyko-
nania.

Wa¿niejsze wnioski
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Synteza

Wa¿niejsze wnioski

Wprowadzanie do obrotu 
produktów leczniczych 
oraz finansowanie 
leków niepodlegających 
refundacji na podstawie 
przepisów dotyczących 
powszechnego 
ubezpieczenia 
zdrowotnego

Ocena wywiązywania się ministra 
właściwego ds. zdrowia oraz innych 
właściwych jednostek organizacyjnych 
z ustawowego obowiązku dopuszcza-
nia do obrotu produktów leczniczych 
spełniających wymogi jakości, skutecz-
ności terapeutycznej i bezpiecznego 
ich stosowania.

Kontrolę przeprowadzono w Minister-
stwie Zdrowia, Urzędzie Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych, 
Centrali Narodowego Funduszu Zdro-
wia oraz w jego oddziałach wojewódz-
kich – mazowieckim i podkarpackim.

Minister właściwy ds. zdrowia, wbrew ustawie o środkach farmaceutycznych, 
materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i Inspekcji Handlowej, dopuścił do 

obrotu leki nieposiadające wymaganej ustawowo dokumentacji, a niektóre z nich umieścił nawet na listach leków refundowanych. 
Ze względu na zaległości w rejestracji leków wprowadzono uproszczoną procedurę, tj. wydawania decyzji z tzw. zaleceniami, 
które należało wypełnić zanim leki trafią do obrotu. NIK stwierdziła, że na 867 pozwoleń zawierających zalecenia, udzielonych 
między styczniem a kwietniem 2004 r., do końca września 2005 r. prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych wystawił 184 zaświadczenia o wykonaniu zaleceń.
Mimo upływu prawie pięciu lat od wejścia w życie ustawy – Prawo farmaceutyczne, Minister Zdrowia nie wydał rozporządzenia 
w sprawie wykazu produktów leczniczych sprowadzanych z zagranicy w ramach tzw. importu docelowego (niezbędnego dla 
ratowania życia lub zdrowia pacjenta), nieposiadających pozwolenia dopuszczenia do obrotu, chociaż powinien taki wykaz 
sporządzać przynajmniej dwa razy w roku. NIK ustaliła, że Ministerstwo Zdrowia potwierdzało konieczność importu docelowego 
niektórych leków, chociaż były one dopuszczone do obrotu procedurą narodową lub posiadały zarejestrowane odpowiedniki. 
Analizując sprawozdania firm farmaceutycznych, Izba ujawniła przypadki obrotu między nimi produktami sprowadzanymi 
w ramach importu docelowego, co zwiększało wydatki NFZ z tytułu ich refundacji. 
Kontrola wykazała, że Ministerstwo Zdrowia nie sprawowało nadzoru nad wykorzystaniem środków budżetowych w wysokości 
481,5 mln zł, przeznaczonych na zakup produktów leczniczych w ramach programów polityki zdrowotnej. Ustalono bowiem, 
że ministerstwo, nie mając ku temu podstaw prawnych, wydatkowało w latach 2002-2004 aż 375 mln zł na zakup produktów 
leczniczych, których koszty, zdaniem NIK, powinny być finansowane ze środków ubezpieczenia zdrowotnego.
Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadził w 2004 r. tzw. programy terapeutyczne (lekowe), w ramach których finansowano koszty 
innowacyjnych i drogich leków. Nie opracował jednak wewnętrznych uregulowań określających zasady i tryb ich wyboru oraz 
sposobu ustalania cen leków, stanowiących podstawę wyceny procedur medycznych. Sposób i tryb rozpatrywania wniosku 
o wdrożenie nowego programu terapeutycznego prezes NFZ określił dopiero w połowie 2005 r. Do zakończenia kontroli (lipiec 
2006 r.) zarządzenie prezesa nie weszło jednak w życie, gdyż Minister Zdrowia stwierdził jego nieważność z powodu narusze-
nia prawa. W opinii Izby, wprowadzenie do niektórych programów terapeutycznych kryteriów wiekowych, nieuzasadnionych 
względami medycznymi, było sprzeczne z kodeksem etyki lekarskiej i ustawą o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym 
Funduszu Zdrowia, gdyż ograniczało dostęp osób ubezpieczonych do świadczeń zdrowotnych.
Minister Zdrowia ustalił ceny urzędowe specyfików stosowanych w lecznictwie zamkniętym dopiero po czterech latach od 
wejścia w życie ustawy o cenach. Wobec tak znacznego opóźnienia, NFZ z własnej inicjatywy określił maksymalne ceny 
leków, według których finansowano koszty świadczeń realizowanych w ramach programów lekowych. Niektóre maksymalne 
ceny urzędowe produków leczniczych, ustalone przez Ministra Zdrowia, były niższe o 10% od cen tychże leków, przyjętych 
przez NFZ na lata 2004-2005. Z szacunków NIK wynika, że gdyby Minister Zdrowia wprowadził z dniem 1 stycznia 2004 r. 
ceny urzędowe na siedem leków, których ceny były niższe od przyjętych przez NFZ, to do połowy 2005 r. oszczędności z tego 
tytułu wyniosłyby 13,6 mln zł.

– wprowadzenie procedur ustalania 
cen urzędowych produktów leczniczych 
stosowanych w lecznictwie zamkniętym 

identycznych jak w wypadku określania 
cen leków refundowanych.
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Wa¿niejsze wnioski

Pomoc publiczna 
udzielana pracodawcom 
zatrudniającym osoby 
niepełnosprawne 
oraz organizacjom 
pozarządowym 
działającym na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Ocena wykorzystania przez pracodaw-
ców posiadających status zakładu pra-
cy chronionej środków otrzymywanych 
w ramach pomocy publicznej.

Kontrolą objęto organizacje pozarządowe 
działające na rzecz osób niepełnospraw-
nych: Fundację Aktywnej Rehabilitacji, 
Polski Związek Głuchych, ZG Polskiego 
Związku Niewidomych, Polskie Stowarzy-
szenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym, Polską Organizację Praco-
dawców Osób Niepełnosprawnych i Kra-
jową Izbę Gospodarczo-Rehabilitacyjną 
oraz 44 zakłady pracy chronionej.

Izba pozytywnie oceniła angażowanie środków Państwowego Funduszu Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych w działania pozarządowych organizacji działających 

na rzecz osób niepełnosprawnych, negatywnie zaś – wykorzystywanie pomocy publicznej przez pracodawców prowadzących 
zakłady pracy chronionej. W ramach programu „Partner”, 7 organizacji pozarządowych realizowało zadania na rzecz osób 
niepełnosprawnych, prowadząc rehabilitację społeczną oraz szkolenie. W latach 2004-2006 organizacje te podjęły się realizacji 
zadań o wartości 100,7 mln zł. Ostatecznie wydały z tej kwoty 63,4 mln zł, z czego 65,4% stanowiło dofinansowanie z PFRON. 
Niepełne wykonanie zaplanowanych zadań spowodowane zostało, w opinii NIK, ograniczonymi możliwościami zgromadzenia 
przez te organizacje środków własnych, niezbędnych do uzyskania dofinansowania z funduszu.
Wysokość przyznawanego dofinansowania, sposób przekazywania środków oraz terminy i sposoby ich rozliczania regulowały 
umowy zawarte między PFRON a wnioskodawcami. Kontrola wykazała, że rozliczenia finansowe realizowane były na ogół zgodnie 
z postanowieniami tych umów. Pojawiające się zastrzeżenia dotyczyły nieprawidłowości w udzielaniu zamówień publicznych, 
a zwłaszcza unikania w umowach na wykonanie usług precyzyjnego określania ich przedmiotu oraz terminów realizacji.
Kontrolowane zakłady pracy chronionej otrzymały w latach 2004-2005 i I półroczu 2006 r. pomoc publiczną w łącznej wysokości 
300,4 mln zł, to jest średnio 1.008 zł miesięcznie w przeliczeniu na jedną zatrudnioną osobę niepełnosprawną. Połowę tych środków 
stanowiło dofinansowanie z PFRON, rekompensujące pracodawcom wyższe koszty zatrudniania tych osób. Nadto, zpch zwolnione 
były m.in. z podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, a także, pod pewnymi warunkami, z wpłat zaliczek na podatek dochodowy 
od osób fizycznych, które – zamiast fiskusowi – przekazywały w 10% na PFRON, a w 90% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych. Nie uiszczały też składek na ubezpieczenie społeczne od osób niepełnosprawnych. Listy osób niepełnosprawnych 
zgłaszane co miesiąc przez pracodawców do PFRON, były na ogół zgodne z liczbą faktycznie zatrudnionych, choć w 5 badanych 
jednostkach NIK odkryła przypadki zgłaszania do funduszu osób bez aktualnych orzeczeń o niepełnosprawności. Pracodawcy 
masowo korzystali z możliwości ryczałtowego ustalania podwyższonych kosztów pracy niepełnosprawnych. W ocenie NIK metoda 
ta – w praktyce polegająca na pobieraniu zaliczek w maksymalnej wysokości wnioskowanego dofinansowania i późniejszym ich 
rozliczaniu – była tak naprawdę bezodsetkową formą kredytowania pracodawców, a więc niegospodarnym wydatkowaniem środków 
publicznych, nadto nie wymagała dokumentowania przez przedsiębiorcę faktycznie poniesionych, podwyższonych kosztów zatrudnienia 
niepełnosprawnych pracowników, co także mogło tłumaczyć jej powodzenie.
Kontrola ujawniła, że w co trzecim z badanych zakładów pracy chronionej środki zakładowego funduszu wykorzystywano na 
regulowanie zobowiązań wynikających z bieżącej działalności, co po wejściu Polski do UE stało się nielegalne i niezgodne 
z prawem. Bezprawną praktyką było też refundowanie środkami ZFRON wydatków sfinansowanych z innych źródeł. W co 
piątym zpch ewidencja ZFRON nie była spójna z operacjami finansowymi wykazanymi na rachunku bankowym, a dane na 
ten temat, wobec braku dokumentacji, okazywały się niewiarygodne. Wyniki kontroli wskazują, że o ile prowadzący zpch 
zapewniali niepełnosprawnym pracownikom warunki do rehabilitacji w mocno ograniczonym zakresie, to w pełni korzystali 
z pomocy publicznej. W opinii Izby utrzymywanie zakładów pracy chronionej sprzyja niegospodarnemu wydatkowaniu środków 
przeznaczanych na pomoc dla osób niepełnosprawnych.

– udzielanie przez organizacje po-
zarządowe zamówień publicznych 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
z zachowaniem precyzyjnego określania 

przedmiotu oraz terminu wykonania 
zlecanych usług;
– rozważenie likwidacji statusu zakła-
du pracy chronionej.
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– bieżące analizowanie wykonania planu 
finansowania NFZ w sposób umożliwiają-
cy elastyczne dysponowanie środkami 
finansowymi na świadczenia zdrowotne, 
w celu ich pełnego wykorzystania;

– wprowadzenie w umowach ze świad-
czeniodawcami postanowień umożli-
wiających funduszowi dokonywanie 
modyfikacji tych dokumentów w części 
dotyczącej zakresu i liczby świadczeń, 
w przypadkach nierealizowania przez 
świadczeniodawców zakontraktowanych 
pozycji;

– doprowadzenie systemu informa-
tycznego NFZ do stanu umożliwiającego 
bieżący nadzór nad realizacją przez 
świadczeniodawców zadań określonych 
w umowach.

Wa¿niejsze wnioski

Gospodarka finansowa 
Narodowego Funduszu 
Zdrowia z uwzględnieniem 
wydatków w ramach 
przepisów o koordynacji 
systemów zabezpieczenia 
społecznego w 2006 roku

Ocena gospodarki finansowej Narodo-
wego Funduszu Zdrowia w 2006 r. 

Kontrolę przeprowadzono w Narodo-
wym Funduszu Zdrowia. 

Pozytywnie, choć z uchybieniami, oceniła NIK gospodarkę finansową Funduszu 
w 2006 r. Badanie zgodności i wiarygodności ksiąg rachunkowych Centrali NFZ nie 

wykazało nieprawidłowości. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ za 2006 r. oraz Łączne sprawozdanie finansowe 
NFZ za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r., a także roczne sprawozdania finansowe kontrolowanych wojewódzkich 
oddziałów funduszu nie budziły zastrzeżeń. Poniesione przez NFZ koszty wyniosły w 2006 r. 36,7 mld zł, co stanowiło 99% 
planu po zmianach. Koszty udzielonych świadczeń zdrowotnych zamknęły się kwotą 36 mld zł, czyli 98,8% planu po zmianach. 
Było to zarazem 109% wydatków roku poprzedniego.
Fundusz nie dysponował jednak niezbędnymi informacjami umożliwiającymi rzetelne przygotowanie planu finansowego na 
2006 r. Konstruując ten dokument prezes NFZ korzystał z projektów planów finansowych na 2006 r. opracowanych przez oddziały 
wojewódzkie funduszu w układzie kasowym. Sam jednak, zobligowany wejściem w życie nowelizacji ustawy o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, sporządził projekt planu finansowego już w układzie memoriało-
wym. Dokument ten został następnie pozytywnie zaopiniowany przez Radę Funduszu i zatwierdzony przez Ministra Zdrowia 
w porozumieniem z Ministrem Finansów. Kontrolerzy zwrócili jednak uwagę, że wartości w planie przygotowanym w układzie 
memoriałowym znacznie różniły się od tych samych pozycji w układzie kasowym. Dla przykładu, w oddziale mazowieckim, 
według planu w układzie kasowym koszty świadczeń zdrowotnych miały wynieść 5.122,9 mln zł, zaś w układzie memoriałowym 
wydatki na nie pochłonąć miały 5.209 mln zł.
Kontrola ujawniła, że w 2 oddziałach wojewódzkich funduszu odnotowano wyższą niż planowano realizację kosztów. Złamana 
została w ten sposób zasada określona w ustawie o finansach publicznych stanowiąca, że wydatki publiczne mogą być po-
noszone na cele i w wysokości ustalonej w planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych. Ponadto zważywszy, 
że podstawę prowadzenia gospodarki funduszu stanowi jego roczny plan finansowy, w ocenie NIK dyrektorzy tych oddziałów 
naruszyli dyscyplinę finansów publicznych, gdyż nie byli upoważnieni do finansowania kosztów świadczeń zdrowotnych 
w wysokościach wyższych niż określone w planach finansowych swych jednostek. Z drugiej jednak strony, świadczeniodaw-
cy nie wykonali usług na kwotę 362 mln zł mimo zawartych kontraktów. Jedną z przyczyn był brak możliwości modyfikacji 
umów w przypadkach, gdy świadczeniodawca nie realizował swych zobowiązań zgodnie z planem rzeczowo-finansowym 
i wykorzystania wolnych środków ujętych w planie na zakup świadczenia u innego podmiotu.
Kontrolerzy stwierdzili, że NFZ nie dysponował w 2006 r. kompletnymi danymi dotyczącymi stanu realizacji poszczególnych 
zadań w ramach umów. Prowadzona sprawozdawczość nie pozwalała na uzyskanie informacji o rzeczywistych kosztach 
świadczeń udzielanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, w tym o udziale poszczególnych rodzajów kosztów 
w kwocie stawki kapitacyjnej. Systemy informatyczne NFZ nie pozwalały na gromadzenie i porównywanie danych dotyczących 
poszczególnych rodzajów usług medycznych, co, w ocenie NIK, uniemożliwiało prowadzenie przez NFZ bieżącego nadzoru 
nad realizacją świadczeń zapisanych w umowach.

Synteza
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Działania administracji 
rządowej i samorządowej 
w tworzeniu i organizacji 
systemu ratownictwa 
medycznego w Polsce

Ocena działań administracji rządowej 
i samorządu terytorialnego w organizo-
waniu systemu ratownictwa medyczne-
go oraz wykorzystania przez zakłady 
opieki zdrowotnej i inne jednostki 
środków finansowych z programu Zinte-
growane ratownictwo medyczne.

Kontrolą objęto: Ministerstwo Zdrowia, 
12 urzędów wojewódzkich, 3 centra 
zdrowia publicznego, 1 centrum moni-
torowania ochrony zdrowia, 33 urzędy 
administracji samorządowej, 32 zakła-
dy opieki zdrowotnej, 210 szpitalnych 
oddziałów ratunkowych i 136 centrów 
powiadamiania ratunkowego.

Izba negatywnie oceniła proces organizowania systemu ratownictwa medycznego 
w Polsce w latach 2003-2006. Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym 

z 2001 r. nigdy w całości nie weszła w życie – pierwszym terminem był 1 stycznia 2003 r., jednak przesunięto go o dwa lata, 
a następnie jeszcze o rok – na 1 stycznia 2006 r. Z końcem grudnia 2006 r., ustawa ta ostatecznie utraciła swą moc, obowiązując 
do tego czasu jedynie w skromnej części. Realizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym już od momentu jej 
uchwalenia pozostawała pod znakiem zapytania z braku środków na wykonanie zadań przewidywanych jej postanowieniami. 
Z tego też względu, uprzedzając jej wejście w życie z dniem 1 stycznia 2003 r., Sejm uchwalił ustawę o świadczeniu usług ratow-
nictwa medycznego, zawieszającą na 2 lata stosowanie ustawy o PRM, a następnie ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych, oddalającą pełne wdrożenie systemu ratownictwa medycznego o kolejny rok.
Według ustawy o PRM, organami zobowiązanymi do zorganizowania systemu ratownictwa oraz zapewnienia jego stałej 
gotowości byli: minister właściwy do spraw zdrowia, wojewodowie i starostowie. Do obowiązków ministra należeć miało m.in. 
sprawowanie ogólnego nadzoru nad funkcjonowaniem systemu, przygotowywanie i aktualizowanie, przynajmniej raz do 
roku, krajowego planu zabezpieczeń medycznych działań ratowniczych oraz finansowanie medycznych działań ratowniczych 
lotniczego pogotowia ratunkowego. Wojewodowie mieli m.in. określić liczbę i rozmieszczenie centrów powiadamiania ratun-
kowego (CPR), szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR) i zespołów ratownictwa medycznego (ZRM), a do zadań starostów 
należało m.in. zarządzanie systemem na obszarze powiatów oraz organizowanie i finansowanie bieżącej działalności centrów 
powiadamiania ratunkowego.
Z ustaleń kontroli wynika, że przez cały czas obowiązywania ustawy o PRM minister zdrowia nie wydał 3 rozporządzeń wyko-
nawczych, co uniemożliwiało prawidłową organizację jednostek systemu oraz utrudniało wojewodom i starostom wykonywanie 
ich obowiązków. Do 31 grudnia 2006 r. nie obowiązywała ta część ustawy, w której kompleksowo zostały określone ich zadania. 
Prowadziło to do zamieszania i braku precyzji w funkcjonowaniu systemu – starostowie tworzyli CPR z pominięciem propo-
zycji wojewodów, a zakłady opieki zdrowotnej nie wywiązywały się z obowiązku tworzenia SOR. Nie zdołano też wprowadzić 
alarmowego telefonu 112 we wszystkich jednostkach systemu.
Według założeń, prawidłowe funkcjonowanie systemu wymagało utworzenia 255 centrów powiadamiania ratunkowego, 281 
szpitalnych oddziałów ratunkowych i 600 zespołów ratownictwa medycznego. Minister zweryfikował jednak te założenia i uznał, 
że system będzie prawidłowo działał przy 130 CPR i 203 SOR, zaś w 2006 r., zgodnie z posiadanymi przez niego informacjami, 
pracowało 108 CPR i 201 SOR. Według ustaleń kontroli NIK, ostatecznie w systemie ratownictwa uruchomiono w 2006 r. 136 
CPR i 210 SOR, jednak tylko 37% SOR spełniało warunki wymagane dla tego typu placówki.
W ocenie NIK, także Lotnicze Pogotowie Ratunkowe nie jest należycie przygotowane do funkcjonowania w ramach systemu. 
Nie obejmuje ono swoim zasięgiem całego kraju, a stan użytkowanych samolotów często uniemożliwia jego działanie, jednak 
Minister Zdrowia nie realizował programu wymiany śmigłowców LPR według przyjętego harmonogramu.
W latach 2003-2006 Minister Zdrowia na realizację programu zintegrowanego ratownictwa medycznego wydatkował 119 mln zł, 
warto jednak zaznaczyć, że w 2005 r. w ustawie budżetowej nie przewidziano środków na ten cel.

– przeprowadzenie inwentaryzacji 
stanu wdrożenia systemu ratownictwa 
medycznego;
– zweryfikowanie sieci szpitali za-

kwalifikowanych do realizacji zadań 
w systemie ratowniczym;
– przyspieszenie wymiany śmigłowców 
w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym.

Synteza
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Koszty funkcjonowania 
Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych

Ocena wykorzystania środków prze-
znaczonych na finansowanie obsługi 
ubezpieczeń społecznych. 

Kontrolą objęto Centralę Zakładu 
Ubezpieczeń oraz jego oddziały w Wał-
brzychu, Biłgoraju, Częstochowie, 
Gdańsku, Jaśle, Koszalinie, Nowym 
Sączu, Olsztynie, Siedlcach, Toruniu 
i I oddział w Łodzi. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – mimo sporządzonych na jego zlecenie eksper-
tyz – nie wdrożył skutecznych metod organizacji pracy i zarządzania, mogących 

wpłynąć na ograniczenie kosztów obsługi ubezpieczeniowej. Obowiązujące w jednostkach ZUS metody oceny premiowały 
wykonanie zadań, nie uwzględniając kosztów i wydajności pracy. Mimo ich znacznego zróżnicowania w poszczególnych 
oddziałach, ZUS nie analizował sposobów wykonywania podstawowych usług ubezpieczeniowych w celu opracowania 
i wprowadzenia najlepszych metod ich organizacji. Nie wprowadził też systemu ustalania i rozpowszechniania najlepszych 
praktyk działania. Do nieprzekształcanych – pod względem efektywności – struktur organizacyjnych i metod pracy dostoso-
wywano budowę kosztownego systemu informatycznego. W ocenie NIK, jego niewłaściwe przygotowanie i sposób realizacji 
zwiększyły jeszcze koszty funkcjonowania ubezpieczyciela.
W latach 2003-2006 koszty działalności operacyjnej ZUS wyniosły kolejno 3,37 mld zł, 3,48 mld zł, 3,52 mld zł, i 3,43 mld zł. Ich 
zmniejszenie w 2006 r. w stosunku do roku poprzedniego wynikało m.in. z ograniczenia inwestycji i związanych z tym kosztów 
amortyzacji, z zaprzestania przesyłania świadczeniobiorcom wyciągów bankowych, a także oszczędności uzyskanych dzięki 
wprowadzeniu scentralizowanego zawierania umów na zakup niektórych usług i towarów. Wzrastały natomiast koszty innych 
usług – pocztowych, przetwarzania danych, telekomunikacyjnych, remontowych.
Rozbudowie ewidencji księgowej nie towarzyszył odpowiedni rozwój systemu pomiaru zadań oraz metod planowania i zarządzania 
kosztami. Ewidencjonowanie kosztów ZUS dla całych oddziałów nie dawało możliwości porównywania efektywności działania 
mniejszych jednostek. Wprawdzie ZUS nie miał prawnego obowiązku prowadzenia ewidencji umożliwiającej analizę kosztów, ale jej 
brak ograniczał możliwość stosowania zalecanych w audytach mierników efektywności i racjonalizacji ponoszonych kosztów.
Zdaniem NIK, kierownictwo ZUS nie przywiązywało należytej wagi do stosowania narzędzi podnoszenia wydajności pracy. Przy 
ocenie oddziałów liczyło się wykonanie zadań, a nie oszczędność i wydajność. Lepsze oceny otrzymywały więc jednostki o wyższych 
jednostkowych kosztach wykonania zadań i niższym obciążeniu pracą na etat. Znaczne różnice w zatrudnieniu i kosztach jednost-
kowych obsługi ubezpieczeniowej świadczą o braku standardów w tej najważniejszej dziedzinie działalności ZUS. 
Przeprowadzona przez ZUS na początku 2005 r. restrukturyzacja oddziałów nie była należycie przygotowana, m.in. nie opra-
cowano normatywów obsługi spraw oraz nie przeanalizowano obsady personalnej jednostek terenowych w układzie wykony-
wanych zadań. W opinii Izby, ZUS który sfinansował wiele opracowań oceniających m.in. bieżący stan organizacyjny Zakładu 
i proponujących działania mogące obniżyć koszty jego funkcjonowania, nie podejmował wskazań zawartych w audytach.
Niekorzystny wpływ na koszty funkcjonowania ZUS miał także sposób prowadzenia inwestycji informatycznych, albowiem 
budowa Kompleksowego Systemu Informatycznego nie została powiązana z analizą procesów i kształtowaniem struktury 
organizacyjnej. Błędy działania systemu i zmiany zakresu zadań obciążyły ZUS znacznymi kosztami. Na ich wielkość wpływało 
również prowadzenie przez ZUS obsługi ubezpieczeń w oparciu o programy informatyczne będące cudzą własnością.
Kontrolujący stwierdzili, iż kierownictwo ZUS w celu ograniczenia kosztów nie rozpatrywało możliwości centralnego lub regio-
nalnego zlecania usług ochrony oraz sprzątania firmom zewnętrznym. Kontrole w oddziałach ZUS wykazały, że były one dużo 
tańsze od tych samych usług wykonywanych przez własnych pracowników.

Synteza

– przeprowadzenie analizy realizowa-
nych przez ZUS procesów obsługi ubez-
pieczeń w celu opracowania jednolitych 
metod i standardów realizacji zadań, 

uwzględniających normy uzasadnionych 
ekonomicznie kosztów ich wykonywania,
– zwiększenie znaczenia wskaźników 
wydajności pracy i kosztów funkcjo-
nowania przy ocenie i premiowaniu 
terenowych jednostek organizacyjnych 
ZUS,

– premiowanie poszukiwania i roz-
powszechniania  metod organizacji 
pracy przynoszących oszczędności 
w kosztach rzeczowych,
– szersze stosowanie analizy kosztów, 
uwzględniającej alternatywne metody 
poszukiwania towarów i usług. 

Wa¿niejsze wnioski
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Synteza

Działalność Funduszu 
Promocji Mleczarstwa 
w latach 2004-2006 
(I kwartał)

Ocena działania Funduszu Promocji 
Mleczarstwa i gospodarowania jego 
środkami.

Kontrolę przeprowadzono w Agencji 
Rynku Rolnego, ponadto zasięgnięto 
informacji w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, Krajowym Związku 
Spółdzielni Mleczarskich, Związku 
Prywatnych Przetwórców Mleka oraz 
u Przewodniczącego Komisji Porozu-
miewawczej ds. Mleka i Przetworów 
Mlecznych. 

Izba pozytywnie ocenia działalność Funduszu w badanym okresie, odnotowując 
zdecydowaną poprawę w jego funkcjonowaniu w porównaniu z ustaleniami kontroli 

przeprowadzonej w 2003 r. Stwierdza też, iż środkami Funduszu dysponowano zgodnie z zasadami określonymi przez Komisję 
Porozumiewawczą ds. Mleka i Przetworów Mlecznych.
W myśl ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, a także obowiązującej do kwietnia 2004 r. ustawy o regulacji 
rynku mleka i przetworów mlecznych, środkami Funduszu Promocji Mleczarstwa, gromadzonymi na wyodrębnionym rachunku 
Agencji Rynku Rolnego dysponuje Prezes tej Agencji. Źródłami finansowania FPM są wpłaty w wysokości 0,1 grosza od 
każdego skupionego kilograma mleka, przekazywane przez skupujące je podmioty oraz darowizny, zapisy i dotacje. Od 
początku funkcjonowania FPM, czyli od 2002 r., do końca I kwartału 2006 r. wpływy Funduszu wyniosły 48,3 mln zł, zaś 
wydatki 26,2 mln zł.
Powoływana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Komisja Porozumiewawcza ds. Mleka i Przetworów Mlecznych uchwaliła 
Szczegółowe zasady gospodarowania Funduszem Promocji Mleczarstwa. Ustalały one m.in. strukturę planów finansowych 
FPM w kolejnych latach, mając za cel nadrzędny m.in. promocję i dofinansowywanie spożycia mleka oraz wspieranie prac 
badawczo-rozwojowych prowadzonych w celu poprawy jakości przetworów mlecznych i wzrostu ich konsumpcji.
Największy udział w strukturze wydatków FPM miały nakłady na promocję i dofinansowanie spożycia mleka i przetworów 
mlecznych. W planie finansowym na 2004 r. zarezerwowano na ten cel 16,5 mln zł, czyli 64% planowanych wydatków Funduszu, 
zaś w 2005 r. – 24,3% wypłat, co wynikało przede wszystkim z ograniczenia skali i zasięgu kampanii promocyjnych. Z kolei 
na dofinansowywanie organizacji wystaw i targów oraz udziału w tych imprezach hodowców bydła mlecznego i producentów 
przetworów mlecznych wyasygnowano 4 mln zł w 2004 r. oraz 5 mln zł w 2005 r., czyli 31% wydatków Funduszu. Na wspie-
ranie prac badawczo-rozwojowych w mleczarstwie przeznaczano w tym samym roku 11% ogółu nakładów, a na szkolenia 
dostawców i podmiotów skupujących – 6,4%.
W 2004 r. do Agencji Rynku Rolnego wpłynęło 146 wniosków o przyznanie środków z FPM, w 2005 r. – 336 wniosków. 
Pozytywnie rozpatrywano 80-90% podań. Kontrola wykazała, że przyznawanie środków Funduszu odbywało się zgodnie 
z procedurami zawartymi w Szczegółowych zasadach gospodarowania FPM. Wnioski sprawdzał pod względem formalnopraw-
nym oraz rachunkowym Zespół Administrowania FPM, a następnie Komisja Weryfikacyjna powołana przez prezesa Agencji. 
Wypłat dokonywano po wykonaniu zgłoszonego zamierzenia, na podstawie wniosku wraz z dokumentacją potwierdzającą 
poniesione wydatki.
W Polsce dofinansowuje się spożycie mleka w placówkach oświatowych od 1967 r. Obecnie przy ubieganiu się o dopłaty z FPM 
do akcji szklanki mleka dla każdego obowiązuje skomplikowane, dwuetapowe postępowanie. Najpierw trzeba wystąpić do ARR 
o przyznanie środków, które szkoła otrzyma w drugim etapie postępowania, po zrealizowaniu akcji mlecznej. W 2005 r. wydat-
kowano na nią z Funduszu 458 tys. zł. W opinii Izby ten zawiły system może zniechęcać szkoły do ubiegania się o dopłaty.

– szersze upowszechnianie informacji 
o warunkach ubiegania się o środki 
Funduszu Promocji Mleczarstwa,

– uproszczenie postępowania dotyczą-
cego przyznawania i wypłaty środków 
FPM na dopłaty do spożycia mleka 
i przetworów mlecznych w placówkach 
oświatowych.

Wa¿niejsze wnioski
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Synteza

Wa¿niejsze wnioski

Pozyskanie i utrzymanie 
siedzib Agencji 
Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa

Ocena działań Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa w zakresie po-
zyskania siedzib dla centrali, oddziałów 
regionalnych i biur powiatowych oraz 
gospodarowania środkami publicznymi 
na pokrycie kosztów ich utrzymania.

Kontrolę przeprowadzono w Minister-
stwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 
w centrali Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa.

W marcu 2006 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa użytkowała 
pomieszczenia o łącznej powierzchni 162,4 tys. m². W związku z wdrażaniem 

Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (ZSZiK-IACS) oraz nowymi zadaniami w ramach unijnych programów PROW, 
SPO i SAPARD, liczba zatrudnionych w niej osób zwiększyła się z 3,1 tys. w 2002 r. do 9 tys. w marcu 2006 r., w tym w centrali 
z 0,7 tys. do 1,3 tys. Dotychczasowe starania ARiMR o poprawę warunków lokalowych prowadzone były jednak opieszale, 
z naruszeniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych i obliczone na krótką metę – stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli. 
Nie przyniosły też spodziewanych efektów. Do zapewnienia docelowej siedziby centrali Agencji nie doprowadziły również, 
mimo podejmowanych prób, działania nadzorcze Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Stwierdzono, że Agencja nie miała spójnej koncepcji pozyskania i wyboru stałej lokalizacji siedziby centrali, której biura w latach 
2002-2006 znajdowały się w Warszawie w trzech miejscach. Mimo tymczasowego charakteru najmowanych pomieszczeń, 
kolejne postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pozyskanie docelowej siedziby Agencji nie doprowadziły do 
zakupu lub najmu lokali biurowych. Fiaskiem zakończyły się m.in. negocjacje ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego 
w sprawie wynajmu części pomieszczeń akademickich przy ul. Rakowieckiej w Warszawie, ponieważ prezes Urzędu Zamówień 
Publicznych nie wyraził zgody na udzielenie zamówienia z wolnej reki.
Kontrolujący ustalili, że postępowanie w sprawie pozyskania tymczasowej siedziby centrali w Warszawie przy ul. Żelaznej, 
które zakończyło się podpisaniem umowy najmu, było nienależycie przygotowane i nieprawidłowo przeprowadzone, wskutek 
czego Agencja przejęła obiekty w niewłaściwym stanie i z opóźnieniem. Z tytuły wykonanych prac, wykraczających poza 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, centrala Agencji poniosła dodatkowe koszty w wysokości 3,2 mln zł, stanowiące 
17% wartości zamówienia.
Dominującą formą pozyskiwania lokali dla Agencji były umowy najmu, przeważnie zawierane na okres od roku do trzech 
lat. Zdaniem NIK, najmowanie pomieszczeń na tak krótki czas, przy jednoczesnym przeprowadzaniu w nich kosztownych 
adaptacji i modernizacji, było niegospodarne. W latach 2002-2005 na takie prace ARiMR wydatkowała 110,9 mln zł. NIK 
zwróciła też uwagę, że z 239 umów najmu lokali dla jednostek terenowych Agencji, 22,9% wygasło już w 2006 r., a 37,9% 
wygaśnie w 2007 r.
W latach 2002-2005 koszty najmu pomieszczeń dla centrali Agencji wyniosły 32,1 mln zł, rosnąc w tym czasie z 2,6 mln zł do 
13,2 mln zł rocznie, co spowodowane było pozyskiwaniem dodatkowych lokali tą właśnie drogą. Podczas gdy w 2002 r. powierzch-
nia wynajmowana stanowiła 53,8% powierzchni użytkowanej przez centralę ARiMR, to po czterech latach wzrosła do 78,7%. 
W zależności od lokalizacji cena najmu jednego m2 powierzchni dla potrzeb centrali wynosiła od 37 zł do 131 zł miesięcznie.
W ocenie NIK, wysokie koszty adaptacji i modernizacji pomieszczeń użytkowanych przez oddziały regionalne Agencji nie 
zawsze były ekonomicznie zasadne, zwłaszcza w wypadku lokali zakupionych, a wynikały z braku należytej staranności 
w negocjowaniu umów i zapoznawaniu się z dokumentacją techniczną przejmowanych pomieszczeń. W kilku oddziałach 
regionalnych przystosowanie lokali kosztowało 50% ceny ich zakupu, a w jednym było nawet trzykrotnie wyższe (koszt zakupu 
1 m² wyniósł 383 zł, natomiast remontu – 1.150 zł).
Kontrola wykazała, że ARiMR nie zrealizowała wcześniejszych wniosków pokontrolnych Izby postulujących renegocjację umów 
najmu lokali, w celu wydłużenia okresu ich użytkowania.

– opracowanie strategii pozyskania 
docelowej siedziby centrali Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolni-
ctwa,

– wydłużenie okresu najmu lokali oraz 
obniżenie kosztów utrzymania siedzib 
Agencji.
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– jednoznaczne określanie w umo-
wach z beneficjentami planowanego 
efektu ekologicznego i rzeczowego;
– zwiększenie zaangażowania wolnych 
środków funduszy w działalność po-

życzkowo-kredytową, służącą realizacji 
przedsięwzięć proekologicznych;
– zwiększenie nadzoru nad zarządami 
funduszy, w szczególności w zakresie 
działalności kapitałowej;
– racjonalne wykorzystanie wolnych 
środków finansowych zgodnie z zada-
niami statutowymi;

– rozszerzenie o pożyczki płatnicze 
katalogu form dofinansowania przed-
sięwzięć z zakresu ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej, realizowanych przy 
udziale zagranicznych, bezzwrotnych 
środków pomocowych. 

Wa¿niejsze wnioski

Działalność Narodowego 
Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej oraz wojewódzkich 
funduszy ochrony 
środowiska i gospodarki 
wodnej w latach 
2003-2005

Ocena prawidłowości gospodarowania 
środkami publicznymi przez Naro-
dowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej oraz fundusze 
wojewódzkie.

Kontrolą objęto: Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej oraz 8 wojewódzkich fundu-
szy ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej – w Białymstoku, Gdańsku, 
Katowicach, Kielcach, Łodzi, Toruniu, 
Warszawie i Wrocławiu. 

Izba pozytywnie oceniła gospodarowanie środkami NFOŚiGW i objętych kontrolą 
funduszy wojewódzkich oraz ich wykorzystanie służące poprawie stanu środowi-

ska i wspieraniu polityki ekologicznej państwa. Nie zgłosiła też uwag do celowości dofinansowywania przez fundusz takich 
przedsięwzięć. Badania wykazały, że w latach 2003-2005 fundusze zrealizowały większość zaplanowanych ekologicznych 
efektów rzeczowych w dziedzinie ochrony powietrza, wód i powierzchni ziemi. W znacznym stopniu m.in. ograniczono emisję 
do atmosfery dwutlenku siarki, tlenku azotu i pyłów, zwiększono przepustowość sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków 
oraz stworzono możliwości segregacji odpadów. Kontrola ujawniła jednak, że większość skontrolowanych funduszy nie 
stosowała systemów informatycznych przeznaczonych do rejestracji efektów ekologicznych, osiągniętych w wyniku realizacji 
przedsięwzięć wspomaganych ich środkami finansowymi.
Kontrolerzy ustalili, że fundusze przeważającą część środków jakimi dysponowały przeznaczały na realizację zadań statuto-
wych, udzielając dofinansowania w formie dotacji i pożyczek na przedsięwzięcia proekologiczne, szczególnie inwestycyjne. 
W zdecydowanej większości funduszy na działalność statutową przeznaczano przeszło 80% wydatków ogółem, jedynie 
w funduszu białostockim 64%. Jednocześnie w badanym okresie zmniejszały się koszty działalności funduszy: w NFOŚiGW 
z 9,7% do 6,1% wydatków, w funduszach wojewódzkich średnio z 6,7% do 3,6%.
Izba pozytywnie oceniła praktykowane przez fundusze metody wyboru dostawców oraz wykonawców usług. Były one zgodne 
z zasadami określonymi prawem o zamówieniach publicznych. Kontrola wykazała jednak nieprawidłowości związane z do-
konywaniem zakupów i prowadzonymi pracami, polegające m.in. na zapłacie za nieruchomość stawki wyższej od określonej 
wyceną rzeczoznawcy (WFOŚiGW w Białymstoku) i niegospodarnym wydawaniu środków wynikającym z nieegzekwowania od 
wykonawcy poprawy wadliwie wykonanych robót, co prowadziło do marnotrawstwa publicznych pieniędzy (w NFOŚiGW).
Na koniec 2005 r. stan funduszy objętych kontrolą wynosił łącznie prawie 7,3 mld zł. W ciągu trzech lat stan NFOŚiGW wzrósł 
o niecałe 4%, zaś funduszy wojewódzkich o ok. 20%. Ów wzrost uzyskano m.in. z przychodów z oprocentowania pożyczek 
i kredytów, ale także w coraz większym stopniu z oprocentowania czasowo wolnych środków. Przychody z tytułu oprocentowania 
pożyczek i kredytów spadły w ciągu badanych 2 lat o 39% w NFOŚiGW oraz o 15% w funduszach wojewódzkich, natomiast 
wpływy z lokowania wolnych zasobów zwiększyły się odpowiednio o 44% i 1,9%.
Sytuację taką przedstawiciele funduszów tłumaczyli stosowaniem preferencyjnych stawek oprocentowania w umowach kredy-
tów i pożyczek oraz wzrostem oprocentowania wolnych środków, wynikającym ze zwrotu przez beneficjentów pożytków, jakie 
uzyskiwali oni lokując na pewien czas otrzymywane zaliczki na rachunkach komercyjnych. Jeszcze w 2003 r. fundusze nie 
gwarantowały sobie w relacjach z beneficjentami prawa do korzystania z pożytków wynikających z okresowego przetrzymywania 
przez nich otrzymanych zaliczek na lokatach. Zastrzeżenie to zaczęło pojawiać się w umowach na wniosek NIK.
Kumulowanie wolnych środków i angażowanie ich w działalność finansową drogą lokowania w bankach i w papiery wartościowe 
trzeba uznać za niewłaściwe. Działalność taka, w ocenie Izby, powinna służyć jedynie bieżącemu wykorzystywaniu niezago-
spodarowanych środków, bowiem głównym, ustawowym celem funduszy jest dofinansowywanie zadań proekologicznych.

Synteza
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Realizacja programu 
usuwania azbestu 
i wyrobów zawierających 
azbest w latach 2003-2005

Ocena prawidłowości i efektywności 
realizacji przez organy administracji 
rządowej i samorządowej „Programu 
usuwania azbestu i wyrobów zawierają-
cych azbest stosowanych na terytorium 
Polski”, w tym skuteczności podejmo-
wanych działań i stopnia oczyszczenia 
z azbestu terytorium kraju.

Kontrolę przeprowadzono w Minister-
stwie Gospodarki, Głównym Urzędzie 
Nadzoru Budowlanego, urzędach mar-
szałkowskich województw mazowie-
ckiego oraz lubelskiego, starostwach 
powiatowych w Chełmie i Radomiu, 
urzędach gmin w Pruszkowie, Małkini 
Górnej, Biłgoraju i Dorohusku.

Organy administracji publicznej nie doprowadziły do ustalenia rzeczywistej ilości 
ani miejsc rozmieszczenia wyrobów zawierających azbest, nie opracowały też 

powiatowych i gminnych programów jego usuwania. Większość osób fizycznych i prawnych, będących właścicielami, zarząd-
cami lub użytkownikami miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest, nie zinwentaryzowała wyrobów zawierających 
tę substancję ani nie sporządziła oceny ich stanu. Dotychczasowy system i tempo prac związanych z usuwaniem azbestu nie 
gwarantują oczyszczenia terytorium Polski do 2032 r. z tego niebezpiecznego dla zdrowia, życia i środowiska składnika wielu 
wyrobów. Realizację programu utrudnia niespójny podział kompetencji i zadań pomiędzy organami administracji publicznej 
oraz brak uregulowań prawnych nakładających na nie określone obowiązki – stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli.
Badania wykazały, że do 30 czerwca 2006 r. ani jedna z kontrolowanych gmin nie podjęła prac nad przygotowaniem programu 
usuwania azbestu i wyrobów zawierających ten materiał, chociaż termin ich opracowania upływał z końcem 2006 r. Gminy 
nie założyły m.in. baz danych o lokalizacji, ilości i stanie wyrobów zawierających azbest. W ciągu trzech lat obowiązywania 
programu tylko w jednej gminie przystąpiono do oczyszczania terenów i obiektów publicznych z wyrobów zawierających azbest. 
W trzech gminach stwierdzono przypadki usuwania takich wyrobów bez zezwolenia i składowania ich w miejscach do tego 
nieprzeznaczonych, m.in. na tzw. dzikich wysypiskach. Z ustaleń NIK wynika, że trudności w usuwaniu szkodliwych wyrobów 
spowodowane były m.in. brakiem odpowiedniego systemu dofinansowania tych prac.
W latach 2003-2005 przeprowadzono szkolenia obejmujące przepisy i procedury postępowania z wyrobami zawierającymi 
azbest, na które wydatkowano 1,1 mln zł, tj. 81% zaplanowanej na ten cel kwoty. Kontrolujący stwierdzili ponadto, że w trzech 
pierwszych latach obowiązywania programu, wbrew jego założeniom, ze środków budżetowych wydano ok. 59 tys. zł na 
szkolenie osób niebędących pracownikami administracji publicznej. 
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest szacunkowo określał, że w 2000 r. w kraju znajdowało się 15 mln ton 
takich wyrobów. Główny koordynator programu nie zweryfikował jednak tych danych, natomiast informacje uzyskane na podstawie 
ankiet przekazanych wszystkim wojewodom i marszałkom województw okazały się niedokładne i fragmentaryczne, m.in. z powodu 
błędnego obliczenia tonażu zinwentaryzowanych wyrobów oraz nieudzielenia odpowiedzi na ankietę przez ponad 400 gmin.
Kontrolujący zwrócili uwagę, iż w programie nie ustalono priorytetu dla bezpiecznego sposobu postępowania z wyrobami 
zawierającymi azbest, eksploatowanymi dłużej niż przyjęty 30-letni okres ich użytkowania. Oznacza to, że w trakcie realizacji 
programu, a więc w latach 2003-2032, wiele z nich przekroczy okres bezpiecznego użytkowania. Brak wskazania doraźnego 
sposobu zabezpieczenia tych wyrobów może oznaczać, że materiały stwarzające największe zagrożenie nie będą usuwane 
w pierwszej kolejności.
Około 60% obiektów z wyrobami zawierającymi azbest należy do osób prywatnych, pozostałe 40% do podmiotów prawnych 
– m.in. spółdzielni mieszkaniowych i zakładów przemysłowych. Z ustaleń kontroli wynika, że właściciele takich obiektów nie 
przestrzegali przepisów dotyczących warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

– opracowanie projektu nowelizacji 
ustawy o zakazie stosowania wyrobów 
zawierających azbest, albo projektu 
odrębnej ustawy regulującej problema-

tykę azbestu, w tym prawa i obowiązki 
właściwych organów administracji 
publicznej oraz podmiotów fizycznych 
i prawnych;
–  znowelizowanie programu pod 
kątem aktualizacji celów i zadań, w tym 
określenie sposobu postępowania 

z wyrobami zawierającymi azbest prze-
kraczającymi dopuszczalne normy 
bezpiecznego użytkowania, stworzenie 
mechanizmów motywujących do mo-
dernizacji obiektów i urządzeń zawie-
rających azbest, a także zwiększenie 
możliwości wsparcia finansowego.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
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Działalność organów 
administracji publicznej 
i Agencji Nieruchomości 
Rolnych w zakresie 
ochrony zasobów 
powierzchniowych wód 
śródlądowych oraz nadzoru 
nad prowadzoną w nich 
gospodarką rybacką

Ocena działań organów administracji 
publicznej i Agencji Nieruchomości Rol-
nych związanych z ochroną zasobów 
powierzchniowych wód śródlądowych 
oraz nadzorem nad prowadzoną w tych 
akwenach gospodarką rybacką.

Kontrolę przeprowadzono w 60 podmio-
tach – Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, Ministerstwie Środowiska, Agencji 
Nieruchomości Rolnych i jej oddziałach, 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, Biurze Gospodarki Wodnej, 
Głównym Inspektoracie Ochrony Śro-
dowiska, wojewódzkich inspektoratach 
ochrony środowiska, Instytucie Ryba-
ctwa Śródlądowego, komendach woje-
wódzkich Państwowej Straży Rybackiej, 
regionalnych zarządach gospodarki 
wodnej, urzędach marszałkowskich oraz 
starostwach powiatowych.

Najwyższa Izba Kontroli, mimo zastrzeżeń, pozytywnie oceniła nadzór organów 
administracji publicznej i Agencji Nieruchomości Rolnych nad śródlądowymi wodami 

powierzchniowymi stanowiącymi własność Skarbu Państwa, ich ochroną oraz prowadzoną w tych zbiornikach gospodarką 
rybacką. Stwierdzone przez Izbę nieprawidłowości polegały przede wszystkim na nierzetelnej ewidencji gruntów pokrytych 
wodami śródlądowymi, przewlekłym egzekwowaniu zaległości z tytułu ich dzierżawy, nieprawidłowym utrzymaniu budowli 
hydrotechnicznych oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych – stopni i zbiorników wodnych, obiektów służących 
do ujmowania wód, budowli piętrzących i upustowych, kanałów wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie – które 
wymagały modernizacji lub odbudowy.
Regionalne zarządy gospodarki wodnej nie przeprowadzały corocznych kontroli stanu technicznego budowli hydrotechnicznych 
– jazów, zapór, wałów przeciwpowodziowych, mimo takiego obowiązku wynikającego z ustawy – Prawo budowlane. Wśród 
129 podobnych obiektów będących w zarządzie RZGW w Poznaniu, 30 znajdowało się w niezadowalającym lub złym stanie 
technicznym. Kontrola wykazała też brak wystarczających środków publicznych na utrzymanie i eksploatację cieków wodnych 
oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych – np. w woj. zachodniopomorskim środki finansowe przeznaczone na ten 
cel nie pokrywały nawet połowy potrzeb. Kontrolujący stwierdzili nieterminowe wydawanie przez starostwa pozwoleń wodno-
prawnych na szczególne korzystanie z wód – pobór wody, wprowadzanie ścieków do wód, ich piętrzenie i retencjonowanie, 
wydobywanie żwiru i piasku, korzystanie z wód do celów energetycznych. Starostwa powiatowe w Brodnicy, Giżycku, Łobzie, 
Miliczu, Suwałkach, Tczewie i Wągrowcu nie przeprowadzały co najmniej raz na cztery lata kontroli wykonywania warunków 
określonych w owych pozwoleniach. Powodem takiego stanu był brak stosownych planów kontroli.
Większość skontrolowanych oddziałów Agencji Nieruchomości Rolnych nierzetelnie prowadziła ewidencję wód, która znacząco 
różniła się od ewidencji geodezyjnej gruntów pokrytych wodami, prowadzonej przez służby geodezyjne starostw powiatowych. 
W kilku oddziałach Agencji NIK odnotowała nieskuteczny nadzór nad wykorzystaniem wód wydzierżawionych z Zasobu Włas-
ności Rolnej Skarbu Państwa, w szczególności nad wywiązywaniem się dzierżawców z obowiązku zarybiania, dokonywaniem 
odłowów i prowadzeniem wymaganej dokumentacji. 
Izba zwraca uwagę, że chociaż dzierżawcy wód nie regulowali terminowo zobowiązań finansowych z tego tytułu, oddziały 
Agencji Nieruchomości Rolnych z opóźnieniem wszczynały postępowanie egzekucyjne. Z powodu zaległości w opłatach 
czynszu dzierżawnego oraz prowadzenia niewłaściwej gospodarki rybackiej, Agencja rozwiązała 19 umów na dzierżawę 
jezior o powierzchni 620 ha.

Synteza

– terminowe wydawanie pozwoleń 
wodnoprawnych na szczególne korzy-
stanie z wód;
– uaktualnienie ewidencji geodezyjnej 
gruntów pokrytych wodami, będących 

w Zasobie Własności Rolnej Skarbu 
Państwa.
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Wa¿niejsze wnioski

Kształtowanie polityki 
przestrzennej w gminach 
jako podstawowego 
instrumentu rozwoju 
inwestycji

Ocena przygotowania przez organy 
jednostek samorządu terytorialnego 
terenów pod inwestycje, prawidłowości 
wydawania decyzji o ustaleniu lokaliza-
cji celu publicznego oraz o warunkach 
zabudowy, zgodności zagospoda-
rowania terenów przez inwestorów 
z warunkami pozwoleń na budowę.

Kontrolę przeprowadzono w Mini-
sterstwie Budownictwa, 16 urzędach 
marszałkowskich i 64 urzędach gmin.

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła kształtowanie i prowadzenie polityki 
przestrzennej w gminach. Po trzech latach obowiązywania ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym, która utrzymała zasadę fakultatywności planowania, nie nastąpił w gminach istotny wzrost 
powierzchni objętej miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, bowiem większość pozwoleń na budowę uzyski-
wano na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, nie zaś na podstawie planu miejscowego.
W kontrolowanych gminach powierzchna objęta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego wzrosła z 78,8 
tys. ha w końcu 2003 r. do 134,9 tys. ha w czerwcu 2006 r. Przeszkodą nie był brak środków finansowych, gdyż wydatki na 
sporządzenie planów wyniosły w latach 2004-2005 tylko 0,18% średniorocznych wydatków gmin. Zdaniem NIK, pozostawie-
nie organom administracji publicznej jako instrumentu regulacji upraw-nienia do wydawania decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu – zamiast powszechnie obowiązują-cego prawa – znacznie utrudnia proces inwestycyjny, powoduje 
dowolność w gospodarowaniu przestrzenią gminy oraz sprzyja zjawiskom korupcji.
Od lipca 2003 r. do końca czerwca 2006 w badanych gminach wydano 35,8 tys. decyzji o pozwoleniu na budowę, w tym 10,2 
tys. na podstawie planów miejscowych, 21,5 tys. na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i 4,1 tys. na podstawie decyzji 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W tym samym czasie uchwalono 478 planów miejscowych, a średnia 
powierzchnia objęta planem wyniosła 182,8 ha. W 14 gminach opracowano 38 planów miejscowych dla powierzchni nie 
przekraczających 0,5 ha. W 10 gminach nie uchwalono żadnego planu. Kontrolujący ustalili, że mimo ustawowego obowiązku 
pokrywania kosztów sporządzenia planów miejscowych z budżetu gminy, w pięciu jednostkach miały miejsce przypadki finan-
sowania planów przez inwestorów lub przekazywania darowizn na rzecz gminy z przeznaczeniem na ten cel.
Wśród 64 kontrolowanych gmin, w jednej nie uchwalono studium uwarunkowań i kierunków zagospo-darowania przestrzennego, 
którego ustalenia są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych, w dwóch – uchwalono je z ponad rocz-
nym opóźnieniem. W co trzeciej gminie nie dokonywano analizy zmian w za-gospodarowaniu przestrzenym ani oceny aktualności 
miejscowych planów, a wyników tych ocen nie przedstawiano radom gmin co najmniej raz w czasie kadencji. Izba stwierdziła 
też wydłużanie się postępowań w sprawach wydania decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego. Co czwarta gmina niezgodnie z przepisami prowadziła rejestry wydanych decyzji o warunkach zabudowy, nie 
uwzględniając w nich m.in. komplet-nych danych dotyczących oznaczenia nieruchomości lub streszczenia ustaleń decyzji.
Z przeprowadzonych badań wynika, że po trzech latach od wejścia w życie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
nie dostosowano koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju do wymogów tej ustawy, nie wyznaczając m.in. obszarów 
metropolitalnych, dla których uchwala się stosowny plan jako część planu zagospodarowania przestrzennego województwa.
Minister właściwy ds. budownictwa, gospodarki przestrzenej i mieszkaniowej – wbrew zapisom wspomnianej ustawy – nie 
opracował okresowych raportów o stanie zagospodarowania przestrzennego kraju, chociaż prace nad przygotowaniem takiego 
dokumentu rozpoczęto już w 2000 r. Zdaniem NIK, oznacza to brak bieżącej informacji o zmianach zachodzących w strukturze 
zagospodarowania przestrzennego kraju.

– wyznaczenie na szczeblu krajowym 
jednego naczelnego organu administra-
cji publicznej właściwego w sprawach 
zagospodarowania przestrzennego;

– opracowanie projektu ustawy umoż-
liwiającej kompleksowe planowanie 
przestrzenne, w tym zapewnienie peł-
nego objęcia powierzchni kraju miej-
scowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego;

– zakończenie prac nad opracowa-
niem okresowego raportu o stanie 
zagospodarowania przestrzennego kraju 
i niezwłoczne przedłożenie go Radzie 
Ministrów.

Synteza
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NIK negatywnie oceniła kształtowanie i realizację przez administrację rządową 
polityki państwa wobec wielkoprzemysłowego chowu świń. Zwróciła też uwagę na 

niedostateczny nadzór nad funkcjonowaniem ferm trzody chlewnej. Kłopot pojawił się już w momencie próby ustalenia rzeczy-
wistej liczby takich gospodarstw. Okazało się bowiem, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Główny Inspektorat 
Weterynarii i Główny Inspektorat Ochrony Środowiska podają na ten temat rozbieżne dane, inne też od wykazywanych przez 
Główny Urząd Statystyczny. I tak, według GIW na koniec 2005 r. było w Polsce 308 ferm wielkoprzemysłowych, zaś ARMiR 
podawała liczbie 633. W ocenie Izby, organa administracji nie zadbały o powstanie systemu umożliwiającego jednoznaczne 
ustalenie liczby podmiotów utrzymujących w gospodarstwach trzodę chlewną, w tym w fermach wielkoprzemysłowych.
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, użytkowanie instalacji mogących powodować jego zanieczyszczenie wymaga 
tzw. pozwolenia zintegrowanego. Z kolei rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji mogących powo-
dować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości wymienia wśród 
nich obiekty do chowu lub hodowli świń, posiadające więcej niż 2 tys. stanowisk dla zwierząt o wadze ponad 30 kg, bądź 
750 lub więcej stanowisk dla macior. Podmioty użytkujące takie instalacje mają obowiązek zagospodarowania na użytkach 
rolnych będących w ich posiadaniu co najmniej 70% wytwarzanej gnojówki i gnojowicy, ale tylko zgodnie z posiadanym planem 
nawożenia, zaopiniowanym przez okręgowe stacje chemiczno-rolnicze.
Do końca trwania kontroli, a więc do 30 czerwca 2006 r., Inspekcja Ochrony Środowiska nie zweryfikowała liczby wielkoprze-
mysłowych ferm trzody chlewnej zobligowanych do posiadania pozwoleń zintegrowanych. Jak ustalili kontrolerzy, wynikało 
to m.in. z wad Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi do dnia zakończenia kontroli 
nie wydał 5 rozporządzeń wykonawczych do ustaw: o Inspekcji Weterynaryjnej, o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalcza-
niu chorób zakaźnych zwierząt, w tym rozporządzenia dotyczącego gromadzenia szczegółowych informacji o podmiotach 
prowadzących działalność nadzorowaną oraz o przekazywaniu danych zawartych w takim rejestrze. W ocenie NIK było to 
działanie nierzetelne.
Kontrola ujawniła także przypadki omijania obowiązku posiadania pozwoleń zintegrowanych. W wyniku podziału niektórych 
instalacji, liczba stanowisk w każdym z powstałych dzięki niemu obiektów nie kwalifikowała ich do kategorii ferm wielkoprze-
mysłowych.
Kontrolerzy stwierdzili, że Minister Środowiska nadal nie wydał rozporządzenia w sprawie określenia wartości odniesienia 
substancji zapachowych w powietrzu i metody oceny zapachowej jakości powietrza. Tym samym skargi sąsiadów ferm na 
nieznośny fetor nie odnoszą spodziewanego przez nich skutku.

Synteza

Sprawowanie nadzoru 
nad wielkoprzemysłowymi 
fermami trzody chlewnej

Ocena działań organów administra-
cji rządowej dotyczących tworzenia 
i realizacji polityki państwa wobec 
wielkoprzemysłowego chowu trzody 
chlewnej oraz realizacji i skuteczności 
nadzoru nad funkcjonowaniem ferm.

Kontrolą objęto Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Środowi-
ska, Główny Inspektorat Weterynarii 
oraz 7 inspektoratów wojewódzkich 
i 13 powiatowych, Główny Inspektorat 
Ochrony Środowiska oraz 7 inspektora-
tów wojewódzkich i 13 powiatowych stacji 
sanitarno-epidemiologicznych, 7 urzędów 
wojewódzkich, a także 13 wielkoprzemy-
słowych ferm trzody chlewnej.

– zorganizowanie jednolitego systemu, 
umożliwiającego uzyskiwanie bieżącej 
i wiarygodnej informacji o liczbie wielko-
przemysłowych ferm trzody chlewnej;

– dokonanie przeglądu i analizy za-
kresu informacji o trzodzie chlewnej 
w zasobach SIRZ;
– wprowadzenie zmian legislacyjnych 
mających na celu zintegrowanie działań 
inspekcji nadzorujących funkcjonowa-
nie ferm; 

– zainicjowanie zmian legislacyjnych 
uniemożliwiających omijanie obowiązku 
posiadania pozwoleń zintegrowanych, 
niezależnie od formalnych podziałów 
własnościowych instalacji;
– opracowanie przepisów dotyczących 
metod oceny zapachowej jakości powietrza.

Wa¿niejsze wnioski
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Synteza

Postępowanie z odpadami 
medycznymi

Ocena systemu gospodarowania odpa-
dami medycznymi, w szczególności zaś 
przestrzegania decyzji administracyj-
nych związanych z ich wytwarzaniem, 
transportem i unieszkodliwianiem. 

Kontrolę przeprowadzono w Ministerstwie 
Zdrowia, Głównym Inspektoracie Sanitar-
nym, 16 powiatowych stacjach sanitarno-
epidemiologicznych, Urzędzie Marszał-
kowskim Województwa Mazowieckiego, 
Urzędzie m.st. Warszawy, 16 urzędach 
miast i starostwach powiatowych oraz 34 
szpitalach publicznych. Ponadto w trybie 
art. 12 pkt 3 ustawy o NIK skorzystano 
z wyników kontroli Inspekcji Ochrony Śro-
dowiska w 30 podmiotach trudniących się 
spalaniem odpadów medycznych.

Izba negatywnie oceniła funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami 
medycznymi w latach 2003-2005 i w I półroczu 2006 r. Zdecydowana większość 

badanych szpitali i spalarni obchodziła się z nimi niezgodnie z wymaganiami prawa
lub warunkami określonymi w decyzjach administracyjnych, co stwarzało zagrożenie dla zdrowia ludzi i stanu środowiska. 
NIK sformułowała także krytyczne uwagi do działania organów odpowiedzialnych za nadzór i kontrolę gospodarki odpadami 
medycznymi. Zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę zdrowia i życia ludzi oraz należytego stanu 
środowiska określa ustawa o odpadach. Definiuje ona pojęcie odpadów medycznych jako powstających w związku z udzielaniem 
świadczeń medycznych bądź prowadzeniem badań medycznych i stwierdza, że te które wykazują określone właściwości należy 
zaliczać do odpadów niebezpiecznych. Zgodnie z postanowieniami tejże ustawy, istnieje obowiązek uzyskania od wojewodów 
lub starostów decyzji zezwalających na wytwarzanie takich odpadów, gospodarowanie nimi, transport i unieszkodliwianie.
Kontrola NIK wykazała niezgodności w przepisach prawa regulujących kwestię utylizacji odpadów medycznych. Rozporządzenie 
Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych 
przewidywało ich spalanie, autoklawowanie – czyli sterylizację, dezynfekcję termiczną, działanie mikrofalami lub obróbkę 
fizyczno-chemiczną, gdy tymczasem ustawa o odpadach zakazywała innych sposobów ich utylizacji poza spalaniem. Nadto, 
zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, szpitale wyodrębniały 3 kategorie odpadów medycznych dostosowując 
do stopnia ich właściwości zakaźnych dalsze postępowanie z nimi, mimo że rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie 
katalogu odpadów określało 12 ich rodzajów.
W 31 szpitalach na 34 badane kontrola ujawniła nieprawidłowości w gospodarowaniu odpadami polegające m.in. na braku pozwoleń 
na ich wytwarzanie, bądź nieprzestrzeganiu warunków tych pozwoleń. Kontrolerzy stwierdzili przypadki wytwarzania odpadów mimo 
braku zezwoleń, produkowania ponad wielkości określone w pozwoleniach, a także unieszkodliwiania ich w sposób nielegalny, 
zagrażający zdrowiu ludzi i środowisku. Odkryli też przypadki wożenia odpadów do utylizacji na odległości przekraczające 500 
km, mimo postanowień ustawy o odpadach, aby odbywało się to w województwie, w którym zostały wytworzone.
Spośród 30 spalarni poddanych kontroli, 28 działało nielegalnie, bez pozwoleń na unieszkodliwianie odpadów lub nie prze-
strzegając warunków w nich określonych, m.in. nie zapewniając temperatury gwarantującej skuteczna utylizację i przekraczając 
normy emisji w powietrze zanieczyszczeń powstających podczas spalania odpadów. W ocenie Izby, nadzór nad przestrzeganiem 
przepisów prawa i decyzji administracyjnych dotyczących gospodarki odpadami medycznymi był dalece niewystarczający. 
Uwaga ta dotyczy zarówno postępowania starostów i prezydentów miast wobec zakładów opieki zdrowotnej, jak i Inspekcji 
Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Transportu Drogowego w stosunku do placówek medycznych, 
spalarni odpadów i podmiotów wykonujących przewozy drogowe odpadów medycznych.

– uzgodnienie przez Ministra Zdrowia 
i Ministra Środowiska dopuszczalnych 
sposobów unieszkodliwiania zakaźnych 
odpadów medycznych i doprowadzenie 

do zgodności przepisów prawa w tym 
zakresie;
– wzmożenie kontroli nad przestrzega-
niem przepisów prawa i decyzji admini-
stracyjnych dotyczących postępowania 
z odpadami medycznymi przez zakłady 
opieki zdrowotnej;

– objęcie kontrolami wszystkich pod-
miotów zarządzających instalacjami 
termicznego przekształcania odpadów 
medycznych;
– utylizowanie odpadów medycznych 
w spalarniach położonych w wojewódz-
twie, w którym zostały wytworzone.

Wa¿niejsze wnioski
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Wpływ działalności 
gospodarki leśnej na 
stan środowiska Puszczy 
Białowieskiej

Ocena realizacji wniosków z poprzed-
niej kontroli Izby przeprowadzonej 
w 1995 r. oraz wpływu działalności 
gospodarki leśnej i uregulowań praw-
nych na stan środowiska Puszczy 
Białowieskiej.

Kontrolą objęto Białowieski Park Naro-
dowy, trzy nadleśnictwa prowadzące 
działalność gospodarczą i ochronną na 
terenie Puszczy Białowieskiej, Staro-
stwo Powiatowe w Hajnówce oraz pięć 
urzędów gmin obejmujących zasięgiem 
swojego działania obszar Puszczy. 

Mimo upływu ponad 10 lat od wspólnej kontroli NIK i Komitetu Kontroli Państwo-
wej Republiki Białoruś przeprowadzonej w obu częściach Puszczy Białowieskiej, 

Ministerstwo Środowiska nie zrealizowało głównego wniosku pokontrolnego, tj. nie powołało zespołu naukowców i praktyków, 
który wytyczyłby kierunki prowadzenia jednolitej gospodarki leśnej na terenie puszczy. Nie opracowało też programu badań 
naukowych, służących realizacji celów ochronnych kompleksów leśnych. 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli następuje sukcesywna, aczkolwiek zbyt powolna poprawa w dziedzinie gospodarki 
leśnej, mającej wpływ na stan środowiska Puszczy Białowieskiej. W wyniku zalesienia gruntów mało przydatnych rolnictwu 
oraz przyłączenia innych obszarów leśnych do Puszczy Białowieskiej, jej powierzchnia po stronie polskiej zwiększyła się 
z 62 tys. ha w 1995 r. do 63,2 tys. ha w 2005 r. Kontrolujący ustalili, że Białowieski Park Narodowy nie posiada kompletnej 
dokumentacji stanu własnościowego obejmującego całość gruntów Parku i sposobu ich użytkowania, co jest warunkiem wpisu do 
księgi wieczystej. Zaniechanie tego obowiązku pozbawiło BPN możliwości ustanowienia trwałego zarządu na gruntach będących 
w jego granicach. Od sierpnia 1996 r. do końca 2004 r. BPN nie posiadał określonych prawnie stref ochrony przyrody, dlatego też 
utworzony w 1947 r. obszar o powierzchni ponad 4,7 tys. ha, podlegający ochronie ścisłej, przestał być prawnie chroniony, mimo 
iż status ten utrzymywano nadal. Na 22 rezerwaty przyrody utworzone na terenie nadleśnictw, tylko 12 posiadało plany ochrony. 
W rezultacie, mimo zatwierdzonych planów, cele ochronne, a także czynności gospodarczo-ochronne na terenie rezerwatów 
prowadzone przez BPN i nadleśnictwa, wykonywane były w oparciu o plany roczne, każdorazowo uzgadniane z Wojewódzkim 
Konserwatorem Przyrody w Białymstoku.
Izba krytycznie oceniła współpracę między Białowieskim Parkiem Narodowym a Państwowym Parkiem Narodowym Biało-
wieżskaja Puszcza na Białorusi. Chociaż deklarację o podjęciu stałej współpracy naukowej podpisano już w 1993 r., dopiero 
w 2005 r. zawarto dwustronną umowę określającą warunki i plan wspólnych badań naukowych.
Puszcza Białowieska jest w strefie niżu europejskiego jedynym lasem o charakterze pierwotnym, umożliwiającym śledzenie 
naturalnych procesów w przyrodzie, o wyjątkowej różnorodności gatunków fauny i flory. Kontrola wykazała jednak, że BPN nie 
prowadzi monitoringu ilościowo-jakościowego gatunków zagrożonych wyginięciem. Stale monitorowane przez służby parkowe 
są jedynie żubry. Mimo zaleceń NIK, białowieski park nie określił wskaźników zagęszczenia żubra w powiązaniu z istniejącą 
bazą żerową zwierząt kopytnych. Nadal więc obowiązują normy ustalone w latach 1960-1970, czyli 260 żubrów w polskiej 
części puszczy. Projekt ochrony tych zwierząt zakłada utrzymywanie populacji żubra na poziomie 250-270 sztuk. W 2004 r. 
pogłowie żubra przekraczało docelowy wskaźnik zagęszczenia o 149 sztuk.
Podstawowym ograniczeniem w rozwoju ruchu turystycznego na terenie powiatu hajnowskiego i puszczy była m.in. niedostatecz-
na baza turystyczna, słaby system promocji, zbyt mała liczba przewodników ze znajomością języków obcych, nieprzygotowanie 
mieszkańców do wyeksponowania walorów niepowtarzalnego obszaru. Brakowało też koordynacji działań między podmiotami 
zajmującymi się obsługą ruchu turystycznego.
W ostatnich latach nasiliły się żądania organizacji ekologicznych i środowisk naukowych, dążących do rozszerzenia parku 
narodowego na teren całej Puszczy Białowieskiej. Przeciwna temu jest natomiast społeczność lokalna, reprezentowana m.in. 
przez Stowarzyszenie Gmin Puszczy Białowieskiej.

– ustanowienie trwałego zarządu na 
gruntach będących w granicach BPN 
oraz prawnych stref ochrony przyrody 

parku, a zwłaszcza terenów przejętych 
z nadleśnictw Białowieża i Browsk;
–  opracowanie planów ochrony 
wszystkich 22 rezerwatów przyrody znaj-
dujących się w Puszczy Białowieskiej; 

– prowadzenie stałego monitoringu 
ilościowo-jakościowego zagrożonych 
wyginięciem gatunków fauny i flory 
występujących na terenie Puszczy 
Białowieskiej.

Wa¿niejsze wnioski

Synteza
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Synteza

Rozporządzanie 
przez Agencję 
Mienia Wojskowego 
nieruchomościami na 
rzecz jednostek samorządu 
terytorialnego w latach 
2003-2006

Ocena prawidłowości rozporządzania 
przez Agencję Mienia Wojskowego 
nieruchomościami Skarbu Państwa 
na rzecz jednostek samorządu teryto-
rialnego oraz skuteczności windykacji 
należności z tego tytułu.

Kontrolę przeprowadzono w oddzia-
łach terenowych AMW w Olsztynie, 
Gorzowie Wlkp., Gdyni, Krakowie, 
Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu.

Agencja Mienia Wojskowego przestrzegała procedur bezprzetargowej sprzedaży 
nieruchomości Skarbu Państwa jednostkom samorządu terytorialnego. Prawidłowo 

zawierała też umowy darowizn oraz przekazania nieruchomości w dzierżawę i użyczenie. Skutecznie prowadziła windykację 
należności z tytułu gospodarowania nieruchomościami – stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli. Mimo tej pozytywnej oceny, 
zastrzeżenia wzbudziło zaniechanie dochodzenia zwrotu zwaloryzowanych bonifikat udzielanych przy sprzedaży nieruchomości 
w sytuacji, gdy kupujący przed upływem 10 lat od daty ich nabycia sprzedali nieruchomości lub wykorzystali je na cele inne 
niż uzasadniające udzielenie bonifikaty. Kontrola NIK ujawniła, iż kilka gmin zbyło nieruchomości nie jednostkom samorządu 
terytorialnego, a podmiotom prywatnym – nie zwracając Agencji należnej bonifikaty w wysokości prawie 8 mln zł.
W większości badanych transakcji oddziały terenowe AMW prawidłowo sporządziły wykazy nieruchomości przeznaczonych 
do zbycia i wywiesiły je w swoich siedzibach w wymaganym terminie. Informacje o sprzedaży ukazały się także w prasie. 
W trzech oddziałach wyceny nieruchomości zostały wykorzystane już po upływie 12 miesięcy – licząc od daty ich sporządze-
nia lub potwierdzenia aktualności operatów do dnia zawarcia aktów notarialnych – chociaż zgodnie z ustawą o gospodarce 
nieruchomościami operat szacunkowy może być wykorzystywany do celu, dla którego został sporządzony, przez 12 miesięcy 
od daty jego opracowania. Zdaniem NIK, w sytuacji trwałego wzrostu cen nieruchomości ich sprzedaż po upływie terminu 
aktualności wyceny była obarczone ryzykiem uzyskania zaniżonej ceny.
W jednym oddziale AMW kontrolujący stwierdzili dwa przypadki wyliczenia przez rzeczoznawcę ceny nieruchomości niezgodnie 
z przyjętą w operatach metodyką, co spowodowało jej zaniżenie o 228,2 tys. zł. Przeprowadzona w 2005 r. przez NIK kontrola 
wykazała analogiczne nieprawidłowości w wyliczeniach dokonanych przez tego samego rzeczoznawcę. Agencja nie wystąpiła 
jednak do organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych z wnioskiem o ocenę prawidłowości sporządzenia operatu 
szacunkowego.
W latach 2003-2006 wartość nieruchomości przekazanych przez AMW w drodze umowy darowizny wyniosła 48,7 mln zł. 
Ani jeden z oddziałów nie posiadał jednak informacji o sposobie ich wykorzystania przez jednostki samorządu terytorialnego 
ani nie przeprowadzał w tym względzie stosownych kontroli. Było to o tyle istotne, że w razie przeznaczenia nieruchomości na 
inny cel niż określony w umowie, darowizna podlega odwołaniu. Kontrola NIK wykazała, że jedna z gmin sprzedała otrzymaną 
nieruchomość spółce, tej samej której uprzednio zbyła inne grunty nabyte z bonifikatą. Agencja nie odwołała jednak darowizny 
– co było jej ustawowym obowiązkiem, bowiem nie wystąpiły przesłanki uzasadniające odstąpienie od tej czynności.

– wprowadzenie obowiązku okreso-
wego sprawdzania, czy nieruchomości 
sprzedane z bonifikatą nadal są włas-
nością nabywcy;
– monitorowanie, czy nieruchomo-
ści przekazane w drodze darowizny 

wykorzystywane są zgodnie z celem 
umowy;
– wyegzekwowanie zwrotu równo-
wartości udzielonych bonifikat, po ich 
waloryzacji, od jednostek samorządu te-
rytorialnego które zbyły przed upływem 
10 lat zakupione od AMW nieruchomości 
lub wykorzystały je na inne cele niż 
uzasadniające udzielenie bonifikaty; 

– odwołanie przez AMW darowizny 
nieruchomości na rzecz jednostek sa-
morządu terytorialnego, które następnie 
je sprzedały.

Wa¿niejsze wnioski
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– wzmożenie nadzoru nad wykonywa-
niem ustawy restrukturyzacyjnej,

– udzielanie restrukturyzowanym 
podmiotom pomocy publicznej prze-
widzianej w dotychczasowych planach 
restrukturyzacyjnych.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski

Wykorzystanie środków 
publicznych w sektorze 
stoczniowym w latach 
2001-2005

Ocena realizacji planów restruktury-
zacji przez wybrane przedsiębiorstwa 
przemysłu stoczniowego, wykorzysta-
nia środków publicznych pozyskanych 
z tego tytułu i osiągniętych efektów 
ekonomicznych.

Kontrolą objęto: Agencję Rozwoju 
Przemysłu SA, Stocznię Gdynia SA, 
Stocznię Gdańsk-Grupa Stoczni Gdy-
nia SA, Stocznię Szczecińską Nowa 
Sp. z o.o., Grupę H. Cegielski SA 
w Poznaniu.

Izba negatywnie oceniła realizację planów restrukturyzacyjnych przez kontrolowane 
przedsiębiorstwa przemysłu stoczniowego. Mimo wsparcia ze środków publicznych, 

które w latach 2001-2005 wyniosło łącznie prawie 4,3 mld zł, nie osiągnęły one głównych celów tego przedsięwzięcia, jakimi 
było odzyskanie płynności finansowej i prowadzenie działalności gospodarczej z zyskiem. Zasady i warunki postępowania 
zmierzającego do przywrócenia wymienionym podmiotom zdolności do konkurowania na rynku zostały określone w ustawie 
restrukturyzacyjnej. Opisaną w niej procedurą mogą być objęci przedsiębiorcy o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy, 
którzy w dniu 30 czerwca 2002 r. zatrudniali powyżej 1.000 osób i znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Na wniosek 
przedsiębiorcy postępowanie wszczynał prezes Agencji Rozwoju Przemysłu w terminie do 31 grudnia 2003 r.
Restrukturyzacja zobowiązań cywilnoprawnych polegała na zawarciu z wierzycielami ugody, której przedmiotem mogło być m.in. 
umorzenie zobowiązań lub rozłożenie ich na raty, z kolei restrukturyzacji należności publicznoprawnych podlegały zaległości 
z tytułu podatków, opłat celnych i wpłat z zysku, a także m.in. zadłużenia wobec ZUS, PFRON i NFOŚiGW. Postępowanie 
restrukturyzacyjne powinno zostać zakończone w ciągu 24 miesięcy od jego rozpoczęcia 
NIK krytycznie oceniła realizację przez prezesa ARP zadań związanych z realizacją ustawy restrukturyzacyjnej. Kontrola ujawniła 
m.in., iż część pomocy publicznej udzielona została stoczni Gdynia, Gdańsk i HCP nielegalnie, bez uprzedniego uzyskania opinii 
prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a po przystąpieniu do UE bez uzyskania stanowiska Komisji Europejskiej. 
Prezes dopuścił ponadto do nielegalnego objęcia przez Zarząd HCP ugodą restrukturyzacyjną zobowiązań powstałych po 30 
czerwca 2002 r., podjął też decyzję o zakończeniu restrukturyzacji Stoczni Gdynia z przeszło dwumiesięcznym opóźnieniem, 
co również naruszało przepisy ustawy restrukturyzacyjnej.
W ocenie NIK, Stocznia Gdańsk niewłaściwie wykorzystała przyznane środki publiczne, nie odzyskała bowiem płynności 
finansowej, a osiągnięty na koniec 2005 r. dodatni wynik finansowy – 232,8 tys. zł – rażąco odbiegał od założonych 6,2 mln 
zł zysku. Także Stocznia Gdynia nie zrealizowała planu restrukturyzacji w części dotyczącej poprawy wyniku sprzedaży 
i osiągnięcia dodatniego wyniku finansowego. W 2005 r. wykazała ona stratę na sprzedaży statków w wysokości 158,2 mln 
zł, nie zrealizowała też ugody restrukturyzacyjnej zawartej z 470 wierzycielami.
Pozytywnie natomiast, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, Izba oceniła wykorzystanie środków przeznaczonych na 
restrukturyzację przez Stocznię Szczecińską Nowa. Spółka ta osiągnęła w 2005 r. dodatni wynik finansowy w wysokości 
1,5 mln zł, rentowność z działalności gospodarczej oraz odpowiedni poziom kapitałów własnych, co pozytywnie wpłynęło na 
jej wiarygodność. Także spółka HCP odzyskała płynność finansową, uzyskując w 2005 r. zysk netto w wysokości 2,3 mln zł.
Niepełna realizacja zamierzonych w planach restrukturyzacyjnych celów wynikała częściowo, zdaniem Izby, z uwarunkowań 
niezależnych od stoczni. Realizowały one kontrakty na budowę statków zawarte w okresie głębokiej dekoniunktury w przemyśle 
stoczniowym, kiedy nie sposób było przewidzieć późniejszej aprecjacji złotego i wzrostu cen surowców. Jednak, w ocenie NIK, 
udzielenie pomocy było konieczne, bowiem jej brak spowodowałby upadłość stoczni i utratę pracy przez tysiące ludzi.
Izba zwraca jednocześnie uwagę, że wobec zakończenia postępowań restrukturyzacyjnych stocznie nie są już chronione przed 
upadłością – co zapewniała im ustawa restrukturyzacyjna. Ma to znaczenie wobec objęcia ich przez Komisję Europejską pro-
cedurą wynikającą z Traktatu Wspólnoty Europejskiej, z powodu zarzutu udzielenia przez państwo podmiotom gospodarczym 
nieuprawnionej pomocy, niezgodnej z zasadami wspólnego rynku.
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Organizacja zaopatrzenia 
w węgiel kamienny 
producentów energii 
elektrycznej i cieplnej 
w latach 2004-2006 
(I półrocze), 
ze szczególnym 
uwzględnieniem źródeł 
i kosztów zakupu tego 
surowca

Ocena funkcjonującego w latach 
2004-2005 oraz I połowie 2006 r. 
systemu zaopatrzenia w węgiel ka-
mienny przedsiębiorców wytwarzają-
cych energię elektryczną i cieplną, ze 
szczególnym uwzględnieniem źródeł 
i kosztów zakupu węgla.

Kontrolą objęto 33 podmioty: 4 elektro-
wnie, 6 elektrociepłowni, 12 ciepłowni, 
9 kopalń oraz 2 podmioty zajmujące się 
handlem węglem.

Najwyższa Izba Kontroli krytycznie oceniła organizację sprzedaży węgla kamien-
nego producentom energii elektrycznej i cieplnej. Niektóre kopalnie wysyłały do 

swoich kontrahentów większe ilości węgla niż wykazywały to dokumenty sprzedaży, albowiem do listów przewozowych i faktur 
wpisywano ilości węgla wynikające z dopuszczalnej ładowności wagonów, nie zaś będące efektem faktycznego ważenia. 
Odbiorcy nie odnotowywali jednak tego faktu w swojej dokumentacji, w rezultacie do ich magazynów trafiał węgiel o tonażu 
określonym w fakturach. Z jednej więc strony kopalnie traciły setki milionów złotych przychodu, z drugiej – producenci energii 
otrzymywali tysiące ton węgla, którego pochodzenia nie potrafili udokumentować. O skali nieprawidłowości świadczy fakt, że 
w jednym transporcie mogło być nawet o 150 ton węgla więcej, niżby wynikało z dokumentów sprzedaży.
W ocenie NIK, taka patologiczna, sprzyjająca korupcji sytuacja była możliwa, gdyż mimo trwającej już ponad 17 lat restruktu-
ryzacji górnictwo węgla kamiennego dotychczas nie stworzyło szczelnego systemu sprzedaży.
Ujawniona w toku kontroli u czterech największych odbiorców węgla nadwyżka tego surowca nad ilością określoną w dokumentach 
sprzedaży wyniosła prawie 216 tys. ton o szacunkowej wartości 35 mln zł. Straty Skarbu Państwa z tytułu nienaliczonego z tego tytułu 
podatku VAT oblicza się na 8 mln zł. Izba zwraca uwagę, że żadna ze skontrolowanych kopalń nie korzystała z zagwarantowanej 
w umowach możliwości żądania od odbiorców wyników przeprowadzonych przez nich ważeń kontrolnych dostarczonego węgla. 
Kontrolujący ustalili, że chociaż  badani producenci energii posiadali wewnętrzne regulacje określające zasady wyboru dostawców 
węgla, część z nich nie stosowała się do ich zaleceń, uznając że członkowie zarządu mają prawo podejmować niezależne decyzje. 
Nieprzestrzeganie wspomnianych reguł często sprzyjało podejmowaniu błędnych rozstrzygnięć, było też czynnikiem korupcjo-
gennym. Większość producentów energii nie wywiązywała się z obowiązku utrzymywania minimalnego poziomu zapasów węgla, 
określonego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach 
energetycznych. Zastrzeżenia Izby wzbudziła działalność kontrolowanych pośredników w handlu węglem. Okazało się, że 
jeden z nich funkcjonował w oparciu o preferencyjne warunki stworzone przez właściciela wszystkich udziałów w spółce, 
polegające na zlecaniu zadań, za które płacono niezależnie od efektów uzyskanych przez pośrednika. Także inwentaryzacje 
przeprowadzone na placach składowych w portach węglowych wykazywały znaczne rozbieżności pomiędzy ilością zakupionego 
i sprzedanego węgla. Z analizy źródeł zaopatrzenia w węgiel wynika, że decyzje o jego zakupie od pośredników nie zawsze 
miały ekonomiczne uzasadnienie, gdyż po doliczeniu kosztów transportu okazywało się, że cena zakupu energii chemicznej 
zawartej w węglu była wyższa od kosztu jego nabycia bezpośrednio z kopalni.
Niektóre elektrownie nie dochodziły od dostawców węgla kar umownych, chociaż, zdaniem NIK, brak było ku temu przesłanek, 
a wysokość możliwych kar mogła wynieść 2 mln zł netto. Umowy kilku producentów energii z pośrednikami nieprecyzyjnie 
określały obowiązki stron, co uniemożliwiało elektrowniom dochodzenie ewentualnych roszczeń z tytułu nieprawidłowego 
wywiązywania się kontrahenta z zawartej umowy. Odnotowano też zmiany w treści umów, w wyniku których producenci energii 
ponosili wyższe koszty zakupu węgla lub tracili prawo do dochodzenia ewentualnych roszczeń. Członkowie zarządów badanych 
jednostek, podpisujący aneksy do umów, nie potrafili przedstawić Izbie racjonalnego uzasadnienia takich zmian.

– zwiększenie nadzoru nad właściwym 
rozliczaniem dostaw węgla oraz egze-
kwowanie od dostawców zobowiązań 
umownych;

– zapewnienie prawidłowej gospodarki 
węglem we wszystkich spółkach, w któ-
rych Skarb Państwa jest właścicielem 
lub współwłaścicielem.

Wa¿niejsze wnioski

Synteza



61

ZakresCelTytu³  kontroli

Realizacja finansowanej 
ze środków publicznych 
inwestycji pn. „Drogowa 
Trasa Średnicowa”

Ocena przygotowania i wykonania 
inwestycji „Drogowa Trasa Średnico-
wa” oraz gospodarowania środkami 
budżetowymi przeznaczonymi na jej 
realizację.

Kontrolą objęto: urzędy miejskie 
w Gliwicach i Zabrzu, Urząd Miasta 
Katowice, Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Śląskiego oraz Drogową 
Trasę Średnicową SA w Katowicach.

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła realizację DTŚ. Inwestycję tę finansowano 
ze środków budżetu państwa, mimo że inwestor nie posiadał zaakceptowanego przez 

Ministra Finansów programu inwestycji. Nadto, stan zaawansowania prac wyklucza możliwość ich ukończenia w terminie zaplano-
wanym przez Zarząd Województwa na koniec 2007 r. Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, łączącej Gliwice z Katowicami, trwa 
od 1986 r. – z przerwą w latach 1990-1993 – do chwili obecnej. Do 1999 r. DTŚ była inwestycją centralną, finansowaną z dotacji 
budżetowych. Po reformie administracji publicznej w 1998 r., ustawą Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację 
publiczną, inwestycje centralne, których inwestorami byli wojewodowie, przejęły powiaty – jeśli mieściły się one w zakresie zadań 
i kompetencji samorządu. Na tej zasadzie, na mocy porozumienia zawartego w 1999 r., zarządy Gliwic, Zabrza, Rudy Śląskiej, 
Świętochłowic, Chorzowa i Katowic powierzyły Zarządowi Województwa Śląskiego należące do ich właściwości zadanie realizacji 
tej magistrali. Ustalono też, że funkcję inwestora zastępczego nadal będzie sprawować DTŚ SA.
Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w budżecie państwa tworzono rezerwę subwencji ogólnej, 
której środki można było przeznaczać na dofinansowywanie rozpoczętych przed 1 stycznia 1999 r. inwestycji na publicznych 
drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu. Warunkiem uruchomienia tego 
wspomagania – wynikającym z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad finansowania inwestycji 
z budżetu państwa – było uzyskanie przez inwestora dla programu inwestycji akceptacji Ministra Finansów.
Tymczasem, co wykazały ustalenia kontroli, Zarząd Województwa Śląskiego nie posiadał opracowanego i zaakceptowanego 
zgodnie z zasadami wyłożonymi w tym rozporządzeniu programu inwestycji. Brak było zatem podstawowych danych niezbędnych 
do finansowania tych robót z budżetu państwa, takich jak planowany zakres rzeczowy inwestycji, harmonogram jej przebiegu 
określający terminy finalizowania poszczególnych zadań oraz planowany koszt całego przedsięwzięcia. Mimo niedotrzymania 
tego podstawowego warunku, na DTŚ płynęły środki budżetowe – w latach 2004-2006 (I półrocze) ogółem 318 mln zł.
Od wbicia w ziemię pierwszej łopaty w 1986 r. do końca 2006 r. oddano do użytku 13,15 km drogi –  42% jej całkowitej pla-
nowanej długości. Inwestycja realizowana była na podstawie rocznych preliminarzy rzeczowo-finansowych, opracowywanych 
przez DTŚ SA, akceptowanych przez przedstawicieli miast i zatwierdzanych przez zarząd województwa. Rzeczowy zakres 
prac dostosowywany był corocznie do wielkości środków przekazywanych DTŚ SA. W opinii NIK, realizowana w takim trybie 
budowa nie zakończy się w 2007 r., czyli w terminie ustalonym przez Zarząd Województwa Śląskiego w uchwale z 2000 r. 
Wedle szacunków, do końca 2008 r. uda się wykonać w sumie ok. 52% planowanej magistrali.
Izba wskazała jednocześnie, że DTŚ SA, mimo odpowiednich ustaleń, nie prowadziła terminowo odbiorów ukończonych 
obiektów, zaś zarząd województwa nie podjął żadnych kroków, by zdyscyplinować w tej mierze inwestora zastępczego. 
Wskutek nieprzekazywania urzędom miast oddanych do ruchu odcinków trasy po zakończeniu budowy, nie wprowadzono ich 
do ewidencji księgowej, co uniemożliwiało amortyzowanie środków trwałych na zasadach określonych w ustawie o podatku 
dochodowym od osób prawnych. Z tego też powodu, ze środków inwestycyjnych ponoszono koszty utrzymania eksploato-
wanych odcinków drogi, co doprowadziło do zawyżenia w okresie objętym kontrolą o 5,5 mln zł wartości środków trwałych. 
Do miejskich kas nie wpływały też kwoty należne za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową – choćby za 
wystawienie plansz reklamowych. Aby przygotować tereny pod budowę trasy, urzędy miast prowadziły we własnym zakresie 
budownictwo zamienne i odtworzeniowe dla mieszkańców wyburzanych budynków. Kontrolerzy NIK stwierdzili, że program 
tego budownictwa, prowadzony przez UM Katowice, zakończony został w terminie, natomiast przeciągnęły się inwestycje 
prowadzone przez urzędy miast w Gliwicach i Zabrzu.

– opracowanie przez zarząd woje-
wództwa programu inwestycji budowy 

DTŚ i uzyskanie akceptacji Ministerstwa 
Finansów;
– bezzwłoczne przekazywanie urzędom 
miast środków trwałych wytworzonych 
w ramach DTŚ.

Wa¿niejsze wnioski

Synteza
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Tytu³  kontroli Cel Zakres

Tworzenie 
Międzynarodowego 
Centrum Logistycznego 
EUROTERMINAL 
w Sławkowie 

Ocena działań organów państwo-
wych, Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa 
SA i Agencji Rozwoju Przemysłu 
na rzecz tworzenia Euroterminalu, 
z wykorzystaniem szerokotorowej 
infrastruktury kolejowej, a także ocena 
realizacji przez jednostki samorządu 
terytorialnego niezbędnych inwestycji 
infrastrukturalnych.

Kontrolą objęto Ministerstwo Transpor-
tu, Agencję Rozwoju Przemysłu SA, 
Centralę Zaopatrzenia Hutnictwa SA 
w Katowicach, „Instal” Kraków SA, PKP 
Linię Hutniczo-Szerokotorową sp. z o.
o. w Zamościu, Starostwo Powiatowe 
w Będzinie, Śląski Urząd Wojewódzki, 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Śląskiego, urzędy miast w Dąbrowie 
Górniczej i Sławkowie.

Mimo zatwierdzenia przez Radę Ministrów w 2002 r. umowy europejskiej o ważnych 
międzynarodowych liniach transportu kombinowanego i obiektach towarzyszących, 

kolejni ministrowie ds. transportu nie opracowali do końca 2006 r. długookresowej koncepcji budowy centrów logistycznych. 
Starające się o utworzenie takiej placówki Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa SA i Agencja Rozwoju Przemysłu uzyskały 
wprawdzie deklaracje rządu o możliwości dofinansowania inwestycji ze środków unijnych i budżetu państwa, ale przez kilka 
lat brakowało stosownych przepisów wykonawczych. Dopiero we wrześniu 2006 r. Minister Transportu wydał rozporządzenie 
w sprawie trybu, sposobu i warunków współfinansowania inwestycji kolejowych w transporcie intermodalnym, co umożliwiło 
mu –  już po zakończeniu kontroli NIK – podpisanie w 2007 r. umowy z CZH SA na dofinansowanie ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu budowy międzynarodowego centrum logistycznego w Sławkowie.
Chcąc pozyskać inne podmioty dla wspólnej realizacji budowy centrum, spółki CZH i ARP zawarły w 2002 r. porozumienie 
z PKP Cargo SA i PKP SA o wzajemnej współpracy, do której jednak nie doszło. Obiekcje ze strony przedsiębiorstw z grupy 
PKP mogły – zdaniem NIK – wynikać z braku wspomnianej już koncepcji budowy centrów oraz z obawy przed ewentualną 
konkurencją Euroterminalu. Izba uważa, że podjęcie współpracy przez te podmioty byłoby istotne z punktu widzenia sprawności 
realizacji inwestycji oraz zapewnienia jej opłacalności, gdyż PKP Cargo jest największym przewoźnikiem kolejowym w Polsce. 
Jednym z warunków opłacalności tej inwestycji było osiągnięcie takiej przepustowości na polskim odcinku szerokiego toru 
(Izow-Sławków), która pozwoliłaby na przewiezienie do Sławkowa 70 tys. kontenerów rocznie.
W 2005 r. Minister Infrastruktury, Minister Transportu Federacji Rosyjskiej i Minister Transportu i Łączności Ukrainy podpisali 
memorandum w sprawie przygotowania porozumienia dotyczącego wspólnego projektu kolejowego, ale do czasu zakończenia 
kontroli NIK (listopad 2007 r.) żadnych zobowiązań z tego tytułu nie podjęto.
W ustawie budżetowej na 2005 r. utworzona została rezerwa celowa na zadanie pn. Wydatki na przygotowanie infrastruktury 
technicznej dla uruchomienia Euroterminalu w Sławkowie w wysokości 50 mln zł. Wskutek nieuzgodnienia przez ministra 
ds. transportu z samorządowymi organami wykonawczymi oraz ministrem właściwym ds. gospodarki zadań, które miały być 
finansowane ze środków dotacji, nie wykorzystano 19,6 mln zł. Ostatecznie kwota dotacji przyznana na realizację sześciu 
projektów wyniosła 30,4 mln zł. Długotrwałość procesu uzgodnień spowodowała, że do końca 2005 r. wydano z tego zaledwie 
2,3 mln zł, gdyż na wykonanie zadań – łącznie z wyborem wykonawcy z zastosowaniem przepisów ustawy – Prawo zamówień 
publicznych – samorządom pozostało nie więcej niż cztery miesiące. Pozostałą kwotę, na wniosek samorządów, umieszczono 
w wykazie wydatków niewygasających, co pozwoliło wykorzystać ją w ciągu następnych sześciu miesięcy.
Z 30,4 mln zł dotacji gminy wydatkowały 30,2 mln zł. Przeznaczono je m.in. na przebudowę i modernizację dróg dojazdowych 
do Euroteminalu zlokalizowanych na terenie Będzina i Dąbrowy Górniczej oraz budowę oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją 
sanitarną w Sławkowie. Kontrolujący stwierdzili, że w trakcie realizacji inwestycji w tym ostatnim mieście doszło do istotnych 
nieprawidłowości, m.in. naruszenia przepisów Prawa budowlanego.

Wa¿niejsze wnioski

Synteza

– opracowanie i przyjęcie do realizacji 
koncepcji powstania i funkcjonowania 
centrów logistycznych w Polsce wraz 
z ich harmonizacją z europejskim sy-
stemem transportu intermodalnego.
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ZakresCelTytu³  kontroli

Wykorzystanie 
dotacji budżetowych 
na restrukturyzację 
zatrudnienia w górnictwie 
węgla kamiennego 
w 2006 r.,
z uwzględnieniem 
środków pożyczki Banku 
Światowego

Ocena prawidłowości przyznawania, 
wykorzystania oraz rozliczania dotacji 
budżetowej przeznaczonej w 2006 r. 
na restrukturyzację zatrudnienia w gór-
nictwie węgla kamiennego, w tym 
środków z pożyczki Banku Świato-
wego, przez podmioty uczestniczące 
w restrukturyzacji.

Kontrolą objęto Ministerstwo Gospo-
darki, Ministerstwo Finansów, Agencję 
Rozwoju Przemysłu SA, Kompanię 
Węglową SA w Katowicach, Katowicki 
Holding Węglowy SA.

W 2006 r. przedsiębiorstwa górnictwa węgla kamiennego wykorzystały na re-
strukturyzację zatrudnienia 201,3 mln zł dotacji, w tym 93,9 mln zł pochodzące 

z pożyczki Banku Światowego, tj. 90,7% kwoty 221,9 mln zł środków budżetowych, jakimi dysponował Minister Gospodarki 
na tę operację. Najwięcej, 150,3 mln zł, przeznaczono na wypłatę świadczeń osobom, które w latach 2004-2006 na podsta-
wie ustawy o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2004, rozpoczęły korzystanie ze świadczeń w tym 
okresie, zaś 51 mln zł na świadczenia dla pracowników, którzy na mocy ustawy o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego 
do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej i szczególnych uprawnieniach gmin górniczych rozpoczęli korzystanie 
z urlopów górniczych w latach 1999-2002 i kontynuowali pobieranie świadczeń w latach następnych, przechodząc stopniowo 
na emerytury do końca 2006 r.
Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że mimo prawidłowego na ogół wydatkowania przyznanych środków, zmniejszenie 
zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego dalekie jest od planowanego. W latach 2004-2006 ze świadczeń przyznanych 
na podstawie wspomnianych przepisów (świadczenie górnicze, stypendium lub kontrakt na przekwalifikowanie) skorzystały 
jedynie 5442 osoby, chociaż przewidywano, że będzie ich 12 tys. Zainteresowanie korzystaniem z instrumentów osłonowych 
i aktywizująco-adaptacyjnych ze strony osób zatrudnionych pod ziemią zmniejszało się z roku na rok. W 2004 r. na taki krok 
w zamian za świadczenia górnicze w wysokości 75% miesięcznego wynagrodzenia (wypłacanego pracownikom, którym 
brakowało nie więcej niż 3 lata pracy do nabycia uprawnień emerytalnych) zdecydowało się ponad 4,5 tys. osób, rok później 
już tylko 690, a w 2006 r. jedynie 151 osób. Także pracownicy zatrudnieni na powierzchni nie wykazywali chęci skorzystania 
z adresowanych do nich instrumentów aktywizująco-adaptacyjnych, tj. stypendium oraz kontraktu na przekwalifikowanie. 
W 2006 r. ze stypendium korzystały zaledwie cztery osoby, natomiast z kontraktu ani jedna. W ocenie Izby, miesięczne i roczne 
rozliczenia z wydatkowanej dotacji budżetowej w 2006 r. dokonywane były przez beneficjentów prawidłowo. Kwartalne oraz 
roczne sprawozdania finansowe z wykorzystania pożyczki Banku Światowego, sporządzane przez Agencję Rozwoju Przemysłu, 
prezentowały rzetelny i prawdziwy obraz operacji dokonywanych z wykorzystaniem środków pożyczki. 
Kontrolujący ustalili, że w 2006 r. Kompania Węglowa SA wydała pracownikom bony towarowe w kwocie 49 mln zł, nie wliczających ich 
wartości do wypłacanych wynagrodzeń, co oznaczało naruszenie ograniczeń wzrostu wynagrodzeń określonych w umowach dotacji. 
Kompania finansowała także ze środków budżetu państwa korzystniejsze zasady obliczania odpraw emerytalnych, które, zdaniem NIK, 
nie powinny być pokrywane ze środków publicznych. Zastrzeżenia Izby wzbudziła też akceptacja przez Ministra Gospodarki wniosków 
Kompanii o dodatkowe świadczenia z tytułu tzw. czternastki i nagrody z okazji Dnia Górnika w wysokości 2,8 mln zł, sporządzone po 
upływie ostatniego miesiąca pobierania przez pracowników świadczeń górniczych, co było niezgodne z instrukcją operacyjną.
Kontrola wykazała, że w 2006 r. Minister Gospodarki przekazał z opóźnieniem środki dotacji budżetowych przeznaczonych na 
restrukturyzację zatrudnienia w Katowickim Holdingu Węglowym SA oraz Kompanii Węglowej SA w Katowicach. Opóźnienie 
to spowodowało, że Kompania Węglowa zmuszona była finansować wypłatę świadczeń górniczych korzystając z kredytu, 
a koszty finansowe (odsetki) poniesione przez nią z tego tytułu wyniosły 63 tys. zł.

Synteza

– opracowanie propozycji nowych 
instrumentów restrukturyzacji zatrud-
nienia, zwłaszcza skierowanych do osób 
pracujących na powierzchni kopalń; 

– obliczanie przyrostu przeciętnych 
miesięcznych wynagrodzeń z uwzględ-
nieniem wypłat w postaci bonów towa-
rowych;
– zagwarantowanie, iż zmiana polityki 
płacowej jednostki i związane z nią 

konsekwencje finansowe nie obciążą bu-
dżetu państwa w wyniku wnioskowania 
o dopłaty do świadczeń dodatkowych, 
ze środków dotacji. 

Wa¿niejsze wnioski
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Umowę pożyczki na sumę 84,1 mln euro rząd Rzeczypospolitej Polskiej zawarł 
z Bankiem Światowym w 2004 r., przeznaczając pochodzące z niej środki na 

finansowanie likwidacji kopalń węgla kamiennego w ramach realizowanej w latach 2003-2006 reformy górnictwa. W 2006 r., 
ze środków budżetowych, jakimi dysponował Minister Gospodarki, na likwidację kopalń wykorzystano 245,3 mln zł dotacji (77% 
środków przyznanych na ten cel), zaś na usuwanie szkód górniczych 70,9 mln zł (89%). Ponadto, na likwidację kopalń wydano 
15,4 mln zł, a na usuwanie szkód 4 mln zł z dotacji 2005 r., które nie wygasły wraz upływem roku budżetowego. 
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła proces przyznawania, sposób wykorzystania i rzetelność rozliczania tych środków. 
Zauważyła jednak, że w rezultacie niewłaściwego planowania bądź nieodpowiedniego przygotowania zadań do realizacji przez 
SRK i BSRK, zapotrzebowanie na dotacje zostało zawyżone, co doprowadziło do niepełnego wykorzystania przyznanych 
środków i wywołało potrzebę korekty zakresu wykonywanych prac w trakcie 2006 r.
Przyznawanie dotacji poprzedzała weryfikacja wniosków o ich udzielenie, prowadzona w oparciu o kryteria zatwierdzone przez 
Ministra Gospodarki. Monitorowanie wykorzystania tych środków prowadziła Agencja Rozwoju Przemysłu. W opinii Izby, ARP 
dobrze wywiązywała się z tego zadania mimo zdarzających się opóźnień w przesyłaniu raportów z monitoringu Ministerstwu 
Finansów. Kontrola wykazała także, że księgowość w SRK i BSRK działała właściwie, co sprawiało, że rozliczanie otrzymy-
wanych dotacji i wykonywanie obowiązków sprawozdawczości finansowej przebiegało prawidłowo.
Dotacje budżetowe przekazane SRK i BSRK w 2006 r. zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w umowach. 
Kontrolerzy nie stwierdzili przypadków nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami, powodujących negatywne skutki finanso-
we. Ujawnili natomiast pewne uchybienia w postępowaniach przetargowych oraz rzetelności zawieranych umów, dotyczących 
niektórych z realizowanych zadań. W nieprawidłowy sposób przeprowadzono m.in. przetarg dotyczący obsługi prawnej Biura 
Zarządu BSRK. Jego uczestnicy nie zostali poinformowani o potrzebie dołączenia referencji. Spośród dwóch kancelarii, które 
uzyskały w postępowaniu taką samą liczbę punktów, wygrała kancelaria wykonująca już wcześniej obsługę prawną spółki, 
przedkładając o jedną referencję więcej w stosunku do oferty konkurencyjnej, za co otrzymała punkty dodatkowe.
Kontrolę funkcjonowania spółek prowadzących restrukturyzację i likwidację kopalń oraz wykorzystywania przez nie otrzymywa-
nych dotacji Izba przeprowadziła w 2007 r. po raz czwarty z rzędu, kontynuując w ten sposób działania uzgodnione z Bankiem 
Światowym, który przy formułowaniu własnych ocen spożytkowania tej pożyczki bierze pod uwagę coroczne ustalenia kontroli 
NIK. Badane jednostki w większości wykorzystały uwagi i wnioski pokontrolne, nadal jednak nie straciły aktualności sugestie NIK 
dotyczące prowadzenia zadań likwidacyjnych tylko przez jeden podmiot oraz ograniczenia finansowania z dotacji odwadniania 
likwidowanych kopalń i przejęcia tego obowiązku przez kopalnie czynne. Kwestie te wymagają pilnego rozwiązania, zwłaszcza 
że z końcem 2007 r. przestanie obowiązywać ustawa o restrukturyzacji górnictwa.

Synteza

Likwidacja kopalń węgla 
kamiennego w 2006 r., 
z uwzględnieniem 
wykorzystania pożyczki 
Banku Światowego 

Ocena prawidłowości przyznawania 
dotacji budżetowych przeznaczonych 
na likwidację kopalń w 2006 r., w tym 
środków pochodzących z pożyczki 
BŚ oraz ich wykorzystania i rozlicza-
nia przez podmioty uczestniczące 
w restrukturyzacji górnictwa węgla 
kamiennego. 

Kontrolą objęto: Ministerstwo Gospo-
darki, Ministerstwo Finansów, Agencję 
Rozwoju Przemysłu SA w Warszawie, 
Spółkę Restrukturyzacji Kopalń SA 
w Katowicach i Bytomską Spółkę 
Restrukturyzacji Kopalń Sp. z o.o. 
w Bytomiu. 

– wnioskowanie o dotacje tylko na 
zadania możliwe do wykonania w danym 
roku budżetowym i tym samym ogra-
niczenie zmian w rocznych planach 
działań wyłącznie do przypadków 

niezależnych od spółek prowadzących 
restrukturyzację kopalń;
– przygotowanie docelowych rozwią-
zań oraz regulacji prawnych dotyczą-
cych organizacji i finansowania likwida-
cji kopalń oraz ich zabezpieczenia przed 
zagrożeniem wodnym.

Wa¿niejsze wnioski
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Synteza

Zbywanie mieszkań 
zakładowych w latach 
2004-2006 przez spółki 
handlowe, w których Skarb 
Państwa jest podmiotem 
dominującym

Ocena prawidłowości zbywania miesz-
kań zakładowych, w których Skarb 
Państwa jest podmiotem dominującym, 
w tym procedur i zasad stosowania 
obniżek ceny mieszkań oraz równego 
traktowania osób ubiegających się 
o ich wykupienie.

Kontrolę przeprowadzono w 17 spół-
kach prawa handlowego: w 12 spół-
kach będących w 100% własnością 
Skarbu Państwa oraz w spółkach 
stanowiących w 100% własność pań-
stwowych osób prawnych, a także 
w 5 spółkach działających z udziałem 
Skarbu Państwa, w których jest on 
podmiotem dominującym.

W latach 2004-2006 objęte kontrolą spółki zbyły 4759 mieszkań, w tym 4632 
w trybie ustawy o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przed-

siębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz 
niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa. Z przepisu tego wynika, iż w wypadku przeznaczenia mieszkań 
na sprzedaż, osobom uprawnionym – przede wszystkim aktualnym i byłym pracownikom oraz najbliższym członkom ich rodzin 
– przysługuje prawo pierwszeństwa w ich nabyciu oraz określone preferencje. Mimo stwierdzonych uchybień, Najwyższa Izba 
Kontroli pozytywnie oceniła zbywanie mieszkań zakładowych przez spółki prawa handlowego, w których Skarb Państwa był 
podmiotem dominującym.
Najwięcej mieszkań zakładowych – 94,2%. ich ogólnej liczby – zbyły cztery z siedemnastu objętych kontrolą spółek: Kombinat 
Koksochemiczny „Zabrze” SA w Zabrzu, Nadwiślańska Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Brzeszczach, Katowicki Holding 
Węglowy SA w Katowicach i Spółka Restrukturyzacji Kopalń SA w Katowicach. W każdej spośród 459 zbadanych przez 
NIK transakcji sprzedaży w trybie wymienionej ustawy, podstawą ustalenia ceny mieszkań była ich wartość określona przez 
rzeczoznawców majątkowych w formie operatów szacunkowych.
Spółki sprzedały z prawidłowo obliczoną bonifikatą 451 mieszkań. Przy zbyciu pozostałych 8 mieszkań miały miejsce niepra-
widłowości, m.in. obniżenie ceny w wysokości niezgodnej z przepisami, uznanie za uprawnionych do korzystania z obniżek 
takich nabywców, którym prawo to nie przysługiwało. Wartość bezpodstawnych obniżek wyniosła 173,5 tys. zł, w tym na szkodę 
spółek – 168,1 tys. zł. W kilku przypadkach spółki ustaliły cenę sprzedaży lokali na podstawie nieaktualnych operatów.
Bez zgody właściwych organów spółek sprzedanych zostało 8 mieszkań. W kilku spółkach proces ten dodatkowo normowały 
specjalne regulaminy, które jednak nie zostały dostosowane do zmian przepisów wspominanej ustawy, rozszerzających krąg 
osób uprawnionych do nabycia mieszkań na warunkach preferencyjnych. Sprzedający żądali od ubiegających się o kupno 
mieszkań wniesienia opłat na poczet ich przygotowania do sprzedaży, czego nie przewiduje ustawa, albo informowali poten-
cjalnych nabywców, że niewpłacenie wskazanej kwoty uważane będzie za rezygnację z kupna lokalu, mimo iż ustawa nie 
zawiera takiej sankcji.
Dwie spółki oddały kilka mieszkań w najem na czas nieoznaczony – było to równoznaczne z możliwością ich nabycia na wa-
runkach preferencyjnych, z czego skorzystali najemcy – zamiast sprzedać je w drodze publicznego przetargu za cenę rynkową. 
Kontrolujący ujawnili fakt sprzedaży z bonifikatą 95% dwóch mieszkań jednej osobie, która je wcześniej od spółki najmowała. 
Zdaniem NIK, ustawa o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek 
handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań zakładowych będących 
własnością Skarbu Państwa nie zakazuje wynajmowania temu samemu pracownikowi dwóch mieszkań. Jednocześnie nie 
zawiera jednak regulacji dotyczących obniżenia ceny przy zakupie więcej niż jednego mieszkania, co stwarzało możliwość 
wystąpienia korupcji.

– ustalanie ceny sprzedawanych 
mieszkań na podstawie aktualnych 
operatów szacunkowych;

– zaniechanie działań uzależniających 
sprzedaż mieszkań od konieczności 
wnoszenia przez osoby ubiegające się 
o ich nabycie opłat na poczet kosztów 
przygotowania lokalu do zbycia;

– opracowanie projektu nowelizacji 
wymienionej ustawy, jednoznacznie 
określającej, czy prawo do uzyskania 
obniżenia ceny przysługuje w razie 
zakupu więcej niż jednego mieszkania.

Wa¿niejsze wnioski
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Gospodarowanie gminnym 
zasobem nieruchomości

Ocena gospodarowania gminnym 
zasobem nieruchomości, w tym za-
awansowania komunalizacji, ewiden-
cjonowania nieruchomości gminnych, 
prawidłowości ich zbywania i udostęp-
niania oraz planowania wykorzystania 
zasobu.

Kontrolę przeprowadzono w 29 pod-
miotach: 9 urzędach miast, 17 urzę-
dach miast i gmin oraz 3 urzędach 
gmin.

Najwyższa Izba Kontroli krytyczne oceniła gospodarowanie gminnym zasobem 
nieruchomości przez większość skontrolowanych gmin. Wójtowie nie posiadali 

wiarygodnych danych o nieruchomościach, nie korzystali z możliwości zwiększenia dochodów gmin drogą odpłatnego udo-
stępniania gruntów, przedstawiali nierzetelne dane o ich rozdysponowaniu, nie wywiązywali się z obowiązku sporządzania 
planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości. Jednocześnie po raz kolejny NIK zwróciła uwagę na brak spójnych 
regulacji prawnych, umożliwiających porównywanie danych ewi-dencyjnych nieruchomości różnych jednostek, co negatywnie 
wpływało na komunalizację gminnego mienia.
W latach 1990-2005, w badanych podmiotach skomunalizowano nieruchomości o powierzhni ponad 42,1 tys. ha. Proces ten 
zakończono jedynie w 9 gminach, w 16 pozostało jeszcze do skomunalizowania co najmniej 4,3 tys. ha, zaś 4 gminy w ogóle 
nie posiadały informacji o liczbie nieruchomości gruntowych podlegających komunalizacji. Jest rzeczą znamienną, że kilka 
gmin nie czyniło żadnych starań, aby potwierdzić nabycie własności nieruchomości.
Z dezaprobatą NIK spotkał się fakt, iż większość gmin nie aktualizowała wysokości rocznych opłat z tytułu trwałego zarządu 
lub użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych, co mogłoby zwiększyć ich  dochody o 1,3 mln zł. Kontrola wykazała, 
że w 12 gminach ostatniej aktualizacji tych opłat dokonano przed r 2000 r. Nie kwestionując potrzeby urealnienia stawek, 
wójtowie wskazywali m.in. na znaczne koszty sporządzenia operatów szacunkowych.
W styczniu 2006 r. nieruchomości stanowiące własność kontrolowanych gmin obejmowały 45,3 tys. ha, z których 6,4 tys. ha 
trwale rozdysponowano, tj. oddano w wieczyste użytkowanie, a pozostałe 38,9 tys. ha tworzyło gminny zasób nieruchomości. 
Z owego zasobu udostępniono 21 tys. ha, z czego 7,2 tys. ha do odpłatnego korzystania. Zdaniem NIK, trudno uznać za 
wiarygodne, iż pozostałe 17,7 tys. ha nie zostało faktycznie rozdysponowanych, skoro na części tych gruntów znajdują się 
drogi publiczne.
Prawidłowe ewidencjonowanie nieruchomości stwierdzono tylko w 8 gminach, natomiast w pozostałych wójtowie nie dysponowali 
jednoznacznymi danymi o liczbie i powierzchni nieruchomości gminnych, przede wszystkim ze względu na ograniczone środki 
finansowe i niewystarczającą obsadę kadrową. W kikunastu gminach wójtowie nie ewidencjonowali nawet nieruchomości na-
leżących do gminnego zasobu nieruchomości, a w 26 wystąpiły rozbieżności między danymi urzędów gmin a danymi ujętymi 
w geodezyjnej ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej przez starostów. Różnice takie wynikały m.in. z niedostosowania 
rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków w części dotyczącej 
ewidencjonowania gminnego zasobu nierucho-mości do znowelizowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami. Mimo 
ustawowego obowiązku, plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości, sporządziło tylko 6 wójtów.
W większość gmin ujawniono nieprawidłowości przy zbywaniu i udostępnianiu nieruchomości. Gminy nie podawały do pub-
licznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz oddania w najem lub dzierżawę, niewłaściwie 
dokumentowały prowadzone postępowanie w sprawie udostępnienia nieruchomości. W ocenie NIK, nierówność w dostępie do 
informacji, dowolność w określaniu warunków zbycia nieruchomości w sposób preferujący niektóre osoby mogły wskazywać 
na możliwość wystąpienia korupcji.

Synteza

– znowelizowanie przepisów ustawy 
o gospodarce nieruchomościami, by 
zobowiązywały one wójtów do ewiden-
cjonowania wszystkich nieruchomości 

gminnych w sposób umożliwiający 
wyodrębnienie nieruchomości gmin-
nego zasobu i zapewniający zgodność 
danych zawartych w ewidencjach wój-
tów z danymi geodezyjnymi ewidencji 
gruntów i budynków prowadzonych 
przez starostów,

– znowelizowanie rozporządzenia Mini-
stra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 
w sprawie ewidencji gruntów i budynków 
w sposób dostosowujący prowadzenie 
tej ewidencji do postanowień ustawy 
o gospodarce nieruchomościami określają-
cych pojęcie zasobów nieruchomości.

Wa¿niejsze wnioski
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– opracowanie projektu nowelizacji 
ustawy o gospodarce nieruchomościami, 
zobowiązującej wójtów do ewidencjo-
nowania wszystkich nieruchomości 

gminnych w sposób umożliwiający wy-
odrębnienie nieruchomości gminnego 
zasobu i zapewniający zgodność danych 
dotyczących nieruchomości zawartych 
w ewidencjach gminnych z danymi geo-
dezyjnej ewidencji gruntów i budynków 
prowadzonej przez starostów.

Zarządzanie 
nieruchomościami 
gminnymi

Ocena wykonywania ustawowych 
zadań własnych gmin, związanych 
z zarządzaniem należącymi do nich 
nieruchomościami, w tym przestrze-
gania zasad prawidłowej gospodarki 
w przypadku różnych instytucjonalnych 
form zarządzania nieruchomościami 
przez gminy.

Kontrolę przeprowadzono w 60 jed-
nostkach: w 9 urzędach gmin wiej-
skich, 21 urzędach miast, 3 urzędach 
miast i gmin oraz w 27 jednostkach 
zarządzającymi nieruchomościami 
– 13 zakładach budżetowych, 12 spół-
kach, w tym 11 komunalnych, jednym 
gospodarstwie pomocniczym i jednej 
jednostce budżetowej.

Organy stanowiące i wykonawcze gmin, a także gminne jednostki organizacyjne, 
nie przestrzegały zasad prawidłowej gospodarki oraz zachowania szczególnej 

staranności przy zarządzaniu mieniem komunalnym. Wójtowie większości objętych kontrolą gmin nie posiadali dokładnych 
informacji o wszystkich nieruchomościach gminnych, ponieważ nie prowadzili ich ewidencji lub robili to nierzetelnie. W efekcie, 
w badanych urzędach stwierdzono istotne różnice między danymi o nieruchomościach zawartymi w ewidencji nieruchomości, 
ewidencji księgowej środków trwałych, sprawozdaniach GUS i informacjach o stanie mienia komunalnego. Ustawa o gospodarce 
nieruchomościami nie przewiduje obowiązku sporządzenia wykazu wszystkich nieruchomości gminnych, a jedynie należących 
do gminnego zasobu. Jednak zdaniem NIK, brak pełnego rozeznania w liczbie i powierzchni nieruchomości nie pozwala 
gospodarować nimi w sposób racjonalny.
Tylko w sześciu gminach opracowano plany wykorzystania zasobu nieruchomości oraz uchwalono wieloletnie programy gospo-
darowania mieszkaniowymi zasobami gmin, określające które nieruchomości i lokale powinny pozostać w gminnych zasobach, 
a które są zbędne i wymagają zabezpieczenia do czasu ich zbycia lub likwidacji. Żadna z gmin nie powierzyła w zarządzanie 
całości swojego zasobu nieruchomości. Większość przekazała w tej formie jedynie swoje zasoby mieszkaniowe. W pięciu 
gminach wójtowie zarządzali mieszkaniowym zasobem za pośrednictwem pracowników gminy, w 27 zadanie to powierzono 
gminnym jednostkom organizacyjnym, a tylko w jednym przypadku prywatnemu profesjonalnemu zarządcy. Chociaż na lokalnych 
rynkach w większości kontrolowanych gmin funkcjonowało kilka podmiotów zarządzających nieruchomościami, wójtowie nie 
wykorzystywali możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych.
Wójtowie nie sprawowali skutecznego nadzoru nad działalnością podmiotów zarządzających zasobami mieszkaniowymi 
gmin. Ponad połowa z nich – wbrew ustawie o gospodarce nieruchomościami – udzieliła tym podmiotom upoważnienia do 
występowania na drogę sądową w sprawach windykacji należności czynszowych. W kilku gminach zarządzaniem zasobami 
mieszkaniowymi zajmowały się spółki komunalne, które nie zatrudniały licencjonowanych zarządców, co było sprzeczne 
z wymienioną wyżej ustawą.
Zakres remontów i modernizacji zasobów mieszkaniowych wykonywanych przez urzędy gmin i podmioty zarządzające nie 
zapewniał utrzymania budynków w stanie co najmniej niepogorszonym. Jedną z przyczyn takiej sytuacji było utrzymywanie 
we wszystkich kontrolowanych gminach obowiązujących stawek czynszu na poziomie znacznie niższym od 3 proc. wartości 
odtworzeniowej lokalu w stosunku rocznym, a także niedostatek potrzebnych na ten cel środków w ich budżetach.
Kontrolujący odnotowali brak dbałości o prawidłowe funkcjonowanie systemu realizacji dochodów z majątku gminnego. 
Wójtowie i podmioty zarządzające m.in. nie wprowadzili – wymaganych przez ustawę o finansach publicznych – procedur 
kontroli finansowej, nierzetelnie prowadzili ewidencję księgową dochodów z tytułu gospodarowania zasobami mieszkaniowy-
mi, nie podejmowali działań windykacyjnych wobec części dłużników lub robili to opieszale, nawet z dwuletnim opóźnieniem. 
Na koniec marca 2007 r. w kontrolowanych gminach zaległości wynosiły 93,2 mln zł.

Synteza
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Synteza

Wa¿niejsze wnioski

Realizacja inwestycji 
w Międzynarodowym 
Porcie Lotniczym 
w Balicach

Ocena prawidłowości – finansowanej 
ze środków budżetu państwa – rozbu-
dowy i modernizacji Międzynarodowe-
go Portu Lotniczego Kraków-Balice. 

Kontrolą objęto przedsiębiorstwo 
państwowe „Porty Lotnicze” (PPL) 
oraz „Międzynarodowy Port Lotniczy 
im. Jana Pawła II” Sp. z o.o. (MPL).

Izba pozytywnie oceniła realizację inwestycji na lotnisku w Balicach. Środki 
budżetowe wydatkowano w zaplanowanej wysokości i zgodnie z przeznaczeniem, 

a umowy z wykonawcami robót gwarantowały wykonanie zaplanowanego zakresu prac i zabezpieczały finansowe interesy 
inwestora. Niepokój budziło natomiast nieuregulowanie kwestii własności części infrastruktury lotniska.
W latach 1996-2005 zrealizowano w porcie 6 inwestycji: centralną – sfinansowaną przez PPL modernizację pasów startowych 
oraz prowadzone przez MPL z udziałem środków budżetowych: budowę budynku CARGO, rozbudowę terminalu pasażerskiego, 
rozbudowę płyty postojowej dla samolotów, a także – związane z wypełnieniem warunków traktatu z Schengen – dostoso-
wanie terminalu pasażerskiego i modernizację przejścia granicznego. Poniesione przez PPL koszty modernizacji wyniosły 
91,5 mln zł, zaś MPL otrzymał na wykonanie swych zadań 34,7 mln zł oraz 4,8 mln zł na zakup sprzętu i urządzeń związanych 
z bezpieczeństwem ruchu lotniczego. W wyniku przeprowadzonych prac nastąpił znaczący wzrost liczby obsługiwanych 
w Balicach pasażerów oraz zwiększenie przychodów z tytułu opłaty lotniskowej.
Zarówno działania PPL, jak i spółki MPL podejmowane dla przeprowadzenia modernizacji i rozbudowy lotniska w Balicach, 
Izba oceniła pozytywnie. Wszystkie zaplanowane roboty zostały wykonane w terminach określonych w harmonogramach 
rzeczowo-finansowych. Dysponent środków budżetowych – Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej a następnie 
Ministerstwo Infrastruktury oraz rada nadzorcza i zespół audytorów – przeprowadzili łącznie 6 kontroli inwestycji MPL i w ich 
trakcie nie stwierdzili nieprawidłowości. NIK krytycznie natomiast odniosła się do nierozliczenia przez MPL odsetek bankowych 
od części środków uzyskanych z Urzędu Lotnictwa Cywilnego na zakupy inwestycyjne.
Kontrola wykazała, że mimo upływu 7 lat od ukończenia inwestycji nadal nie została uregulowana sprawa własności infra-
struktury lotniska, powstałej na gruntach Skarbu Państwa, będących w trwałym zarządzie Ministra Obrony Narodowej. Mimo 
że obiekty te zostały sfinansowane z dotacji budżetowych przyznanych PPL, to prawo do nich rości sobie również MON. Izba 
negatywnie ocenia niezawarcie przez PPL – na etapie wniosku o dotacje lub na początku inwestycji – stosownej umowy 
z MON, rozstrzygającej kwestie własnościowe.
W celu uregulowania warunków współużytkowania portu w Balicach przez lotnictwo cywilne i wojskowe, zawarto w 2005 r. 
umowę operacyjną między MPL a wojskowym użytkownikiem lotniska, jednostką wojskową 1155 oraz umowę dzierżawy 
z Agencją Mienia Wojskowego. W ocenie Izby, zarówno zakres odpowiedzialności, jak i obciążenia finansowe ponoszone 
przez MPL są niewspółmiernie wysokie w stosunku do ciężarów nałożonych na pozostałe strony umów. Nie zastrzeżono m.in. 
możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez MPL w razie ograniczenia lub przerwania eksploatacji lotniska 
z przyczyn zależnych od wojska, nie zagwarantowano też zwrotu części kosztów utrzymania infrastruktury lotniskowej. Zdaniem 
NIK, zapisy obu umów nie zabezpieczają w pełni interesów prawno-ekonomicznych MPL.

– uregulowanie prawa własności 
wybudowanych lub zmodernizowanych 
przez PPL elementów infrastruktury 
lotniska w Balicach, położonych na 
gruntach pozostających w trwałym 
zarządzie MON,
– doprowadzenie do renegocjacji 
umów zawartych przez MPL z jednostką 
wojskową 1155 i Agencją Mienia Woj-
skowego w celu zabezpieczenia intere-
sów prawno-ekonomicznych spółki.
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ZakresCelTytu³  kontroli

Wyłączanie gruntów 
z produkcji rolnej i jego 
wpływ na aktualizację 
ewidencji gruntów 
i budynków oraz skutki 
podatkowe tych czynności

Ocena wykonywania przez starostów 
i prezydentów miast na prawach po-
wiatu czynności z zakresu działania 
administracji rządowej dotyczących 
wyłączeń gruntów rolnych oraz ich 
działania jako organów administracji 
geodezyjnej i kartograficznej.
 

Kontrolę przeprowadzono w 39 
urzędach miast na prawach powiatu 
i w starostwach powiatowych w woje-
wództwach: dolnośląskim, lubelskim, 
małopolskim, podkarpackim, podla-
skim, świętokrzyskim, wielkopolskim 
i zachodniopomorskim. 

Izba negatywnie oceniła działania skontrolowanych podmiotów, wskazując m.in. 
na naruszenia prawa przy wydawaniu decyzji o wyłączaniu gruntów z produkcji 

rolniczej oraz nierzetelne prowadzenie ewidencji gruntów i sprawozdawczości dotyczącej ochrony gruntów rolnych. Niezależnie 
od zaniedbań ze strony organów administracji, na taką ocenę wpłynęła wadliwość i brak spójności regulacji prawnych.
Procedura przekwalifikowywania gruntów rolnych na cele nierolnicze zezwala na dokonywanie wyłączeń z produkcji rolnej na 
podstawie decyzji o warunkach zabudowy działek o powierzchni nieprzekraczającej – w zależności od klasy bonitacyjnej – 0,5 ha 
lub 1,0 ha. Intencją tego zapisu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych było z jednej strony uproszczenie postępowania, 
z drugiej zaś zapobieżenie masowemu przekształcaniu przeznaczenia użytków rolnych. W wypadku większych areałów, na 
wyłączenie wymagana jest zgoda ministra lub wojewody, a od 2006 r. – marszałka województwa. Przepis ten nie spełniał 
jednak skutecznie swej ochronnej funkcji, omijano go bowiem dzieląc zamierzenia inwestycyjne na części, z których każda 
nie przekraczała granicznych wielkości obszarowych. Izba wskazywała na tę wadę obowiązującego prawa. Zastrzeżenia NIK 
dotyczyły też stosowanej wykładni, w myśl której już samo przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzen-
nego określonych obszarów na cele nierolnicze i nieleśne jest wystarczającą przesłanką do uzyskania zgody odpowiedniego 
organu na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.
W ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych brak jest jasno sformułowanego katalogu dokumentów, które trzeba przedło-
żyć wraz z wnioskiem o zezwolenie o wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej. W rezultacie starostwa samodzielnie określały 
swoje wymagania w tym względzie, co prowadziło do bardzo zróżnicowanej praktyki kompletowania załączników. Kontrolerzy 
zwrócili uwagę na nadmierne rozszerzanie tego katalogu, szczególnie o wypisy z ewidencji gruntów i budynków – prowadzonej 
przecież przez starostwa. Praktyka ta była sprzeczna z kodeksem postępowania administracyjnego, który stanowi, że fakty 
znane organowi z urzędu nie wymagają dowodu.
Kontrola wykazała też drastyczne rozbieżności między starostwami w ujawnianiu w ewidencji zmienionego sposobu użytko-
wania gruntu. Jako podstawy do wprowadzania zmian uznawano różne okoliczności – decyzje zezwalające na wyłączenie, 
zgłoszenia dokonywane przez inwestorów na podstawie Prawa geodezyjnego i kartograficznego, dokumentację z inwentaryzacji 
geodezyjnej albo aktualizację operatu ewidencyjnego. Przyjęcie jednego z tych wariantów powodowało, że zmiany w ewidencji 
ujawniano przed, w trakcie albo po zakończeniu inwestycji. Tymczasem konsekwencją ich wprowadzania była zmiana sposobu 
opodatkowania gruntu – miejsce podatku rolnego zastępował kilkunastokrotnie a nawet kilkudziesięciokrotnie wyższy podatek 
od nieruchomości. W opinii NIK, świadczy to o nierzetelności działania organów administracji, jest też przejawem nierównego 
traktowania podmiotów w obliczu prawa.
W wyniku kontroli ujawniono, że ani jeden z systemów informatycznych wykorzystywanych w starostwach nie pozwalał na 
sporządzanie rzetelnej sprawozdawczości o wyłączeniach gruntów z produkcji rolniczej. W rezultacie w sprawozdaniach, 
zamiast gruntów rzeczywiście wyłączonych, ujmowano powierzchnie co do których wydano zezwolenia na wyłączenie.

– znowelizowanie ustawy o ochronie grun-
tów rolnych i leśnych celem uniemożliwienia 
przeznaczania gruntów na cele nierolni-
cze bez zgody właściwych organów,

– określenie katalogu dokumentów 
załączanych do wniosku o odrolnienie 
gruntów,
– normatywne określenie momentu 
wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej,
– dostosowanie terminu powstania 
obowiązku uiszczania podatku do norma-

tywnie określonego momentu wyłącze-
nia gruntu z produkcji rolniczej,
– określenie zasad sporządzania spra-
wozdań o wyłączaniu gruntów z pro-
dukcji rolniczej.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
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Tytu³  kontroli Cel Zakres

Realizacja inwestycji 
i remontów w szkołach 
i placówkach oświatowych 
jednostek samorządu 
terytorialnego 
województwa lubelskiego 
w latach 2004-2006 
(I półrocze)

Ocena wykonania przez jednostki 
samorządu terytorialnego zadań 
własnych dotyczących inwestycji i re-
montów obiektów szkolnych i placówek 
oświatowych oraz ich utrzymania 
w odpowiednim stanie.

Kontrolą objęto Urząd Marszałkowski 
Województwa Lubelskiego, starostwa 
powiatowe w Radzyniu Podlaskim 
i Łukowie, urzędy miasta w Lublinie 
i Międzyrzeczu Podlaskim, urzędy 
gmin w Jastkowie i Borkach.

W latach 2004-2006 na inwestycje i remonty szkół oraz placówek oświatowych 
kontrolowane jednostki wyasygnowały 51,6 mln zł. Uwzględniając zakres wykona-

nych prac, ich terminowość oraz koszty, Izba nie miała zastrzeżeń do sposobu spożytkowania 51 mln zł, stwierdziła natomiast, 
iż 0,6 mln zł wydatkowano niezgodnie z przeznaczeniem, zaś o 236,2 tys. zł zawyżono koszty budowy sali gimnastycznej w jednej 
ze szkół. Mimo nieprzestrzegania przez kontrolowane podmioty przepisów Prawa budowlanego oraz ustawy o zamówieniach 
publicznych, NIK pozytywnie oceniła ich przygotowanie do realizacji zadań własnych związanych z inwestycjami i remontami 
obiektów szkolnych i placówek oświatowych oraz ich utrzymaniem w należytym stanie technicznym.
Ustalono, że inwestycje rozpoczynane były po dokonaniu analizy możliwości finansowych jednostek, ale roczny system pla-
nowania ich budżetów oraz określania wysokości dotacji nie sprzyjał optymalnej organizacji prac, gdyż decyzje o przyznaniu 
dotacji zapadały przeważnie w ostatnim kwartale, co ograniczało możliwości wyboru wykonawców zgodnie z przepisami 
o zamówieniach publicznych.
Inwestorzy sukcesywnie przekazywali środki na finansowanie prac, a ich okresowe braki (od 4 do 78 dni) nie miały wpływu 
na przebieg robót, nie spowodowały też dochodzenia przez wykonawców kar umownych za zwłokę w zapłacie zobowiązań. 
W dwóch jednostkach samorządu terytorialnego wydatki przeznaczone na remonty zakwalifikowano jako inwestycyjne, co 
naruszało przepisy rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów 
i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
W kilku jednostkach stwierdzono m.in. brak postępowania przetargowego przy wyłanianiu wykonawcy robót, niezgodność umów 
ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, skrócenie terminu składania ofert, niezamieszczenie ogłoszenia o przetargu 
w Biuletynie Zamówień Publicznych, co było niezgodne z ustawą – Prawo zamówień publicznych. Zdaniem NIK, dowolność 
w podejmowaniu decyzji o wyborze wykonawcy, nierówny dostęp do informacji mogły sprzyjać korupcji.
Kontrolujący ustalili, że przy wyborze dostawcy wyposażenia niezasadnie zastosowano inny tryb niż przetarg nieograniczony, 
istniały też rozbieżności między zakresem prac wykonanych a ujętych w planach budowlanych. Niektórzy inwestorzy przed 
przystąpieniem do robót nie składali do organów nadzoru budowlanego zawiadomienia o zamierzonym terminie ich rozpoczęcia 
i zakończenia. Zdarzyło się też, że osoby kierujące budowami oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego nie posiadali wymaga-
nych uprawnień budowlanych oraz aktualnych zaświadczeń, wydanych przez właściwą izbę samorządu zawodowego.
W trzech jednostkach samorządu terytorialnego stwierdzono niedopełnienie obowiązku zgłoszenia organowi administracji archi-
tektoniczno-budowlanej robót remontowych, czym naruszono art.30 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego, zaś w skontrolowanych 
szkołach i placówkach oświatowych – rozpoczynanie eksploatacji obiektów przed uzyskaniem pozwolenia na ich użytkowanie, 
niezgłoszenie właściwemu organowi zmiany przeznaczenia pomieszczeń, a także nieprzeprowadzanie okresowych kontroli 
obiektów budowlanych.

– zapewnienie przestrzegania zasad 
i trybu udzielania zamówień publicz-
nych,
– wyeliminowanie mechanizmów 

korupcjogennych przy udzielaniu za-
mówień publicznych,
– przestrzeganie przez wykonawców 
robót i inspektorów nadzoru inwe-
storskiego obowiązków wynikających 
z ustawy – Prawo budowlane.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
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Synteza

Wypełnianie przez 
wojewodów obowiązku 
utrzymania na drogowych 
przejściach granicznych 
sprawności technicznej 
wag do ważenia 
samochodów ciężarowych, 
na północno-wschodnim 
i wschodnim odcinku 
granicy państwowej 
w latach 2005-2006 
(I kwartał)

Ocena utrzymywania przez wojewodów 
sprawności wag samochodowych na 
przejściach granicznych oraz stopnia 
wykorzystywania tych urządzeń przez 
Służbę Celną.

Kontrolą objęto: urzędy wojewódzkie 
– warmińsko-mazurski, podlaski, lubel-
ski i podkarpacki – ich 4 gospodarstwa 
pomocnicze administrujące drogowymi 
przejściami granicznymi oraz urzędy 
celne w Białymstoku, Białej Podlaskiej, 
Zamościu, Olsztynie i w Przemyślu.

Izba pozytywnie oceniła wykorzystanie przez Służbę Celną wag samochodowych 
do kontroli nacisków osi i masy całkowitej pojazdów ciężarowych. NIK stwierdziła, 

że prawidłowo funkcjonowało 25 spośród 29 wag zainstalowanych na kontrolowanych przejściach granicznych.
Wagi do ważenia samochodów ciężarowych, wykonujących międzynarodowy transport drogowy, stanowią istotną część 
infrastruktury drogowych przejść granicznych. Ich sprawność techniczna decyduje o możliwości wykrywania przypadków 
przeładowywania pojazdów, a tym samym przekraczania dopuszczalnego nacisku osi i masy całkowitej. Skuteczność tych 
badań służy m.in. ochronie stanu polskich dróg. W razie stwierdzenia przez Służbę Celną odstępstw od ustalonych wartości 
maksymalnych norm nacisku i ciężaru, mogą być pobierane stosowne opłaty i kary.
Badaniu nacisków osi i masy całkowitej poddano 929 tys. pojazdów, czyli przeszło 69% ciężarówek, które przekroczyły 
granicę państwa polskiego na 7 przejściach objętych kontrolą. W największym stopniu wagi wykorzystywano na przejściach 
w Korczowej, Kukurykach, Kuźnicy Białostockiej i Dorohusku – posiadających najnowocześniejszą infrastrukturę, w których 
organizacja ruchu i system kontroli pojazdów wymuszały ważenie każdego przejeżdżającego przez nie auta ciężarowego. Kontroli 
wagowej poddano tu od 84,8% do 99,1% pojazdów. Z kolei w Bobrownikach i Bezledach, przejściach wyposażonych w stare 
wagi, najdłużej użytkowane, kontrolowano zaledwie od 2,1% do 7% samochodów ciężarowych. Zawodność i niedoskonałości 
techniczne tych urządzeń sprawiały, że do kontroli wagowej kierowano pojazdy po przeprowadzeniu przez celnika wstępnej 
oceny prawdopodobieństwa ewentualnego ich przeładowania.
W rezultacie prowadzonych przez Służbę Celną pomiarów, na północno-wschodniej i wschodniej granicy ujawniono ponad 
5,3 tys. samochodów przeciążonych i 1,4 tys. ponadwymiarowych. Pobrano 3,2 mln zł opłat i kar za przekroczenie dopusz-
czalnych norm nacisków osi, masy całkowitej i wymiarów gabarytowych pojazdów.
W ocenie NIK, służby wojewodów na ogół rzetelnie wykonywały zadania związane za utrzymaniem sprawności technicznej 
wag samochodowych na przejściach granicznych. Niezwłocznie reagowały na zgłoszenia funkcjonariuszy celnych o ich awa-
riach, zlecając naprawy. Nieskuteczne były jednak działania wojewody warmińsko-mazurskiego związane z eksploatacją wagi 
wyjazdowej w Bezledach. Wieloletnie zaniedbania inwestycyjne i związane z tym częste awarie doprowadziły do wyłączenia 
z eksploatacji tej wagi na ponad 2 lata. Służba Celna pozbawiona została możliwości kontrolowania parametrów technicznych 
ciężarówek wyjeżdżających z kraju. Nieuzyskane z tego tytułu dochody szacuje się na blisko 250 tys. zł.
Służby wojewody podkarpackiego nie zapewniły ciągłości pracy wag na przejściu w Medyce. Trzy zainstalowane tam urządze-
nia były niesprawne łącznie przez 216 dni. Nieuzyskane z braku możliwości prowadzenia kontroli pojazdów dochody Służba 
Celna oblicza na ok. 429 tys. zł.

– stworzenie na drogowych przej-
ściach granicznych warunków technicz-
nych do ważenia wszystkich pojazdów 
ciężarowych przekraczających granicę,

– usprawnienie funkcjonowania wag 
samochodowych na przejściach gra-
nicznych w Bezledach i Medyce oraz 
zapewnienie Służbie Celnej możliwości 
prowadzenia ciągłej kontroli wagowej 
pojazdów,

– niezwłoczne i skuteczne usuwanie 
awarii wag samochodowych na przej-
ściach granicznych.

Wa¿niejsze wnioski
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Synteza

Wa¿niejsze wnioski

Ochrona wód zlewni rzeki 
Bug w latach 2003-2006 
(I kwartał)

Ocena efektów współpracy międzyna-
rodowej mającej na celu ochronę wód 
zlewni Bugu przed zanieczyszczeniami 
oraz działań inwestycyjnych służących 
poprawie stanu ich czystości.

Kontrolą objęto: Ministerstwo Środo-
wiska, Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej w Warszawie, Urząd Mar-
szałkowski Województwa Lubelskie-
go, urzędy wojewódzkie – podlaski, 
mazowiecki i lubelski, wojewódzkie 
inspektoraty ochrony środowiska 
w Białymstoku, Warszawie i Lublinie 
oraz urzędy miast i gmin – Brańsk, Sie-
miatycze, Łosice, Wyszków, Włodawa 
i Tomaszów Lubelski.

Podpisana w 1992 r. w Helsinkach Konwencja o ochronie i użytkowaniu cieków 
transgranicznych i jezior międzynarodowych (tzw. konwencja wodna) określa 

m.in. ramy międzynarodowej współpracy w dziedzinie ochrony środowiska i zapobiegania zanieczyszczaniu wód. Została ona 
ratyfikowana m.in. przez Ukrainę w 1999 r., Polskę w 2000 r. i Białoruś w 2003 r. NIK stwierdziła jednak, że dotychczasowa 
współpraca tych trzech krajów nie doprowadziła do ustalenia wspólnych metodyk badawczych określających jakość wód Bugu 
i efektywność oczyszczania ścieków wprowadzanych do tej rzeki. Wody rzeki Bug na całej jej długości, ze względu na skalę 
zanieczyszczeń, zaliczane są do IV, niezadowalającej klasy jakości. Zrzuty nieczyszczonych ścieków w ukraińskiej części 
zlewni Bugu sprawiają, że w punkcie badawczym zlokalizowanym w miejscu, w którym rzeka zaczyna stanowić naturalną 
polsko-ukraińską granicę państwową, pomiary kwalifikują ten ciek do IV i V klasy zanieczyszczeń.
NIK ocenia, że w świetle badań monitoringowych inspekcji ochrony środowiska w latach 2003-2005 nie nastąpiła zauważalna 
poprawa jakości wód w zlewni Bugu. Uwzględniając wskaźniki fizyczne, tlenowe, biogenne, biologiczne i mikrobiologiczne, 
wód I klasy (bardzo dobra jakość) i II klasy (dobra) tu nie odnotowano. Wody zadowalającej jakości – III klasa – pojawiają się 
sporadycznie, w nielicznych punktach pomiarowych. Przeważa zdecydowanie klasa IV (niezadowalająca jakość), a w wielu 
miejscach na dopływach Bugu stwierdza się wody najniższej klasy V (zła jakość). Na odcinku granicznym z Ukrainą i Białorusią 
w 2005 r. rzeka Bug prowadziła wody w 75% klasy IV, w 17% klasy V i w 8% klasy III.
W 1998 r. Polska, Białoruś i Ukraina podpisały memorandum o przystąpieniu do harmonizacji monitoringu i oceny jakości zlewni Bugu, 
kierując się Wytycznymi EKG/ONZ monitoringu i oceny jakości rzek transgranicznych. Na ich podstawie powstał Program pilotowy 
monitoringu i oceny jakości wód w zlewni rzeki Bug. Izba krytycznie ocenia fakt, iż nie zostały wprowadzone w życie podstawowe jego 
wnioski, zwłaszcza nie sformułowano polsko-białorusko-ukraińskiej polityki wodnej w zlewni Bugu, polegającej m.in. na zsynchronizo-
waniu działań mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczaniem i osiągnięcie w 2015 r. ich „dobrego stanu ekologicznego”.
W ramach Polsko-Ukraińskiej Komisji ds. Wód Granicznych działają dwie grupy robocze zajmujące się problematyką ochrony 
zlewni Bugu przed zanieczyszczeniami. Rozpoczęto m.in. prace nad utworzeniem polsko-ukraińskiej bazy danych dotyczących 
użytkowania wód granicznych, wykonano też inwentaryzację poborów wody i zrzutów ścieków w polsko-ukraińskiej części zlewni 
Bugu, Sanu i Dniestru. W ramach dwustronnych kontaktów ustalono m.in. zasady wspólnego pobierania próbek na wodach 
granicznych i wymiany informacji o czystości rzek. Szczególnie zainteresowano się płynącą przez terytoria obu krajów rzeką 
Szkło, dla której poważnym zagrożeniem są pozostałości po eksploatacji siarki w Jaworowie na Ukrainie.
Na jakość wód Bugu w poważnym stopniu wpływają również zrzuty nieczystości z przestarzałej technologicznie oczyszczalni w Brześciu 
oraz nierozwiązany problem rekultywacji skażonych terenów po składowaniu rud uranu w pasie przygranicznym po stronie białoruskiej. 
W ocenie Izby, efektywność współpracy z Białorusią w sprawie realizacji postanowień zawartych w konwencji wodnej była mocno 
ograniczona ze względu na brak umowy dwustronnej. Międzyrządowe negocjacje w sprawie współdziałania na wodach granicznych 
zostały w 2005 r. zawieszone. Działa natomiast podkomisja w ramach Polsko-Białoruskiej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy 
Transgranicznej, w ramach której dokonuje się m.in. wspólnych poborów wód Bugu do badań i wymiany próbek.

– wdrożenie głównych ustaleń i reko-
mendacji Programu pilotowego monitoringu 
i oceny jakości wód w zlewni rzeki Bug,
– zapewnienie skutecznej koordynacji 

krajowych i międzynarodowych przed-
sięwzięć na rzecz ochrony wód w zlewni 
Bugu.
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ZakresCelTytu³  kontroli

Utrzymanie obiektów 
oraz przestrzeganie 
bezpieczeństwa i higieny 
w publicznych szkołach 
i placówkach oświatowych

Ocena realizacji zadań związanych 
z utrzymaniem w należytym stanie 
techniczno-użytkowym obiektów bu-
dowlanych publicznych szkół i placó-
wek oświatowych oraz zapewnieniem 
w nich bezpiecznych i higienicznych 
warunków nauki.

Kontrolą objęto 73 jednostki, w tym 55 
szkół podstawowych, gimnazjów, szkół 
ponadgimnazjalnych i zespołów szkół, 
11 placówek oświatowych oraz 7 orga-
nów prowadzących szkoły i placówki 
oświatowe na terenie województw 
podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, 
pomorskiego, śląskiego, świętokrzy-
skiego, lubelskiego, łódzkiego, war-
mińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, 
mazowieckiego i dolnośląskiego.

Najwyższa Izba Kontroli krytycznie oceniła realizację obowiązków związanych 
z utrzymaniem badanych obiektów oraz panujące w nich warunki, jako nieodpowia-

dające wymogom bezpieczeństwa i higieny. Tylko jedna szkoła otrzymała bez zastrzeżeń pozytywną ocenę, w 52 placówkach 
stwierdzono istotne nieprawidłowości lub uchybienia, natomiast 13 jednostek oceniono negatywnie. W 18 jednostkach nie 
dokonano wymaganych co najmniej raz na 5 lat kontroli sprawdzenia przydatności do użytkowania obiektu budowlanego oraz 
sprawności instalacji elektrycznej i odgromowej.
W trzech przypadkach stwierdzono m.in. niedostateczne zabezpieczenie studzienek kanalizacyjnych, przewodów elektrycz-
nych w pracowni informatycznej, możliwość dostępu młodzieży do obiektu grożącego zawaleniem, a więc nieprawidłowości 
bezpośrednio zagrażających życiu lub zdrowiu ludzi. Zdaniem NIK, wynikały one z braku skutecznego nadzoru nad działal-
nością szkół i placówek oświatowych zarówno ze strony organów prowadzących oraz kuratorów oświaty, jak i służb nadzoru 
budowlanego.
W większości szkół bariery architektoniczne w znacznym stopniu ograniczały pobieranie nauki przez uczniów niepełnospraw-
nych, w kilku nie zapewniono młodzieży możliwości korzystania z gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy lekarskiej oraz 
z urządzeń sportowych i rekreacyjnych. W części placówek odnotowano niewłaściwy stan techniczny stolarki okiennej, urządzeń 
higieniczno-sanitarnych oraz wentylacyjnych, brak tablic informacyjnych określających zasady bezpiecznego użytkowania 
urządzeń i sprzętu sportowego. Kontrolujący ujawnili, że w 18 jednostkach klatki schodowe nie odpowiadały wymogom bez-
pieczeństwa, m.in. poręcze balustrad nie były zabezpieczone przed zsuwaniem się po nich uczniów, nie zabezpieczono także 
stopni schodów przed poślizgiem. Niektóre placówki nie miały planów ewakuacji lub były one sporządzone nieprawidłowo.
Nie wszyscy nauczyciele przeszli kurs udzielania pierwszej pomocy, mimo iż taka umiejętność jest niezwykle ważna przy 
prowadzeniu zajęć w warsztatach i laboratoriach. Wiele do życzenia pozostawiało wypełnianie obowiązków związanych 
z postępowaniem w razie wypadków, którym ulegli uczniowie lub wychowankowie – nie powiadamiano o nich pracowników 
bhp, społecznego inspektora pracy, a nawet rodziców.
Kontrola wykazała, iż w szkołach i placówkach oświatowych, którym organy prowadzące powierzyły utrzymanie obiektów, statuty 
tych placówek zawierały jedynie postanowienia ogólne, natomiast nie określały celów i szczegółowych kompetencji dyrektorów 
jako zarządców obiektów budowlanych. Dyrektorzy części skontrolowanych jednostek nie zgłaszali do organu administracji 
architektoniczno-budowlanej zamiaru rozpoczęcia robót remontowych, jak wymaga tego Prawo budowlane. Większość jednostek 
nierzetelnie prowadziła książki obiektów budowlanych lub w ogóle ich nie założyła, mimo iż istnieje obowiązek dokonywania 
w nich zapisów dotyczących m.in. kontroli stanu technicznego w okresie użytkowania obiektu.

– prowadzenie okresowych kontroli 
stanu technicznego budynków i insta-
lacji; 
– zapewnienie skutecznego nadzoru 
nad działalnością kuratorów oświaty 

w sprawach związanych z wykonywa-
niem przez nich nadzoru pedagogiczne-
go, dotyczącego zapewnienia uczniom 
bezpiecznych i higienicznych warunków 
nauki, wychowania i opieki;
– usunięcie barier architektonicznych, 
utrudniających pobieranie nauki mło-
dzieży niepełnosprawnej.

Wa¿niejsze wnioski

Synteza
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Tytu³  kontroli Cel Zakres

Wa¿niejsze wnioski

Wykorzystanie 
w województwie łódzkim 
środków powiatowych 
i gminnych funduszy 
ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej 
oraz gromadzenie 
i redystrybucja opłat 
wnoszonych za korzystanie 
ze środowiska 

Ocena działań organów jednostek 
samorządu terytorialnego woj. łódz-
kiego dotyczących gromadzenia opłat 
za korzystanie ze środowiska oraz 
ich podziału, a także wykorzystania 
środków powiatowych i gminnych fun-
duszy ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej.

Kontrolą objęto Urząd Marszałkowski 
Województwa Łódzkiego, urzędy mia-
sta Łodzi i Zduńskiej Woli, starostwa 
powiatowe w Bełchatowie, Radomsku 
i Zgierzu, urzędy gminy w Grabicy, 
Kleszczowie, Ładzicach, urzędy miej-
skie w Krośniewicach, Kamieńsku, 
Opocznie, Pabianicach, Wieluniu, Zgie-
rzu oraz Regionalne Centrum Edukacji 
Ekologicznej w Bełchatowie.

Najwyższa Izba Kontroli krytycznie oceniła stosowany przez Urząd Marszałkowski 
w Łodzi system gromadzenia i redystrybucji środków z tytułu opłat wnoszonych 

przez podmioty korzystające ze środowiska. Jej zastrzeżenia dotyczyły m.in. niezgodnego z prawem dokonywania podziału 
środków, niewypłacania funduszom odsetek za zwłokę od należności przekazywanych po terminie, niesystematycznej i opieszale 
prowadzonej windykacji. Podobne nieprawidłowości NIK stwierdziła w trakcie poprzedniej kontroli tego urzędu w 2000 r., co 
oznacza, że jej wnioski pokontrolne nie zostały w pełni wykonane.
W okresie objętym badaniami (lata 2004-2006) na rachunek redystrybucyjny Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wpłynęło 
421,5 mln zł, w tym 412,7 mln zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i 4,3 mln zł z racji odsetek za zwłokę. Zaległe 
należności z tytułu tych opłat zmniejszyły się ze 122,5 mln zł w 2004 r. do 117,4 mln zł w 2006 r., co stanowiło 80% rocznych 
wpływów. Urząd nie prowadził bieżącego przeglądu zaległości oraz nie dokonywał księgowego odpisania opłat nieściągalnych 
lub przedawnionych, w rezultacie stan księgowy nie odzwierciedlał stanu faktycznego. Przyczyną zaległości – oprócz nieprze-
strzegania przez podmioty korzystające ze środowiska terminów wnoszenia opłat – była opieszałość urzędu marszałkowskiego 
w prowadzeniu działań windykacyjnych. Kontrola takich działań podjętych w stosunku do 15 dłużników, zalegających na kwotę 
883,9 tys. zł wykazała, że tylko do pięciu z nich wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze na kwotę 328,8 tys. zł, natomiast 
w stosunku do pozostałych dłużników czynności windykacyjne prowadzono opieszale.
W latach 2004-2006 Urząd Marszałkowski w Łodzi przekazał funduszom 426,1 mln zł. Analiza wniesionych opłat w wysokości 
82,4 mln zł wykazała, że urząd podzielił je z naruszeniem zasad ustawy – Prawo ochrony środowiska, gdyż należne wpływy 
dla 9 funduszy zaniżone zostały o 10,6 mln zł, natomiast należności dla 11 funduszy zostały bezpodstawnie zwiększone 
o 15,8 mln zł. Spowodowane to było niewłaściwą weryfikacją i podziałem opłat niezgodnym z lokalizacją miejsc korzystania 
ze środowiska. Urząd nie występował jednak do jednostek, które otrzymały nienależne środki, o ich zwrot. Ponadto od 
października 2005 r. do maja 2007 r. urząd niezasadnie przetrzymywał na rachunku redystrybucyjnym prawie 1,5 mln zł, tj. 
kwotę należną za składowanie odpadów na terenie jednej z gmin. Przyczyną tego, wyjaśniano kontrolerom, był brak wykazu, 
w oparciu o który została ustalona wysokość tej opłaty. Urząd nie skorzystał jednak z przysługującego marszałkowi wojewódz-
twa uprawnienia i nie wydał w tej sprawie decyzji na podstawie własnych ustaleń, co umożliwiłoby redystrybucję wniesionej 
opłaty do poszczególnych funduszy.
W skontrolowanych urzędach gmin i starostwach odnotowano znaczne rozbieżności między planowanymi a wykonanymi 
wielkościami przychodów i wydatków środków funduszy, wydatkowanie środków niezgodnie z przeznaczeniem określonym 
w ustawie – Prawo ochrony środowiska oraz wykorzystywanie ich do bieżącego kredytowania budżetów gmin. W większości 
badanych podmiotów ujawniono m.in. nieprawidłowości przy wydawaniu zezwoleń na wycięcie drzew i krzewów, które, zdaniem 
NIK, mogły sprzyjać korupcji.

– prawidłowe i terminowe przekazywa-
nie do właściwych funduszy środków 
pochodzących z opłat za korzystanie 
ze środowiska;
– prowadzenie skutecznych działań 

windykacyjnych wobec podmiotów 
zalegających z opłatami;
– wydatkowanie środków funduszy 
wyłącznie na cele wskazane w ustawie 
- Prawo ochrony środowiska.

Synteza
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ZakresCelTytu³  kontroli

Ustalanie i egzekwowanie 
przez gminy opłaty 
adiacenckiej oraz opłaty 
planistycznej w latach 
2004-2006 (I półrocze)

Ocena prawidłowości ustalania i egze-
kwowania przez gminy opłat adiacen-
ckiej i planistycznej.

Kontrolę przeprowadzono w 32 urzę-
dach miast, gmin oraz miast i gmin 
położonych na terenie 8 województw. 

Izba negatywnie oceniła fakt niepełnego wykorzystywania przez organy kontrolo-
wanych gmin ustawowych uprawnień umożliwiających pozyskiwanie dochodów 

budżetowych z tytułu opłat adiacenckiej i planistycznej. Możliwość poboru opłaty adiacenckiej daje ustawa o gospodarce nie-
ruchomościami. Można obłożyć nią właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, których wartość wzrosła w rezultacie 
budowy urządzeń infrastruktury – np. dróg, sieci gazowych, wodociągowych lub kanalizacyjnych – finansowanych z udziałem 
środków Skarbu Państwa lub samorządowych. Wysokość opłaty zależy od wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowy 
infrastruktury i nie może przekraczać 50% przyrostu wartości. Procentową stawkę opłaty ustalają rady gmin w drodze uchwały, 
zaś wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast wydają indywidualne decyzje dotyczące konkretnych posiadaczy.
Opłata planistyczna z kolei – zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – jest opłatą obowiązkową, 
którą pobiera się wówczas, gdy wartość nieruchomości wzrośnie w związku z uchwaleniem planu miejscowego bądź jego 
zmianą, w razie sprzedaży tej nieruchomości. Decyzje w tych sprawach wydają wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, 
zaś obowiązek powiadamiania gminnych organów o dokonywanych transakcjach spoczywa na notariuszach. 
W latach 2004-2005 i I półroczu 2006 r. kontrolowane gminy zrealizowały 454 inwestycje infrastrukturalne o łącznej wartości 
246,5 mln zł. Środki te w 52% pochodziły z budżetów gmin, a w 47% z funduszy europejskich, dotacji celowych i pożyczek. 
Właściciele nieruchomości położonych w zasięgu oddziaływania wybudowanych urządzeń wyłożyli 1% tej sumy. W połowie 
badanych gmin zaniechano dokonania wycen wzrostu wartości nieruchomości po wybudowaniu urządzeń infrastruktury, a 56% 
kontrolowanych gmin nie wypełniło ustawowego obowiązku ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej, wobec 
czego wójtowie nie mogli wydawać decyzji o nakładaniu opłat. Niepodjęcie takich uchwał było, w ocenie NIK, naruszeniem 
prawa, bowiem stanowi ono jednoznacznie, że rady gmin ustalają procentową stawkę tych opłat, nie mają one natomiast 
uprawnień do oceny celowości ich wprowadzania.
Izba stwierdziła także, iż w 3 gminach posiadających stosowne uchwały rad o wysokości stawek opłat zaniechano ich naliczania 
i poboru. W ten sposób pozbawiły się one możliwości uzyskania dochodów z opłaty adiacenckiej.
W okresie objętym kontrolą 31 badanych gmin posiadało obowiązujące, uchwalone lub zmienione plany zagospodarowania 
przestrzennego i ustalone stawki opłaty planistycznej. Jednak w 4 z tych gmin stawki opłaty ustalono na poziomie „zero”, co 
uniemożliwiało naliczenie i pobranie opłaty planistycznej. Kolejne 3 gminy zaniechały inkasowania opłaty planistycznej, zaś 
w 13 decyzje wydawano z tak znacznym opóźnieniem, że niejednokrotnie uniemożliwiało to dokonanie wymiaru tej opłaty. 
Nadto, w 28 gminach notariusze zaniedbywali terminowego przesyłania wypisów z aktów sprzedaży nieruchomości.
Niewystarczające i mało skuteczne były działania windykacyjne prowadzone celem ściągnięcia nieregulowanych opłat. 
W konsekwencji, na koniec czerwca 2006 r. zaległości we wpłatach z tytułu opłat adiacenckich wynosiły 246,4 tys. zł (28,4% 
kwoty pozostałej do zapłaty), a planistycznych – 165,1 tys. zł (41%).

Synteza

– podejmowanie uchwał w sprawie 
ustalania procentowej wysokości stawki 
opłaty adiacenckiej;
– dokonywanie wyceny wzrostu warto-

ści nieruchomości w związku z budową 
urządzeń infrastruktury;
– wyeliminowanie zerowej stawki 
opłaty planistycznej;
– dochodzenie od notariuszy odszko-
dowań w związku z utratą dochodów 
z tytułu opłaty planistycznej, spowodo-

waną nieterminowym przekazywaniem 
wypisów z aktów notarialnych;
– niezwłoczne podejmowanie działań 
egzekucyjnych w stosunku do osób 
zalegających z należnościami z tytułu 
opłat adiacenckiej i planistycznej.

Wa¿niejsze wnioski
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Tytu³  kontroli Cel Zakres

Realizacja zamówień 
publicznych przez 
samodzielne publiczne 
zakłady opieki zdrowotnej 
w województwie 
warmińsko-mazurskim 
w latach 2005-2006

Ocena prawidłowości zakupów apa-
ratury, sprzętu medycznego, leków 
i odczynników medycznych, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem przestrzega-
nia przepisów regulujących udzielanie 
zamówień publicznych.

Kontrolą objęto Wojewódzki Szpital 
Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce, 
szpitale powiatowe – im. Jana Pawła II 
w Bartoszycach oraz im. Jana Mikulicza 
w Biskupcu, Samodzielny Publiczny Spe-
cjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblą-
gu, samodzielne publiczne zakłady opieki 
zdrowotnej w Giżycku, Pasłęku i Morągu, 
Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy 
i Chorób Płuc w Olsztynie, Wojewódzki 
Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. St. 
Popowskiego w Olsztynie, Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Szczytnie.

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła udzielanie przez 8 badanych jednostek 
w latach 2005-2006 zamówień publicznych na zakupy aparatury, sprzętu medycz-

nego, leków i materiałów medycznych. Mimo iż we wszystkich kontrolowanych szpitalach postępowania o udzielenie owych 
zamówień powierzono wyodrębnionym, wyspecjalizowanym komórkom organizacyjnym, to w dziewięciu z
dziesięciu placówek odnotowano znaczne odstępstwa od procedur wymaganych przez ustawę – Prawo zamówień publicznych. 
Inspektorzy NIK stwierdzili m.in., że chociaż szpitale zobowiązane były do wyboru najkorzystniejszej oferty wyłącznie według 
zasad określonych we wspomnianej ustawie, wyłaniały wykonawców na podstawie dowolnie ustalonych kryteriów, a zamówień 
udzielały z pominięciem obowiązujących przepisów. Postępowanie takie było możliwe, gdyż, zdaniem Izby, w szpitalach nie 
było skutecznego systemu kontroli wewnętrznej ani właściwego nadzoru ze strony organu założycielskiego, zaś kierujący 
placówkami nie przestrzegali obowiązku ustalania w formie pisemnej procedur kontroli finansowej zamówień publicznych.
W pięciu szpitalach w trakcie wyboru wykonawców lub zawierania z nimi umów nie były przestrzegane zasady zachowania 
uczciwej konkurencji oraz równego traktowania usługodawców, w trzech – zostały przyjęte oferty, które podlegały odrzuceniu. 
W dwóch placówkach już po zakończeniu postępowania dokonano istotnych zmian w treści umów w stosunku do specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia oraz przyjęto sprzęt medyczny w formie darowizny wymuszającej zakup materiałów eksploa-
tacyjnych od darczyńcy, który był ich jedynym dostawcą. W rezultacie szpital zakupił je z wolnej ręki za kwotę przewyższającą 
20-krotnie wartość darowizny. W połowie placówek medycznych część osób uczestniczących w postępowaniach o udzielenie 
zamówienia publicznego nie złożyła pisemnych oświadczeń o braku lub istnieniu okoliczności powodujących wyłączenie 
z postępowania.
Większość badanych jednostek nie opracowała wymaganych przez ustawę o finansach publicznych pisemnych procedur kon-
troli finansowej. Nie wywiązywały się one także z obowiązku dokumentowania przebiegu postępowań o udzielenie zamówień 
publicznych, nie przekazywały Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach. 
Izba zwraca uwagę, że szpitale nie zawsze egzekwowały od wykonawców terminową realizację umów, chociaż powodowało 
to opóźnienia w przekazaniu sprzętu medycznego do eksploatacji, i nie wykorzystywały możliwości zastosowania wobec 
wykonawców kar umownych. Nie naliczały ich nawet wtedy, gdy w umowie zastrzeżono, że mają one charakter obligatoryjny. 
Nieprawidłowości te świadczą o dowolności postępowania, co – zdaniem NIK – sprzyja korupcji.

– niezwłoczne wdrożenie procedur 
finansowej kontroli udzielania zamówień 
publicznych, minimalizujących ryzyko 
wystąpienia nieprawidłowości;

– zwiększenie nadzoru nad realiza-
cją zamówień publicznych w ramach 
sprawowania kontroli wewnętrznej, 
a zwłaszcza kontroli funkcjonalnej.

Wa¿niejsze wnioski

Synteza
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Synteza

Prawidłowość 
funkcjonowania 
izb wytrzeźwień, 
ze szczególnym 
uwzględnieniem 
warunków przyjmowania 
i przetrzymywania osób 
zatrzymanych oraz 
poszanowania ich praw

Ocena funkcjonowania izb wytrzeź-
wień, warunków lokalowych, wypo-
sażenia w sprzęt i środki medyczne, 
kwalifikacji personelu, przestrzegania 
procedur przyj-mowania i przetrzymy-
wania pacjentów oraz poszanowania 
ich praw.

Kontrolę przeprowadzono w izbach 
wytrzeźwień w Poznaniu i Koninie, 
Ośrodku Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Kaliszu, Ośrodku 
Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych w Pile, Miejskim 
Zespole Profilaktyki i Terapii Uzależ-
nień w Olsztynie, Pogotowiu Socjalnym 
w Elblągu, Miejskim Ośrodku Profilak-
tyki i Terapii Uzależnień w Łodzi.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła realizację podstawowych zadań 
ustawowych przez skontrolowane izby wytrzeźwień, które od stycznia 2005 r. 

do końca marca 2006 r. zapewniły doraźną opiekę dla 48 tys. osób nietrzeźwych. Negatywnie oceniono natomiast warunki 
lokalowe większości placówek, ich wyposażenie, wymagane zaopatrzenie w leki i sprzęt medyczny, niezbędny do udzielania 
pierwszej pomocy. Krytyczne uwagi NIK wywołał także fakt nieinformowania rodziców (opiekunów) oraz sądów rodzinnych 
o zatrzymaniu nietrzeźwych nieletnich, co – zdaniem Izby – wynikało z braku jednoznacznego wskazania w przepisach podmiotu 
zobowiązanego do niezwłocznego zawiadamiania o takim zdarzeniu.
Ze zdecydowaną dezaprobatą NIK spotkało się także naruszanie konstytucyjnego prawa do nietykalności i wolności oso-
bistej w wypadkach doprowadzania osób do izb wytrzeźwień i stosowania wobec nich środków przymusu bezpośredniego 
w okolicznościach lub w trybie nieprzewidzianym w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
Zgodnie z jej zapisami, do izby wytrzeźwień mogą być doprowadzane wyłącznie osoby nietrzeźwe, które swoim zachowaniem 
dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub zakładzie pracy, albo znajdują się w okolicznościach zagrażających ich 
życiu lub zdrowiu bądź życiu lub zdrowiu innych. Ujawniono jednak przypadki błędnego kwalifikowania zachowań, niedających 
podstaw do zatrzymania w izbie wytrzeźwień. Analiza protokołów wykazała, że wśród doprowadzonych znajdowały się m.in. 
osoby, u których nie stwierdzono obecności alkoholu w organizmie, ale ich zachowanie w miejscach publicznych funkcjonariusze 
policji uznali za agresywne, co nie mogło być dostateczną przesłanką umieszczenia w izbie wytrzeźwień.
Kontrola wykazała, że sporadycznie zdarzające się w izbach wytrzeźwień urazy, samookaleczenia, bójki między nietrzeźwymi 
nie wynikały z zaniedbania pracowników opiekujących się zatrzymanymi. W jednej z placówek tamtejszy zespół kontroli we-
wnętrznej uznał jednak, iż samookaleczenie się pacjenta nastąpiło wskutek braku odpowiedniego nadzoru personelu.
Stwierdzono, że w trzech skontrolowanych jednostkach o zastosowaniu środków przymusu bezpośredniego nie decydował 
lekarz lub felczer, ale osoby nieuprawnione, co było sprzeczne z § 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie trybu do-
prowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych 
lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
Kontrolujący zwracali uwagę, że chociaż izby wytrzeźwień udzielają osobom przymusowo doprowadzonym świadczeń hi-
gieniczno-sanitarnych, a w razie potrzeby również medycznych, nie mają statusu placówek opiekuńczych lub zdrowotnych, 
a tym samym nie podlegają żadnemu szczególnemu nadzorowi ze strony organów administracji rządowej. W praktyce izby 
wytrzeźwień podlegały jedynie nadzorowi jednostek samorządu terytorialnego, które je utworzyły.

– jednoznaczne wskazanie w przepi-
sach podmiotu odpowiedzialnego za po-
informowanie opiekunów i sądu rodzin-
nego o zatrzymaniu w izbie wytrzeźwień 
osoby małoletniej oraz rozszerzenie tego 
obowiązku na przypadki doprowadzenia 
małoletniego do placówek niebędących 
izbami wytrzeźwień,

– zweryfikowanie obowiązującej listy 
leków i sprzętu medycznego, w jakie 
powinny być wyposażone ambulatoria 
izb wytrzeźwień,
– rozważenie potrzeby podjęcia przez 
Ministra Zdrowia inicjatywy legislacyjnej 
zmierzającej do objęcia izb wytrzeźwień 
nadzorem ze strony organów admini-
stracji rządowej.

Wa¿niejsze wnioski
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Stosowanie ulg 
podatkowych przez organy 
gmin oraz skuteczność 
egzekwowania zaległości 
podatkowych w latach 
2004-2006 (I półrocze) 

Ocena realizacji przez jednostki samo-
rządu terytorialnego dochodów włas-
nych z podatków: od nieruchomości, 
rolnego i od środków transportowych 
– wpłacanych bezpośrednio na ich 
rachunek.

Kontrolę przeprowadzono łącznie w 48 
jednostkach samorządu terytorialnego 
– w 25 gminach miejskich, 12 gminach 
miejsko-wiejskich i w 11 gminach 
wiejskich.

Izba negatywnie oceniła prowadzenie postępowań podatkowych przez organy 
podatkowe oraz obsługujące je urzędy jednostek samorządowych. Nieprawidłowości 

dotyczyły zwłaszcza weryfikacji danych przedstawianych przez podatników, stosowania ulg i odroczeń w poborze podatków, 
a także prowadzenia postępowań egzekucyjnych. Fakty te wskazują na możliwość występowania powiązań i zachowań 
korupcyjnych w tym obszarze działania administracji.
Informacje i dane zawarte w deklaracjach stanowią podstawę do ustalania wysokości należności pobieranych z tytułu zobowiązań 
podatkowych, toteż weryfikacja prawdziwości składanych zeznań jest istotnym czynnikiem decydującym o ostatecznym bilansie 
dochodów budżetowych jednostek samorządowych. Kontrolerzy NIK ustalili tymczasem, że w przeszło 45% badanych jednostek 
deklaracje i informacje składane były z opóźnieniem wynoszącym od 30 do 569 dni, lub nie były składane w ogóle, a organy 
podatkowe nie podejmowały żadnych kroków w celu ich wyegzekwowania. W 73% kontrolowanych urzędów nie dokonywano 
weryfikacji danych zawartych w deklaracjach, zaś w co dziesiątym nie były aktualizowane dane dotyczące budynków i gruntów, 
stanowiące podstawę wymiaru podatku od nieruchomości.
Izba negatywnie oceniła też prowadzenie postępowań dotyczących umorzeń, rozłożeń na raty oraz odroczeń terminów płatno-
ści podatków. Stwierdzone nieprawidłowości, to m.in. wydawanie decyzji z naruszeniem zasad postępowania podatkowego, 
z zastosowaniem wadliwych podstaw prawnych i bez dokumentowania przesłanek zastosowania ulg. Organy podatkowe w 1/3 
kontrolowanych urzędów nie przeprowadziły żadnej kontroli podatkowej. W opinii NIK, okoliczności te mogą wskazywać na 
zachowania korupcyjne, czemu sprzyjało skupienie nadmiaru kompetencji w ręku jednego urzędnika, duży zakres dowolności 
w wydawaniu decyzji, ewidentne lekceważenie dokumentacji i sprawozdawczości, a wreszcie brak osobistej odpowiedzialności 
za podejmowane decyzje.
W skontrolowanych jednostkach samorządu dochody z podatków od nieruchomości, rolnego i od środków transportu wyniosły 
w 2005 r. 711,3 mln zł, zaś zaległości z tego tytułu obliczano na koniec I półrocza 2006 r. na 238,9 mln zł. Ich powstawanie, 
zdaniem kontrolerów, spowodowane zostało brakiem bieżącego monitoringu i kontroli stanu zaległości, nieskutecznym wy-
konywaniem działań egzekucyjnych oraz wadliwym prowadzeniem rejestrów upomnień i tytułów wykonawczych. Urzędy nie 
kontrolowały terminowości wpłat należności przez podatników, nie wystawiały bezzwłocznie upomnień i tytułów wykonawczych 
bądź nie przesyłały ich do organu egzekucyjnego. Tłumaczenie tego postępowania trudną sytuacją finansową podatników 
nie jest, w ocenie NIK, wystarczającą przesłanką do odstąpienia od działań egzekucyjnych, zwłaszcza że niejednokrotnie nie 
było możliwości dokonania obiektywnej oceny rzeczywistego materialnego statusu podatników, bowiem w wielu przypadkach 
w aktach nie udokumentowano tych okoliczności.
Ustalenia kontroli wskazują także na liczne przypadki nieprawidłowości w ewidencjonowaniu przez organy podatkowe należ-
ności i zaległości podatkowych.

Wa¿niejsze wnioski

Synteza

– egzekwowanie terminowego skła-
dania przez podatników deklaracji 
i informacji podatkowych;

– dokonywanie rzetelnej weryfikacji 
danych zawartych w deklaracjach po-
datkowych;
– rzetelne dokumentowanie przesłanek 
udzielania ulg podatkowych;

– prawidłowe i efektywne prowadzenie 
przez jednostki samorządu terytorialne-
go kontroli podatkowych;
– terminowe prowadzenie postępowań 
egzekucyjnych.
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Synteza

Zasadność udzielenia 
i realizacji poręczenia ze 
środków budżetu państwa 
spłaty kredytu na budowę 
wytwórni preparatów 
osoczopochodnych 
przez Laboratorium 
Frakcjonowania Osocza 
Sp. z o.o. w Mielcu

Ocena wyboru Nedepol Sp. z o.o. na 
wykonawcę zakładu frakcjonowania 
osocza, poręczenia ze środków budże-
tu państwa spłaty kredytu na budowę 
wytwórni preparatów osoczopochod-
nych przez spółkę LFO w Mielcu, 
ocena działań Ministra Finansów 
podejmowanych po udzieleniu tego 
poręczenia oraz działań Ministra Zdro-
wia związanych z budową przez LFO 
zakładu frakcjonowania osocza.

Kontrolę przeprowadzono w Mini-
sterstwie Finansów i Ministerstwie 
Zdrowia. 

Najwyższa Izba Kontroli krytycznie oceniła fakt wyboru spółki Nedepol na wy-
konawcę zakładu frakcjonowania osocza. Dokonując owego wyboru Minister 

Zdrowia i Opieki Społecznej przekroczył swoje uprawnienia, gdyż nie posiadał upoważnienia do wytypowania podmiotu, który 
wybuduje i uruchomi taką placówkę. Podobnie oceniła Izba zaaprobowanie przez Ministra Finansów wniosku Laboratorium 
Frakcjonowania Osocza w Mielcu o udzielenie przez Skarb Państwa poręczenia spłaty kredytu na budowę wytwórni preparatów 
osoczopochodnych, mimo słabego zabezpieczenia roszczeń Skarbu Państwa jako poręczyciela i dużego ryzyka wynikającego 
z zabezpieczenia kredytu głównie na przyszłym majątku spółki.
Zawierając w 1997 r. w imieniu Skarbu Państwa umowę poręczenia – w wysokości 25,9 mln dolarów amerykańskich – spłaty 
kredytu udzielonego LFO przez konsorcjum banków, bez ustanowienia odpowiedniego zabezpieczenia na wypadek koniecz-
ności spłaty tego kredytu, Minister Finansów przekroczył upoważnienie udzielone mu przez Radę Ministrów. Zabezpieczeniem 
było jedynie 15 weksli in blanco, gdyż ani Nedepol (spółka-matka LFO), ani Zygmunt N. – główny udziałowiec tych podmiotów 
– nie odpowiadali własnym majątkiem za zobowiązania wobec banków z tytułu kredytu ani za zobowiązania wobec Skarbu 
Państwa z tytułu poręczenia. Zdaniem NIK, podstawowe zasady ochrony interesów Skarbu Państwa przy udzielaniu poręczenia 
wymagały ustanowienia zabezpieczeń stosownych do jego wysokości.
Mimo wygaśnięcia umowy kredytu – co zdaniem Izby nastąpiło w lutym 1998 r. z powodu niedostarczenia przez kredytobiorcę 
wymaganych dokumentów – a wraz z nią zobowiązania Skarbu Państwa jako poręczyciela, w marcu tegoż roku konsorcjum 
bankowe wypłaciło spółce LFO środki z kredytu, uznając bezpodstawnie Skarb Państwa za poręczyciela.
Ostatecznie zakład frakcjonowania osocza nie powstał, natomiast spółka nie spłaciła zaciągniętego kredytu. Konsorcjum ban-
kowe wystąpiło więc w 2003 r. do Skarbu Państwa jako poręczyciela o zapłatę 14,5 mln dolarów wraz z odsetkami. W 2006 r. 
banki wyegzekwowały od niego 60,9 mln zł z tytułu udzielonego poręczenia. W ocenie NIK, było to świadczenie nienależne 
ze względu na wcześniejsze wygaśnięcie zobowiązania Skarbu Państwa jako poręczyciela. Kwota 60,9 mln zł wypłacona 
z tytułu poręczenia stanowi szkodę majątkową w wielkich rozmiarach w rozumieniu art. 296 § 1 i 3 kodeksu karnego, a za jej 
wyrządzenie odpowiedzialność ponosi ówczesny Minister Finansów.
Zdaniem NIK, przedstawione nieprawidłowości wynikały z nagannej przychylności wysokich funkcjonariuszy państwa 
zainteresowanych budową zakładu frakcjonowania osocza, którzy zbagatelizowali poważne ryzyko przedsięwzięcia i bez 
uzasadnionych powodów odstąpili od zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa. Wskazują też na możliwość wystąpienia 
sytuacji korupcyjnych na styku sfery publicznej i prywatnej. Poręczenie Skarbu Państwa posłużyło bowiem LFO do uzyskania 
środków z kredytu bankowego, które pod pretekstem operacji gospodarczych przeprowadzanych z podmiotami powiązanymi 
bądź kontrolowanymi przez udziałowców LFO, były wyprowadzane za granicę.

– kontynuowanie starań o zwrócenie 
Skarbowi Państwa 60,9 mln zł, niena-
leżnie wyegzekwowanych przez banki,
– zabezpieczanie roszczeń Skarbu 
Państwa, aby w razie udzielenia porę-

czeń ze środków publicznych ryzyko 
ekonomiczne przedsięwzięć obejmo-
wanych poręczeniem ponosiły również 
podmioty lub osoby korzystające z po-
ręczenia.

Wa¿niejsze wnioski
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Wa¿niejsze wnioski

Przygotowanie i przebieg 
procesu prywatyzacji 
Zelmer SA

Ocena przygotowania i przeprowadze-
nia prywatyzacji Zelmer SA, w szcze-
gólności zaś prawidłowości określenia 
ceny sprzedaży akcji oraz celowości 
podziału oferty na transze.

Kontrolą objęto Ministerstwo Skarbu 
Państwa i Zelmer SA w Rzeszowie.

NIK oceniła, że prywatyzacja Zelmer SA przeprowadzona została w sposób niego-
spodarny i nierzetelny. Izba stwierdziła m.in., iż akcje firmy zostały sprzedane po 

zaniżonej cenie, błędem było też wydzielenie subtranszy dla inwestora instytucjonalnego i sprzedaż pakietu kontrolnego bez 
zainkasowania premii za umożliwienie jego nabycia. Minister Skarbu Państwa sprzedał w styczniu 2005 r. w ofercie publicznej 
12.920 tys. akcji zwykłych Zelmer SA, stanowiących 85% akcji tej spółki, które podzielone zostały na transzę inwestorów 
indywidualnych – 16,58% kapitału spółki, powiększoną następnie o pulę dodatkową – 16,44% i transzę dużych inwestorów 
– 51,97%, w ramach której wydzielono subtranszę – 24,93% kapitału spółki, przeznaczoną dla inwestora strategicznego.
Kontrola NIK wykazała, że wartość jednej akcji spółki, ustalona drogą rzetelnej i poprawnej metodologicznie wyceny, wynosiła 
na koniec 2003 r. co najmniej 29 zł, zaś w momencie sprzedaży w styczniu 2005 r. – 30,20 zł. Tymczasem Minister Skarbu 
Państwa sprzedał akcje Zelmera po 13,20 zł za sztukę. Przychód z tej prywatyzacji wyniósł 169 mln zł, gdy tymczasem, w ocenie 
NIK, sprzedawane akcje warte były łącznie 390,2 mln zł. Tak więc, w rezultacie przeprowadzonej transakcji przychody Skarbu 
Państwa zostały zaniżone o co najmniej 221,1 mln zł – sumę 204,1 mln zł stanowiącą różnicę między ceną wynikającą z wyceny 
a ceną uzyskaną, powiększoną następnie o kwotę 17 mln zł, będącą efektem braku aktualizacji ceny.
W opinii Izby, w wyniku prywatyzacji Zelmera doprowadzono do powstania szkody w mieniu Skarbu Państwa w wielkich 
rozmiarach. Uzyskana za akcje cena odzwierciedlała bowiem zaledwie wartość kapitałów własnych spółki, których wysokość 
na koniec 2004 r. wynosiła 199,1 mln zł, co daje 13,10 zł za 1 akcję. Tym samym nie został zrealizowany podstawowy dla 
interesów Skarbu Państwa cel prywatyzacji – uzyskanie możliwie najkorzystniejszej ceny. Według szacunków Izby, prawdziwa 
wartość spółki Zelmer wynosiła w momencie sprzedaży co najmniej 441 mln zł.
NIK stwierdziła też, że rażąco nierzetelnie został wyceniony znak towarowy Zelmer. Doradca prywatyzacyjny przyjął, że 
ekonomiczna korzyść generowana przez ten znak wynosi 10% zysku netto i wyliczył jego wartość na 18,9 mln zł. W ocenie 
Izby, wartość znaku towarowego – zgodnie z zasadami prawidłowej wyceny – winna być ustalona w stosunku do przychodów 
ze sprzedaży, a nie zysku. Obliczana według tej metodologii wartość znaku towarowego Zelmer wynosiłaby co najmniej 
108,7 mln zł, szacuje się ją bowiem w przedziale 3-10% przychodów ze sprzedaży.
Kontrola NIK ujawniła, że na wniosek spółki Enterprise Investors, zainteresowanej nabyciem 25% akcji Zelmera, wydzielono 
subtranszę akcji dla inwestora instytucjonalnego. Propozycja ta została uwzględniona przez MSP, mimo że takiego rozwiązania 
nie przewidywały zarówno wcześniejsze założenia, jak i Strategia prywatyzacji. Na dodatek przyjęto, że cena dla wszystkich 
inwestorów będzie jednakowa. NIK uznała, że ustalenie tej samej ceny akcji dla inwestora nabywającego pakiet kontrolny i dla 
pozostałych inwestorów było działaniem nierzetelnym i niegospodarnym. W ten sposób nie został należycie zabezpieczony 
interes Skarbu Państwa, faktycznie ułatwiono natomiast jednemu podmiotowi – Enterprise Investors – przejęcie kontroli nad 
spółką Zelmer. W postępowaniu kontrolnym okazało się, że MSP nie rozważało zastosowania specjalnego podwyższenia cen 
części akcji i wygospodarowania w ten sposób premii, jaką mógłby uzyskać Skarb Państwa za zbycie jednemu podmiotowi 
pakietu 25% akcji.

– zapewnić rzetelne ustalanie wartości 
akcji prywatyzowanych podmiotów;
– uniknąć w przyszłości zbywania 
prywatyzowanych podmiotów za cenę 
odpowiadającą jedynie wartości ich 
aktywów.

Synteza
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Tworzenie 
i funkcjonowanie, 
współfinansowanych 
z budżetu Unii 
Europejskiej, lokalnych 
centrów pierwszej 
sprzedaży ryb w latach 
2002-2006 (3 kwartały) 

Ocena organizacji rynku rybnego 
w Polsce, prawidłowości wykorzystania 
środków publicznych, w tym z funduszu 
PHARE, na uruchomienie lokalnych 
centrów pierwszej sprzedaży ryb.

Kontrolą objęto Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, Fundację „Fundusz 
Współpracy” w Warszawie, Lokalne 
Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb 
– Aukcja Rybna Ustka sp. z o.o. w Ust-
ce, Przedsiębiorstwo Połowów i Usług 
Rybackich „Szkuner” we Władysławo-
wie, Kołobrzeską Grupę Producentów 
Ryb sp. z o.o. w Kołobrzegu, urzędy 
miasta w Helu i Darłowie.

Najwyższa Izba Kontroli krytycznie oceniła realizację projektu „Organizacja rynku 
rybnego”, będącego elementem Narodowego Programu Polska 2001, współfinan-

sowanego ze środków Unii Europejskiej. Kontrola wykazała m.in. niedostosowanie do potrzeb rybaków bałtyckich lokalizacji 
centrów pierwszej sprzedaży ryb, opóźnienia w adaptacji przeznaczonych na nie budynków, a także brak skutecznego nadzoru 
nad realizacją projektu, który wedle pierwotnych założeń miał być zakończony do 30 kwietnia 2005 r. Tymczasem do grudnia 
2006 r. – zamiast kilku planowanych – funkcjonowało tylko centrum w Ustce. Mimo to Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
już w styczniu 2006 r. poinformowało Urząd Komitetu Integracji Europejskiej o całkowitej realizacji projektu, który faktycznie 
nie został zakończony do końca kwietnia 2007 r. Izba zwraca uwagę, że w tej sytuacji wprowadzenie w Polsce zasad Wspólnej 
Polityki Rybołówstwa Unii Europejskiej ulegnie opóźnieniu.
Biorąc pod uwagę liczbę kutrów i łodzi rybackich oraz ich możliwości połowowe, w przyjętym do realizacji w 2001 r. projekcie 
ustalono, że lokalne centra pierwszej sprzedaży ryb powinny zostać utworzone w siedmiu portach morskich – Świnoujściu/
Dziwnowie, Kołobrzegu, Darłowie, Ustce, Władysławowie, Helu i Gdyni – w istniejących budynkach publicznych, wyposażo-
nych w niezbędny sprzęt i urządzenia. W związku z trudnościami ze znalezieniem przez MRiRW odpowiednich obiektów, 
zrezygnowano z utworzenia centrów w Gdyni oraz Świnoujściu/Dziwnowie. W rezultacie placówki takie miały powstać tylko na 
wybrzeżu wschodnim i środkowym, co, zdaniem NIK, nie gwarantowało przestrzegania standardów jakościowych i higienicznych 
warunków pracy oraz rzetelnej rejestracji obrotu towarowego w zachodniej części wybrzeża.
Kontrola ujawniła, że w procesie przygotowania oraz realizacji projektu doszło do licznych nieprawidłowości. M.in. MRiRW zleciło 
opracowanie projektów adaptacji budynków na potrzeby centrów spółce wyłonionej w postępowaniu, które w myśl ówcześnie 
obowiązującej ustawy o zamówieniach publicznych powinno być unieważnione. Niezasadnie też stosowało tryb zamówienia 
z wolnej ręki, nierzetelnie rozliczyło umowy na wykonanie dokumentacji przetargowych i projektów adaptacji budynków. Wskutek 
niezweryfikowania przez MRiRW specyfikacji sprzętu dla potrzeb centrów, opracowanej przez wybraną spółkę, zakupiła ona 
za mało sprzętu komputerowego oraz urządzenia zbędne, gdyż nieprzygotowane do współpracy z istniejącą infrastrukturą. 
Mało tego. Nieupoważnieni pracownicy ministerstwa potwierdzali odbiór zakupionego sprzętu jako zgodnego z kontraktem 
i sprawnego, chociaż nie był pod tym względem sprawdzany. Kontrolujący wskazali też na mechanizmy korupcjogenne przy 
dokonywaniu zamówień publicznych oraz możliwość popełnienia przestępstwa przy opracowywaniu specyfikacji potrzebnego 
sprzętu, w której 20-krotnie zawyżono ceny dwóch urządzeń informatycznych.
Nieprawidłowościom w odbiorach sprzyjał nierzetelny nadzór Fundacji Fundusz Współpracy nad realizacją umów z dostawcami. 
Fundacja, która powinna weryfikować protokoły przyjęcia sprzętu, akceptowała je nie zważając na występujące w nich nieprawidłowości 
oraz braki i wady dostarczonego sprzętu. Protokoły te stanowiły dla MRiRW podstawę wypłacenia wynagrodzenia dostawcom.
Opóźnienia prac adaptacyjnych w budynkach przeznaczonych na centra spowodowały, że zakupiony sprzęt nie mógł być 
zainstalowany i sprawdzony, w konsekwencji utracił gwarancje producentów. Do czasu zakończenia kontroli, tj. do grudnia 
2006 r., obiekty mające pełnić rolę centrów w Kołobrzegu, Darłowie i Helu nie mogły być użytkowane ze względu na brak 
stosownych pozwoleń, m.in. powiatowego lekarza weterynarii.

Wa¿niejsze wnioski

Synteza

– uruchomienie lokalnych centrów 
sprzedaży ryb w Kołobrzegu, Darłowie, 
Helu i Władysławowie;

– dostosowanie rynku rybnego do 
wymogów unijnych dotyczących prze-
strzegania standardów jakościowych 
i higienicznych warunków pracy przy 
obrocie artykułami rybnymi oraz rze-

telne rejestrowanie obrotu towarowego 
z zastosowaniem odpowiednich syste-
mów informatycznych.
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Tytu³  kontroli Cel Zakres

Prawidłowość 
wydawania decyzji 
o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu 
oraz pozwoleń na budowę 
na terenie województwa 
mazowieckiego w latach 
2004-2006 (I kwartał)

Ocena działalności organów admini-
stracji publicznej, związanej z prawid-
łowością wydawania decyzji o warun-
kach zabudowy i zagospodarowania 
terenu oraz decyzji o pozwoleniu na 
budowę. 

Kontrolę przeprowadzono w 21 jed-
nostkach: w Mazowieckim Urzędzie 
Wojewódzkim, urzędach gminy, urzę-
dach miasta i gminy oraz starostwach 
powiatowych.

Najwyższa Izba Kontroli krytycznie oceniła prawidłowość wydawania przez badane 
podmioty w latach 2004-2005 i I kwartale 2006 r. decyzji o warunkach zabudowy 

i zagospodarowania terenu oraz pozwoleń na budowę. W kilku urzędach gmin projekty tych decyzji przygotowywały osoby 
niemające kwalifikacji wymaganych przez ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ponieważ nie były 
wpisane na listę izby samorządu zawodowego urbanistów lub architektów. W części jednostek postępowania prowadzono 
z pominięciem charakterystyki planowanej inwestycji oraz określenia jej granic. Nie zawsze powiadamiano też zaintereso-
wane strony o wszczęciu postępowania, nie dopełniano obowiązku uzyskania wszystkich uzgodnień – m.in. z wojewódzkim 
konserwatorem przyrody, zarządcą dróg lub z wojewódzkim zarządem melioracji i urządzeń wodnych – wymaganych przed 
wydaniem decyzji.
Urzędy zatwierdzały projekty niekompletne lub niespełniające wymogów formalnych. Wśród 354 projektów, w 153 kontrolujący 
ujawnili m.in. brak ciągłej i jednolitej numeracji stron, brak oprawy uniemożliwiającej zdekompletowanie projektu, nieprecyzyj-
ną datę jego sporządzenia. Izba zwraca uwagę, że właściwa numeracja i oprawa projektu to nie tylko wymogi formalne, ale 
także zabezpieczenie przed możliwością swobodnej wymiany poszczególnych stron, co winno zapewnić realizację inwestycji 
zgodną z zatwierdzonym planem. Organy administracji publicznej, prowadzące postępowania dotyczące decyzji o pozwoleniu 
na budowę, nie mają uprawnień do merytorycznej oceny danego projektu. Odpowiednie zaświadczenia, opinie i pozwolenia 
mają więc istotne znaczenie dla ustalenia odpowiedzialności osób sporządzających lub sprawdzających projekty.
Znaczna część kontrolowanych podmiotów nie dokumentowała przeprowadzanych czynności, mających istotne znaczenie 
dla toku postępowania i rozstrzygnięć w wydawanych decyzjach (takich jak analiza stanu faktycznego i prawnego terenu, na 
którym przewiduje się zlokalizowanie inwestycji, ustalenie stron postępowania) co najmniej w sposób określony w Kodeksie 
postępowania administracyjnego, tj. w formie adnotacji podpisanej przez pracownika. Urzędy nie przestrzegały procedury 
przewidzianej w Prawie budowlanym, zobowiązującej do usunięcia w wyznaczonym terminie nieprawidłowości pod rygorem 
odmowy zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę. Niewydawanie decyzji odmownych pracownicy tłuma-
czyli działaniem dla dobra interesantów, ale, w opinii NIK, świadczy to raczej o nieuzasadnionej dowolności w podejmowaniu 
rozstrzygnięć, która sprzyja korupcji.
Ponad połowę decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu wydawano z uchybieniem terminów. Jednym 
z powodów długotrwałości postępowań była opieszałość urzędników oraz brak właściwego nadzoru. W większości urzędów 
gmin rejestry decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego prowadzono niezgodnie z przepisami. Wydając decy-
zje o pozwoleniu na budowę, skontrolowane podmioty nie zawsze przekazywały bezzwłocznie ich kopie organom nadzoru 
budowlanego oraz podatkowym. Nieterminowa realizacja tego obowiązku może utrudniać organom nadzoru budowlanego 
skuteczne sprawowanie nadzoru nad inwestycjami budowlanymi, a organom podatkowym ustalanie właściwej podstawy do 
wymierzenia należności podatkowych.
Wydanie pozwolenia na budowę poprzedzane jest długotrwałą procedurą uzyskania decyzji w sprawie warunków zabudowy 
i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego. Warunkiem rozwoju budownictwa jest więc 
uchwalenie przez gminę wspomnianego planu. Obecnie taki obowiązek obejmuje jednak tylko niektóre tereny, np. parki kulturowe.

Wa¿niejsze wnioski

Synteza

– uchwalenie miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego;
– opracowanie ustawy wprowadzającej 
obowiązek uchwalania przez gminy 
miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów przewidzia-
nych pod zabudowę w studiach uwarun-
kowań i kierunkach zagospodarowania 
przestrzennego.
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ZakresCelTytu³  kontroli

Wykorzystanie przez Zakład 
Unieszkodliwiania Odpadów 
Promieniotwórczych 
w Otwocku-Świerku 
środków finansowych 
na realizację inwestycji 
pn. Budowa komory 
operacyjnej do 
kapsułowania wypalonego 
paliwa jądrowego 
w budynku byłego reaktora 
EWA (R-1) oraz adaptacja 
tego budynku dla potrzeb 
komory

Ocena prawidłowości wykorzystania 
przez Przedsiębiorstwo Państwowe 
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów 
Promieniotwórczych w Otwocku-Świer-
ku środków pu-blicznych na realizację 
inwestycji pn. Budowa komory opera-
cyjnej do kapsułowa-nia wypalonego 
paliwa jądrowego w budynku byłego 
reaktora EWA (R-1) oraz adaptacja 
tego budynku dla potrzeb komory.

Kontrolę przeprowadzono w Zakładzie 
Unieszkodliwiania Odpadów Promie-
niotwórczych w Otwocku-Świerku. 

Najwyższa Izba Kontroli – mimo iż inwestycja została zakończona z kilkunasto-
miesięcznym opóźnienieniem – pozytywnie oceniła wykorzystanie przez Zakład 

Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku środków publicznych na budowę komory do przecho-
wywania wypalonego paliwa jądrowego, pochodzącego z eksploatacji polskich reaktorów badawczych EWA i MARIA. Paliwo 
to od 1958 r. przechowywane było w zbiornikach pod wodą, w tzw. mokrych przechowalnikach. Badania ich stanu wykazały 
jednak ślady korozji aluminiowych koszulek paliwowych, dlatego konieczne stało się umieszczenie elementów paliwowych 
w kapsułach wykonanych ze specjalnej stali i wypełnionych helem. Proces ten nazywa się kapsułowaniem paliwa i może 
przebiegać wyłącznie w specjalnie zaprojektowanej komorze osłonowej (operacyjnej).
Koszty realizacji tej inwestycji na etapie planowania w 2003 r. ZUOP oszacował na 6,7 mln zł, natomiast koszty rzeczywiście 
poniesione wyniosły 6,8 mln zł. Nie odbiegały więc znacząco od wcześniej ustalonych. Otrzy-mane w latach 2003-2005 dotacje 
nie zostały w żadnym roku wykorzystane w całości, a w 2004 r. nie wykorzystano ich w ogóle. 
Inwestycję zakończono w sierpniu 2006 r., a więc z 14-miesięcznym opóźnieniem  w stosunku do uprzednio określonego ter-
minu, przewidzianego na koniec II kwartału 2005 r. Zdaniem NIK, ustalając pierwotny termin zakoń-czenia prac, strony umowy 
– Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej oraz ZUOP – nie wzięły pod uwagę ich specyfiki, długotrwałości procedur 
przyznawania i rozliczania kolejnych transz dotacji budżetowej oraz trybu udzielania zamówień publicznych. O ustaleniu 
w umowie o finansowaniu nierealnego terminu jej zakończenia świadczy fakt, że już po 23 dniach od zawarcia umowy strony 
podpisały pierwszy – z ośmiu – aneks do umowy, wy-dłużający terminy wykonania niektórych zadań o sześć miesięcy.
Wskutek niedotrzymania terminu realizacji inwestycji, ZUOP poniósł dodatkowe koszty w wysokości 122 tys. zł  z powodu 
zawieszenia dostawy wyposażenia komory operacyjnej. Izba zwraca uwagę, że jej budowa w budynku byłego reaktora była 
inwestycją prototypową, o szczególnym reżimie wykonania zarówno samego pomieszczenia, jak i specjalistycznego wyposa-
żenia, ze względu na konieczność zagwarantowania pełnego bezpieczeństwa radiologi-cznego.
Komora operacyjna została dopuszczona do użytkowania dopiero w rok po zakończeniu jej budowy, po-nieważ niezbędnym 
elementem potwierdzenia sprawności technicznej było uruchomienie i próbna eksploatacja, polegająca na przeprowadzeniu 
procesu kapsułowania trzech pakietów paliwa (jeden pakiet zawiera 40 sztuk pojedynczych elementów). Zgodę na to musiał 
wydać prezes Państwowej Agencji Atomistyki.
Wybudowanie komory do kapsułowania wypalonego paliwa jądrowego umożliwiło wprowadzenie w Polsce nowej, bezpiecznej metody 
jego przechowywania w hermetycznie zamkniętych kapsułach w środowisku suchym, co znacznie ogranicza możliwe procesy korozji 
materiału, z którego wykonane są kapsuły, a tym samym zapobiega uwalnianiu się substancji promieniotwórczych do otoczenia.

Wa¿niejsze wnioski

Synteza

– realistyczne określanie terminów 
zakończenia planowanych inwestycji.
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Tytu³  kontroli Cel Zakres

Wa¿niejsze wnioski

Realizacja programu 
wieloletniego Program dla 
Odry 2006, szczególnie 
w obszarze zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego

Ocena wykonania zadań związanych 
z budową w latach 2002-2006 syste-
mu zintegrowanej gospodarki wodnej 
dorzecza Odry, prawidłowości realizacji 
wybranych projektów finansowanych 
w ramach programu, wykorzystania 
środków pomocowych Unii Europej-
skiej.

Kontrolą objęto 24 podmioty: Kancela-
rię Prezesa Rady Ministrów, Minister-
stwo Środowiska, urzędy wojewódzkie 
we Wrocławiu, Bydgoszczy, Gorzowie 
Wlkp., Łodzi, Opolu, Szczecinie, 
Katowicach, Poznaniu, regionalne za-
rządy gospodarki wodnej w Gliwicach, 
Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu, re-
gionalne zarządy melioracji i urządzeń 
wodnych we Włocławku, Zielonej 
Górze, Katowicach, Poznaniu, Łodzi, 
Opolu, Szczecinie, Wrocławiu oraz re-
gionalne dyrekcje lasów państwowych 
we Wrocławiu i Katowicach. 

Program dla Odry 2006 – powstały po katastrofalnej powodzi w dorzeczu tej rzeki 
w lipcu 1997 r. – zakładający zbudowanie w latach 2002-2016 systemu zintegro-

wanej gospodarki wodnej, uwzględniającego m.in. zabezpieczenie przeciwpowodziowe, ochronę czystości wód oraz potrzeby 
transportu rzecznego, nie został – zdaniem NIK – rzetelnie przygotowany i nie jest realizowany w sposób właściwy. Oceny tej 
nie zmienia fakt, iż część zadań została wykonana, m.in. odbudowano i zmodernizowano wały przeciwpowodziowe na długości 
100 km oraz zwiększono o 96,4 mln m3 zbiornikową i polderową retencję wód.
Poważną przeszkodą, wstrzymującą prace, było zbyt późne wyznaczenie Pełnomocnika Rządu ds. Programu dla Odry 2006. 
Spowodowało to roczną zwłokę w finansowaniu programu ze środków budżetowych i nieprzekazanie w 2002 r. planowanych 
44,2 mln zł. W latach 2002-2005 na przedsięwzięcia objęte programem przeznaczonych zostało jedynie 214 mln zł, z których 
wykorzystano 209,5 mln zł, a 4 mln zł przesunięto na 2006 r. W sytuacji niedostatku środków działaniem niegospodarnym, 
zdaniem NIK, było zwrócenie 0,5 mln zł do budżetu państwa, a także finansowanie zadań nieobjętych programem i zlecanie 
kolejnych, kosztownych opracowań, mimo że nie były wykorzystywane sporządzone wcześniej. Z dezaprobatą Izby spotkał 
się również brak skuteczności w zabiegach o pozyskanie środków pomocowych z funduszy Unii Europejskiej.
Kontrolujący zwrócili uwagę, że pełnomnocnik rządu nigdy nie doprowadził do sporządzenia szczegółowego planu finan-
sowo-rzeczowego oraz harmonogramu realizacji programu. W rezultacie nie zostały określone szczegółowe wytyczne dla 
uczestniczących w nim jednostek, nie zostały też ujednolicone zasady kwalifikowania do programu poszczególnych zadań. 
Brak takiego planu wprowadził chaos do sprawozdawczości, w której wykazywane były wydatki wykraczające poza założenia 
programu, co spowodowało zawyżanie danych o jego finansowym zaawansowaniu.
Niezgodnie z ustalonym terminarzem przebiegała realizacja zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych wymienionych w ustawie 
o ustanowieniu programu. Część z nich finansowano z wyprzedzeniem, zarazem nie kierując środków na te przedsięwzięcia, 
które miały być rozpoczęte w latach 2003-2004. W procesie inwestycyjnym nie były respektowane zasady i procedury zamówień 
publicznych. Niewłaściwie przygotowywano dokumenty przetar-gowe, bezprawnie odstępowano od warunków i wymogów 
przetargu, nadużywano prawa do zmiany ich treści. Miały miejsce przypadki wskazujące na możliwość zaistnienia korupcji.
Zdaniem NIK, przedstawionym nieprawidłowościom sprzyjał niedostateczny nadzór Pełnomocnika Rządu ds. Programu dla Odry 
2006 nad wydatkowaniam środków publicznych oraz Prezesa Rady Ministrów, któremu pełnomocnik przekazywał z opóźnieniem 
informacje o stanie prac. Wskutek tego także Rada Ministrów nie dotrzymywała ustalonego na 31 marca terminu przedstawienia 
Sejmowi rocznego sprawozdania o postępie robót. Ponadto Izba krytycznie oceniła działalność Komitetu Sterującego, organu 
opinodawczo-doradczego premiera, który nie wywiązywał się m.in. z obowiązków opiniowania i inicjowania aktów prawnych 
związanych z realizacją zadań programu.

– zapewnienie skutecznego nadzoru 
nad realizacją Programu dla Odry 2006, 
w sposób gwarantujący prawidłowe go-
spodarowanie środkami publicznymi,

– opracowanie wymaganych planów 
i harmonogramów realizacji Programu 
dla Odry 2006. 

Synteza
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ZakresCelTytu³  kontroli

Prawidłowość 
wydatkowania środków 
publicznych na nabycie 
gruntów pod budowę 
dróg oraz przygotowania 
zmian własnościowych 
dla tych gruntów i zmian 
ich przeznaczenia 
w miejscowych planach 
zagospodarowania 
przestrzennego

Zbadanie związku między procesem 
wykupu gruntów a przebiegiem in-
westycji w drogownictwie oraz ocena 
skuteczności szczególnego trybu 
pozyskiwania nieruchomości pod 
inwestycje drogowe. 

Kontrolą objęto: Ministerstwo Trans-
portu, Ministerstwo Budownictwa, 
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych 
i Autostrad i jej 9 oddziałów terenowych 
oraz 31 jednostek samorządu teryto-
rialnego wszystkich szczebli.

Izba oceniła pozytywnie, choć odnotowując nieprawidłowości, nabywanie gruntów 
pod budowę dróg publicznych przez organy państwowe i samorządowe. Nie zawsze 

jednak potrafiły one w pełni wykorzystać przeznaczone na ten cel środki finansowe. Dla tempa budowy dróg sprawność procesu 
nabywania gruntów pod inwestycje drogowe ma znaczenie pierwszorzędne. Z tego też m.in. powodu uchwalono w 2003 r. ustawę 
o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych, regulującą uproszczony tryb pozyskiwania 
nieruchomości na te cele, a określaną mianem „spec ustawy”. Nie spowodowała ona jednak przełomu w branży drogowej.
W okresie objętym kontrolą (lata 2003-2005 oraz I półrocze 2006 r.) inwestycje drogowe realizowano w tempie wolniejszym 
od oczekiwanego m.in. w związku z uchwaleniem „spec ustawy”. Do użytku oddano wówczas 471,6 km dróg, w tym 259,5 km 
autostrad, osiągając w ten sposób 2% przyrostu długości dróg krajowych. Założenia przewidywały wybudowanie w tym czasie 
m.in. 550 km autostrad i 200 km dróg ekspresowych.
 Źródłem finansowania nabywania gruntów pod budowę dróg były przede wszystkim środki z budżetu państwa i jednostek 
samorządu terytorialnego, unijne – Fundusz Spójności i PHARE, pochodzące z Krajowego Funduszu Drogowego oraz kredyty. 
Mimo wielkich potrzeb i oczekiwań związanych z inwestycjami drogowymi, środki te nie były w pełni wykorzystywane. 
 W 2003 r. ze środków budżetowych na pozyskanie gruntów pod drogi wydatkowano 103,7 mln zł – 98,8% zaplanowa-
nych sum, w 2004 r. 101,3 mln zł – 95,8% przewidzianych środków, zaś w 2005 r. 35 mln zł – całą pozostającą do dyspozycji 
kwotę. Natomiast fundusze z KFD wykorzystywano w mniejszym stopniu – w 2004 r., pierwszym roku jego istnienia – wydat-
kowano 300,3 mln zł – 92,7% zaplanowanych nakładów, a w 2005 r. 430,5 mln zł – 46,6% dostępnej kwoty.
 Przyczynami tego stanu były – w opinii NIK – opóźnienia w procedurach przetargowych i wstrzymywanie niektórych 
projektów ze względu na wymagania ochrony środowiska. Zdaniem kontrolerów świadczy to o niewłaściwym przygotowaniu 
inwestycji. Nadto, na przeciąganie się wykupu wpływ miały zbyt wygórowane żądania właścicieli gruntów, trudności z ustaleniem 
stanu prawnego pożądanych nieruchomości oraz błędy popełniane przez GDDKiA przy nabywaniu terenów, a urzędów woje-
wódzkich przy przeprowadzaniu wywłaszczeń.
 Izba zwraca także uwagę, że od wejścia w życie w połowie 2003 r. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, minister właściwy ds. budownictwa, mimo ustawowego upoważnienia, nie wydał rozporządzenia określającego 
wymagany zakres projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa. Jego brak utrudnia sporządzanie nowych 
planów zagospodarowania, bądź dokonywanie zmian w już istniejących, także dotyczących krajowych sieci transportowych.
 W opinii kontrolerów, nadzór i monitoring Ministerstwa Transportu nad Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, 
prowadzącą wykupy nieruchomości pod inwestycje drogowe, był dalece niewystarczający. Żadna ze 134 kontroli przeprowa-
dzonych przez ministerstwo w latach 2003-2005 nie obejmowała kwestii pozyskiwania gruntów dla drogowców.

– dostosowanie programu budowy 
dróg i autostrad do rzeczywistych moż-
liwości finansowych i wykonawczych;
– wydanie rozporządzenia określają-

cego wymagany zakres projektu planu 
zagospodarowania przestrzennego 
województwa;
– monitorowanie procesów pozyski-
wania gruntów pod drogi o znaczeniu 
krajowym;

– przeprowadzanie okresowych ocen 
praktycznego funkcjonowania przepi-
sów z zakresu przygotowania i realizacji 
inwestycji drogowych.

Wa¿niejsze wnioski

Synteza
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Tytu³  kontroli Cel Zakres

Organizacja 
i funkcjonowanie akademii 
wojskowych i wyższych 
szkół oficerskich, 
ze szczególnym 
uwzględnieniem gospodarki 
finansowej i mienia uczelni 
oraz struktury zatrudnienia 
w latach 2005-2007 
(I kwartał)

Ocena organizacji i funkcjonowania 
uczelni wojskowych, a zwłaszcza 
wykorzystania potencjału dydaktycz-
no-naukowego tych szkół, ich bazy 
materialnej i kadr.

Kontrolą objęto: Ministerstwo Obrony 
Narodowej, Akademię Obrony Narodo-
wej, Wojskową Akademię Techniczną, 
Akademię Marynarki Wojennej, Wyż-
szą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych, 
Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk 
Lądowych oraz Rejonowy Zarząd 
Infrastruktury we Wrocławiu.

Izba negatywnie oceniła działania Ministerstwa Obrony Narodowej dotyczące 
reorganizacji wyższego szkolnictwa wojskowego oraz funkcjonowanie wyższych 

szkół oficerskich. Na pozytywną opinię NIK zasłużyły natomiast akademie wojskowe, które dostosowały swoją organizację do 
wymogów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Zasady funkcjonowania wyższego szkolnictwa wojskowego uregulowane 
były do 31 sierpnia 2005 r. ustawą o wyższym szkolnictwie wojskowym, a po tej dacie – ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym. 
Zgodnie z jej postanowieniami, akademie wojskowe stały się uczelniami wojskowymi – publicznymi uczelniami akademickimi, 
zaś wyższe szkoły oficerskie uczelniami wojskowymi – publicznymi uczelniami zawodowymi. Wszystkie one zachowały status 
jednostek wojskowych, posiadają też osobowość prawną.
Kontrola NIK ujawniła znaczne opóźnienia w dostosowywaniu wyższego szkolnictwa wojskowego do wymogów Prawa 
o szkolnictwie wyższym. Problem ten dotyczył w szczególności wyższych szkół oficerskich, które nie zostały w porę wyposażone 
w mienie niezbędne do prowadzenia przez nie działalności statutowej. W ocenie NIK, był to skutek przyjęcia w ramach Pro-
gramu Rozwoju Sił Zbrojnych RP w latach 2005-2010 założeń reformy wojskowego szkolnictwa wyższego, które przewidywały 
m.in. ograniczenie liczby uczelni wojskowych do jednej lub dwóch, co w praktyce miało oznaczać likwidację wyższych szkół 
oficerskich jako samodzielnych uczelni. Jeszcze w lutym 2007 r. dowódca Wojsk Lądowych, uwzględniając tę koncepcję uznał, 
że należy zaniechać wyposażania WSOWL w nieruchomości, skądinąd niezbędne dla jej funkcjonowania. Dopiero w lipcu 
2007 r. Minister Obrony Narodowej wydał decyzję nr 305/MON w sprawie reorganizacji wyższego szkolnictwa wojskowego, 
umożliwiającą m.in. doposażenie wyższych szkół oficerskich.
Wskutek realizacji tych nietrafnych założeń obniżała się liczba oficerów przygotowanych do objęcia pierwszego stanowiska 
służbowego. Kadra promowanych corocznie absolwentów uczelni wojskowych nie zaspokajała potrzeb Sił Zbrojnych – obsada 
tych stanowisk zmalała z 87% w 2006 r. do 74% w 2007 r., a prognoza na koniec 2008 r. wynosi zaledwie 54%. W ocenie NIK, 
w grudniu 2008 r. naszej armii może brakować ponad 1000 podporuczników.
Kontrolerzy stwierdzili, że w wojskowych uczelniach zdecydowaną większość stanowili studenci cywilni, niewiążący swych 
życiowych planów ze służbą wojskową. W roku akademickim 2006/2007 w uczelniach wojskowych pobierało naukę 985 stu-
dentów mundurowych (w tym 647 kandydatów na oficerów), co stanowiło zaledwie 8,5% ogółu tam studiujących. Wyższe szkoły 
oficerskie realizowały głównie zadania nie związane z prowadzeniem kształcenia w ramach studiów wyższych, lecz prowadziły 
różnego rodzaju kursy i szkolenia, zarówno dla wojskowych jak i cywili. W opinii NIK nie wykonywały one tym samym, jako 
publiczne uczelnie zawodowe, podstawowych zadań określonych dla tego typu uczelni w Prawie o szkolnictwie wyższym.
Uczelnie wojskowe nie wykorzystywały efektywnie posiadanej kadry 1.445 nauczycieli akademickich. Na każdego z nich przy-
padało średnio bez mała 8 studentów, jednak w wyższych szkołach oficerskich odsetek ten wynosił 0,86 studenta, a wykonanie 
obowiązkowego pensum oscylowało między 27,9% a 61,8%. W ocenie Izby, baza dydaktyczno-naukowa uczelni wojskowych 
pozwala na zwiększenie obecnej liczby studentów przynajmniej o 65%. Rozmiary rekrutacji kandydatów na podchorążych 
zależą jednak od limitów przyjęć, ustalanych corocznie przez Ministra Obrony Narodowej.

– podjęcie decyzji o wyposażeniu wyż-
szych szkół oficerskich w nieruchomo-

ści i mienie niezbędne do prowadzenia 
ich działalności statutowej;
– określenie perspektywicznej liczeb-
ności naboru do poszczególnych uczelni 
wojskowych kandydatów na żołnierzy 

zawodowych – stosownie do potrzeb 
Sił Zbrojnych;
– przeprowadzenie analizy struktury 
zatrudnienia w uczelniach wojsko-
wych.

Wa¿niejsze wnioski

Synteza
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Zestawienie kontroli doraźnych 
przeprowadzonych w 2007 r.

Lp. Tytuł kontroli
Jednostka 

organizacyjna
Rodzaj

kontroli Uwagi*/

1 2 3 4 5

1
Działania związane z wykorzystaniem środków przekazanych przez stronę polską na budo-
wę sarkofagu zabezpieczającego reaktor atomowy elektrowni w Czarnobylu (Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych)

Dep. Admin. 
Publ.

2
Funkcjonowanie gospodarstw pomocniczych sektora finansów publicznych – realizacja 
wniosków z kontroli nr P/04/003 (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów i Centrum Obsługi 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów)

Dep. Admin. 
Publ. sprawdzająca

3 Realizacja przez Główny Urząd Statystyczny w 2006 r. badania statystycznego pn. „Rodzi-
ny i generacje” oraz zapewnienie obsługi Rządowej Rady Ludnościowej

Dep. Admin. 
Publ. skargowa

4

Podejmowanie przez organy Banku Gospodarki Żywnościowej SA, Ministra Skarbu 
Państwa i organy nadzoru bankowego działań w celu poprawy sytuacji finansowej i dokapi-
talizowania BGŻ SA w latach 2002-2006 (Ministerstwo Skarbu Państwa, Narodowy Bank 
Polski, Bank Gospodarki Żywnościowej SA)

Dep. Budż. 
i Finan.

5
Prawidłowość obliczania i wykazywania krajowych wydatków publicznych w obszarach 
interwencji funduszy strukturalnych (Urzędy Miast w Milanówku i Piastowie, Urząd Gminy 
w Kołbieli)

Dep. Budż. 
i Finan.

6
System kontroli wewnętrznej administracji celnej (Ministerstwo Finansów, Urzędy Celne 
w Gdyni i Pruszkowie i I Urząd Celny w Krakowie, Izby Celne w Gdyni, Krakowie i Warsza-
wie)

Dep. Gosp., Skarb. 
Państw. i Prywat.

7 Przekształcenia własnościowe FSO w Warszawie (Ministerstwa Gospodarki, Finansów, 
Skarbu Państwa)

Dep. Gosp., Skarb. 
Państw. i Prywat. c)

8
Realizacja przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zadań zwią-zanych z udzielaniem 
koncesji przedsiębiorstwom energetycznym prowadzącym działalność w zakresie obrotu 
paliwami płynnymi (Urząd Regulacji Energetyki)

Dep. Gosp., Skarb. 
Państw. i Prywat. b)

9 Działalność Agencji Rezerw Materiałowych w zakresie zapasów obowiązkowych paliw 
ciekłych w latach 2003-2006

Dep. Gosp., Skarb. 
Państw. i Prywat.

10 Znoszenie barier dla rozwoju przedsiębiorczości – realizacja ustaw dotyczących działalno-
ści gospodarczej (Ministerstwo Gospodarki, Urząd Miasta w Krakowie)

Dep. Gosp., Skarb. 
Państw. i Prywat. rozpoznawcza

11
Przygotowanie i realizacja umów dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa w Porcie Lotni-
czym im. Fryderyka Chopina w Warszawie, zawartych przez Przedsiębiorstwo Państwowe 
„Porty Lotnicze”

Dep. Komun. 
i Sys. Transport. b)

12 Działalność Przedsiębiorstwa Państwowego Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu 
w Warszawie w latach 2002-2006

Dep. Komun. 
i Sys. Transport. f)

13 Funkcjonowanie systemu kształcenia dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach eduka-
cyjnych (Ośrodki Szkolno-Wychowawcze nr 9 i 15 w Warszawie) 

Dep. Nauki, Ośw. 
i Dziedz. Narod. rozpoznawcza

14 Funkcjonowanie zewnętrznych egzaminów w systemie oświaty (Okręgowa Komisja 
Egzaminacyjna w Łodzi)

Dep. Nauki, Ośw. 
i Dziedz. Narod. rozpoznawcza

15
Ochrona zasobów muzealnych (Starostwo Powiatowe w Grodzisku Mazowieckim, Muzeum 
Literatury w Warszawie, Muzeum Historyczne M. St. Warszawy, Muzeum im. Anny i Jarosła-
wa Iwaszkiewiczów w Podkowie Leśnej, Muzeum Sztuki w Łodzi)

Dep. Nauki, Ośw. 
i Dziedz. Narod. rozpoznawcza

16
Organizacja kształcenia osób dorosłych, na tle potrzeb rynku pracy (Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chwałowi-
cach)

Dep. Nauki, Ośw.
i Dziedz. Narod. rozpoznawcza

17
Przygotowanie Państwowej Straży Pożarnej do zapobiegania i usu-wania skutków poważ-
nych awarii w rozumieniu ustawy – Prawo ochrony środowiska i ustawy o Państwowej 
Straży Pożarnej (Komendy PSP: Wojewódzka w Lublinie i Powiatowa w Puławach)

Dep. Obrony Narod. 
i Bezp. Wew. rozpoznawcza

18

Pomoc publiczna udzielana pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne oraz 
organizacjom pozarządowym działającym na rzecz osób niepełnosprawnych (Stowarzy-
szenie „Niepełnosprawni dla Środowiska – EKON” w Otrębusach, sp. z o.o.: „ABA Serwis” 
w Otrębusach i „TJ” w Pęcinach Małych)

Dep. Pracy, Spr. Socj. 
i Zdrow.

19
Finansowanie leków niepodlegających refundacji na podstawie przepisów o powszechnym 
ubezpieczeniu zdrowotnym – realizacja wniosków z kontroli nr P/06/092 (Narodowy 
Fundusz Zdrowia Oddział w Warszawie) 

Dep. Pracy, Spr. Socj. 
i Zdrow. sprawdzająca

*/   Objaśnienie uwag zamieszczono na końcu zestawienia
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20 Restrukturyzacja Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. Św. Anny w Warszawie i 
jej wpływ na sytuację finansową szpitala

Dep. Pracy, Spr. Socj. 
i Zdrow. rozpoznawcza

21 Wykorzystanie publicznych środków finansowych na programy związane z promocją 
zatrudnienia w latach 2005-2006 (Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie)

Dep. Pracy, Spr. Socj. 
i Zdrow. rozpoznawcza

22 Zasady działania i finansowanie zakładu aktywności zawodowej („U Pana Cogito” Pensjo-
nat i Restauracja w Krakowie)

Dep. Pracy, Spr. Socj. 
i Zdrow. rozpoznawcza

23
Dostępność do przedmiotów ortopedycznych finansowanych ze środków Narodowego 
Funduszu Zdrowia (Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział w Warszawie, Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie)

Dep. Pracy, Spr. Socj. 
i Zdrow. skargowa

24
Realizacja zadań w zakresie małej retencji wód przez wojewódzkie zarządy melioracji i 
urządzeń wodnych (Wojewódzkie Zarządy Me-lioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, 
Poznaniu i Warszawie)

Dep. Środ., Roln. 
i Zagosp. Przest. sprawdzająca

25

Przestrzeganie w urzędach miast województwa podlaskiego przepisów dotyczących 
ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową w rozumieniu ustawy 
z 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Urzędy Miast w: Augustowie, Bia-
łymstoku, Bielsku Podlaskim, Hajnówce, Łapach, Łomży, Sokółce, Suwałkach, Wysokiem 
Mazowieckiem i Zambrowie)

Dep. 
Organizacyjny koordynowana

26 Prawidłowość rozliczeń finansowych z Zakładem Utylizacji Odpadów Medycznych (Urząd 
Miasta w Łapach)

Del. 
w Białymstoku skargowa c)

27 Warunki i organizacja kształcenia studentów na Wydziale Matematyczno-Fizycznym 
Uniwersytetu w Białymstoku

Del. 
w Białymstoku skargowa

28 Organizacja i przebieg procesu szkolenia i doskonalenia zawodowego w Policji – realizacja 
wniosków z kontroli nr P/05/080 (Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy)

Del. 
w Bydgoszczy sprawdzająca

29

Organizacja i funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej przy udziale środków PFRON 
w latach 2002-2004 – realizacja wniosków z kontroli nr P/04/139 (Urząd Miasta i Gminy 
w Piotrkowie Kujawskim, Fundacja Brata Alberta w Radwanowicach, Polski Związek 
Niewidomych i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Toruniu, Spółdzielnia Niewidomych GRYF 
w Bydgoszczy) 

Del. 
w Bydgoszczy sprawdzająca

30 Realizacja zadań z zakresu spraw obywatelskich w latach 2002-2003 – realizacja wnio-
sków z kontroli nr P/04/002 (Urząd Miasta i Gminy w Łabiszynie) 

Del. 
w Bydgoszczy sprawdzająca

31 Działalność Związku Komunalnego Gmin Województwa Toruńskiego (Związek Gmin w 
Grudziądzu)

Del. 
w Bydgoszczy rozpoznawcza

32 Przekształcenia własnościowe w Inowrocławskich Kopalniach Soli „SOLINO” SA oraz 
działalność spółki w latach 1997-2006

Del. 
w Bydgoszczy skargowa

33
Funkcjonowanie Centrum Medycznego, powstałego w wyniku przekształcenia Samodziel-
nego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szubinie (Centrum Medyczne 
im. J. Korczaka sp. z o.o. w Szubinie, Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią)

Del. 
w Bydgoszczy skargowa

34 Przygotowanie, realizacja i rozliczenie inwestycji pn. „Aleja Królowej Jadwigi” we Włocław-
ku (Urząd Miasta we Włocławku)

Del. 
w Bydgoszczy skargowa c)

35

Realizacja inwestycji wodno-kanalizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem wyko-
nywania przez organy gminy nadzoru nad spółkami z udziałem gminy, wykonującymi te 
inwestycje i świadczącymi usługi wodno-kanalizacyjne (Urząd Gminy i Wodociągi 
sp. z o.o. w Lubiczu)

Del. 
w Bydgoszczy skargowa c)

36
Gospodarowanie środkami przeznaczonymi na finansowanie robót remontowo-budowla-
nych, usług i dostawy oraz prawidłowość postępowania przy zbyciu nieruchomości 
(Ruch SA w Gdańsku)

Del. 
w Gdańsku skargowa d)

37 Organizowanie świadczeń medycznych w Klinice Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej 
Akademickiego Centrum Klinicznego Szpitala Akademii Medycznej w Gdańsku

Del. 
w Gdańsku skargowa c)

38 Realizacja przez gminę Krokowa zadań z zakresu planowania i zagospodarowania prze-
strzennego (Urząd Gminy w Krokowej)

Del. 
w Gdańsku skargowa g)

39 Funkcjonowania nadzoru górniczego – wybrane zagadnienia (Wyższy Urząd Górniczy 
w Katowicach)

Del. 
w Katowicach f)

40 Organizacja i realizacja przetargu na dostawę stóp podporowych w 2006 r. 
(Jastrzębska Spółka Węglowa SA)

Del. 
w Katowicach

41
Przestrzeganie przepisów regulujących bezpieczne wykonywanie pracy w zakładzie 
górniczym oraz kontrola procedur służących zapewnieniu bezpieczeństwa w Zakładzie 
Górniczym: Kompania Węglowa SA KWK Halemba w Rudzie Śląskiej

Del. 
w Katowicach a)
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42 Finansowanie działalności statutowej w latach 2001-2006 (Ludowy Klub Sportowy 
„START” w Mszanie)

Del. 
w Katowicach

43
Działalność jednostek badawczych w zakresie certyfikacji wyrobów stosowanych w 
zakładach górniczych (Centrum Mechanizacji Górnictwa „KOMAG” oraz Ośrodek Badań, 
Atestacji i Certyfikacji „OBAC” sp. z o.o. w Gliwicach)

Del. 
w Katowicach

44 Zapewnienie efektywnego wykorzystania majątku Skarbu Państwa dla organizacji 
turystyki zimowej w latach 2004-2006 (Gliwicka Agencja Turystyczna SA w Gliwicach)

Del. 
w Katowicach d)

45 Wykonanie inwestycji pn. „Budowa Szpitala Miejskiego w Raciborzu” – realizacja wnio-
sków z kontroli nr P/05/109 (Starostwo Powiatowe w Raciborzu) 

Del. 
w Katowicach sprawdzająca

46 Działalność Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach w zakresie certyfikacji wyrobów 
stosowanych w zakładach górniczych

Del. 
w Katowicach skargowa

47
Gospodarka finansowa NFZ, z uwzględnieniem wydatków w ramach przepisów o koor-
dynacji systemów zabezpieczenia społecznego w 2006 r. (Narodowy Fundusz Zdrowia 
Świętokrzyski Oddział w Kielcach)

Del. 
w Kielcach

48

Prawidłowość wprowadzania i egzekwowanie opłat za płatne parkowanie na drogach 
publicznych w woj. świętokrzyskim (Urzędy Miast w Kielcach i Sandomierzu, Urzędy Miast 
i Gmin w Busku-Zdroju i Końskich, Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, Miejski Klub Sportowy 
„Neptun” w Końskich)

Del. 
w Kielcach sprawdzająca

49 Realizacja przez Komunalny Związek Ciepłownictwa „PONIDZIE” w Busku-Zdroju zamó-
wień publicznych oraz gospodarowanie materiałami i opałem

Del. 
w Kielcach skargowa

50 Zarządzanie przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Wspólny Dom” sp. z o.o. w 
Starachowicach mieszkaniowym zasobem gminy

Del. 
w Kielcach skargowa

51 Zarządzanie majątkiem i środkami publicznymi przez gm. Skarżysko-Kamienna – wybrane 
zagadnienia (Urząd Miasta i Miejskie Usługi Komunalne sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej)

Del. 
w Kielcach skargowa c)

52 Zarządzanie majątkiem i wykorzystanie środków publicznych (Publiczny Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej)

Del. 
w Kielcach skargowa

53 Udzielanie przez Prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego ulg podatkowych (Urząd Miasta 
w Ostrowcu Świętokrzyskim)

Del. 
w Kielcach skargowa

54 Realizacja zamówień publicznych oraz inne wybrane zagadnienia (Świętokrzyskie Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Zakład Obsługi tego Centrum)

Del. 
w Kielcach skargowa

55 Wykonywanie przez gm. Suchedniów wybranych zadań własnych (Urząd Miasta i Gminy 
oraz Zakład Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie)

Del. 
w Kielcach skargowa

56 Organizacja i finansowanie Tygodnia Unii Europejskiej w 2007 r. przez Świętokrzyskiego 
Kuratora Oświaty

Del. 
w Kielcach skargowa

57

Prawidłowość świadczenia usług przez domy pomocy społecznej na poziomie obowią-
zujących standardów (Domy Pomocy Społecznej: przy ul. Łanowej 39 i 41B w Krakowie, 
„SMREK” w Zaskalu, w Biskupicach, Konwentu Bonifratrów w Konarach-Zielonej, 
Os. Sportowe w Krakowie)

Del. 
w Krakowie

58 Prawidłowość wykorzystania środków finansowanych Narodowego Funduszu 
Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

Del. 
w Krakowie

59

Gospodarowanie środkami finansowymi i majątkiem w szkołach prowadzonych przez 
jednostki spoza sektora finansów publicznych w latach 2004-2006 (Zespół Społecznych 
Szkół Ogólnokształcących Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Zakopanem, 
Fundacja Edukacyjna im. J.S. Bandtkiego w Krakowie, Stowarzyszenie Dom Rodzinny 
w Krakowie, Małopolskie Towarzystwo Oświatowe w Nowym Sączu, Tarnowskie 
Stowarzyszenie Oświatowe w Tarnowie, Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Młodzieży 
„Wzrastanie” w Brzesku, Prywatne Liceum dla Dorosłych w Wiśniowej)

Del. 
w Krakowie

60 Prawidłowość gospodarowania środkami finansowymi (Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczym w Oświęcimiu)

Del. 
w Krakowie

61
Nadzór Ministra Skarbu Państwa nad realizacją postanowień umowy prywatyzacyjnej 
Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Farmaceutycznego CEFARM – Kraków SA z 24 stycznia 
2003 r. (Ministerstwo Skarbu Państwa Delegatura w Krakowie)

Del. 
w Krakowie

62 Ustalanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz obrót nieruchomoś-
ciami w gm. Mogilany w latach 1999-2002

Del. 
w Krakowie skargowa

63 Zbywanie składników majątkowych (Uzdrowisko Rabka SA) Del. 
w Krakowie skargowa g)

64
Zawieranie i realizacja umów w zakresie działalności handlowej 
w latach 2001-2006 r. (PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. 
z o.o. z siedzibą w Zamościu) 

Del. 
w Lublinie
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65 Udzielanie zamówień publicznych na utrzymanie, konserwację 
i renowację zieleni miejskiej w 2006 r. (Urząd Miasta w Lublinie)

Del. 
w Lublinie

66 Gospodarka finansowa i wywiązywanie się z zadań statutowych 
w latach 2004-2006 (Związek Międzygminny Strefa Usług Komunalnych w Kraśniku) 

Del. 
w Lublinie

67
Realizacja przez gminy zadań dotyczących zaliczki alimentacyjnej oraz prawidłowość 
sporządzania w tym zakresie sprawozdawczości (Urząd Miasta w Lubartowie oraz Ośrodki 
Pomocy Społecznej w Bychawie, Łęcznej, Rykach i Świdniku)

Del. 
w Lublinie

68
Zawieranie i realizacja umów dotyczących wybranych zadań ekologicznych w woj. 
lubelskim (Lubelski Urząd Wojewódzki oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Lublinie)

Del. 
w Lublinie

69 Wydawanie decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej oraz ustalanie należności 
i opłat z tego tytułu (Starostwo Powiatowe w Świdniku)

Del. 
w Lublinie

70

Realizowanie przez notariuszy dochodów stanowiących należności budżetu państwa 
lub jednostek samorządu terytorialnego w latach 2005-2007 (Kancelarie Notarialne: G. 
Lewicka, J. Pluta, S. Dec i G. A. Twardowska w Lublinie, P. Frączkiewicz w Lubartowie, A. S. 
Parizek w Zamościu oraz J. H. Radomska w Bełżycach)

Del. 
w Lublinie

71
Realizacja inwestycji i remontów w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych 
przez jednostki samorządu terytorialnego w latach 2004-2006 (I półr.) – wykonanie 
wniosków z kontroli nr P/06/138) (Urząd Gminy Borki)

Del. 
w Lublinie sprawdzająca

72 Powierzanie innym podmiotom wykonywania zadań statutowych – realizacja wniosków 
z kontroli nr I/06/011 (Związek Międzygminny Strefa Usług Komunalnych w Kraśniku)

Del. 
w Lublinie sprawdzająca

73 Realizacja przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Lublinie roszczeń 
spadkobierców byłego właściciela nieruchomości

Del. 
w Lublinie skargowa

74
Nabywanie nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
z przeznaczeniem dla Zespołu Wsparcia Rodziny i Dziecka, w celu utworzenia 
autonomicznych grup wychowanków domów dziecka (Urząd Miasta w Lublinie)

Del. 
w Lublinie skargowa

75 Udzielanie zamówień publicznych na dostawy, roboty budowlane i usługi oraz realizacja 
umów w latach 2005-2006 (Urząd Miasta i Gminy w Kocku)

Del. 
w Lublinie skargowa c)

76 Działalność w latach 2005-2006 – wybrane zagadnienia (Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Lubartowie) 

Del. 
w Lublinie skargowa

77 Zarządzanie drogami publicznymi (Urząd Miasta i Zarząd Dróg Miejskich w Krakowie) Del. 
w Łodzi skargowa c)

78

Likwidacja skutków huraganu zaistniałego w lipcu 2002 r. na terenach leśnych zarządza-
nych przez Lasy Państwowe, ze szczególnym uwzględnieniem Puszczy Piskiej – realizacja 
wniosków z kontroli nr P/03/156 (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 
w Białymstoku, Nadleśnictwa Pisz i Drygały)

Del. 
w Olsztynie sprawdzająca

79 Modernizacja i rozbudowa budynku byłego szpitala na potrzeby Samodzielnego Publiczne-
go Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Jaśkach

Del. 
w Olsztynie skargowa c)

80 Zakup i gospodarowanie środkami trwałymi w latach 2004-2006, ze szczególnym 
uwzględnieniem sprzętu muzycznego (Miejski Dom Kultury w Szczytnie)

Del. 
w Olsztynie skargowa

81

Wykorzystanie środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Opolu – realizacja wniosków z kontroli nr P/05/144 (Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA 
w Opolu, Uniwersytet Opolski, Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach)

Del. 
w Opolu sprawdzająca

82 Funkcjonowanie nadzoru budowlanego – realizacja wniosków 
z kontroli nr P/05/106 (Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu)

Del. 
w Opolu sprawdzająca

83 Wybrane zagadnienia gospodarki majątkiem w latach 2001-2006 (Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu)

Del. 
w Opolu skargowa

84 Realizacja inwestycji pn. Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 w Lublińcu 
(Urząd Miasta w Lublińcu)

Del. 
w Opolu skargowa c)

85
Udzielanie zamówień publicznych przez gminy (Urzędy Miast i Gmin w: Grabowie nad 
Prosną, Rydzynie i Wysokiej, Urzędy Gmin w: Babiaku, Dominowie, Kiszkowie, Kotlinie, 
Krzykosach, Niechanowie, Rzgowie i Sieroszewicach)

Del. 
w Poznaniu

86

Prawidłowość sporządzania przez szkoły sprawozdań służących finansowaniu zadań 
oświatowych, tj. naliczaniu części oświatowej subwencji ogólnej – realizacja wniosków 
z kontroli nr P/03/076 (Starostwa Powiatowe w: Kościanie, Pleszewie, Poznaniu, Słupcy, 
Szamotułach, Urząd Gminy w Szydłowie, Zespoły Szkół Sportowych nr 1, 3 i 4 w Poznaniu, 
Zespoły Szkół Specjalnych w: Jarocinie, Kościanie, Krotoszynie, Pleszewie, Stęszewie, Sza-
motułach, Ośrodki Szkolno-Wychowawcze w Owińskach i Słupcy, Zespoły Szkół w Starej 
Łubiance i Szydłowie) 

Del. 
w Poznaniu sprawdzająca
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87
Działalność Instytucji Filmowej „FILM-ART” w Poznaniu oraz wykonywanie nadzoru nad jej 
działalnością w latach 1999-2005 (Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, 
Instytucja Filmowa „FILM-ART.” w Poznaniu)

Del. 
w Poznaniu skargowa h)

88 Gospodarowanie mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przez Oddział 
Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu

Del. 
w Poznaniu skargowa

89 Zabezpieczenie interesu Skarbu Państwa przy realizacji inwestycji w latach 1999-2003 
i sprzedaży drewna (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie)

Del. 
w Rzeszowie

90 Gospodarowanie majątkiem gminnym przez wójta Gm. Nowy Żmigród 
w latach 2000-2006

Del. 
w Rzeszowie

91
Prawidłowość udzielenia zamówień publicznych na dostawę rezonansu magnetycznego 
oraz wykonanie prac projektowych i adaptacyjnych w latach 2006-2007 (I półr.) 
(Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu)

Del. 
w Rzeszowie

92
Organizacja i finansowanie kształcenia osób niepełnosprawnych 
w latach 2001-2003 (I kw.) – realizacja wniosków z kontroli nr P/03/182 (Zespół Szkół 
w Pustyni, Gimnazjum w Starym Mieście)

Del. 
w Rzeszowie sprawdzająca

93
Prawidłowość wykorzystania środków finansowych na realizację zadań ustawowych oraz 
zleconych przez organy administracji rządowej i samorządowej – realizacja wniosków 
z kontroli nr P/04/159 (Izba Rolnicza w Boguchwale)

Del. 
w Rzeszowie sprawdzająca

94
Egzekwowanie przez urzędy skarbowe zaległości podatkowych w 2004 r. – realizacja 
wniosków z kontroli nr P/05/026 (Podkarpacki Urząd Skarbowy w Rzeszowie, Urząd 
Skarbowy w Jarosławiu)

Del. 
w Rzeszowie sprawdzająca

95 Nauczanie języków obcych w roku szkolnym 2004/2005 – realizacja wniosków z kontroli 
nr P/05/073 (Gimnazjum nr 8 w Rzeszowie, Zespół Szkół w Korczynie)

Del. 
w Rzeszowie sprawdzająca

96
Prawidłowość udzielania i rozliczania przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji na 
zadania zlecone podmiotom spoza sektora finansów publicznych (Starostwo Powiatowe 
w Leżajsku, Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych w Laszczynach)

Del. 
w Rzeszowie rozpoznawcza

97
Zabezpieczenie interesów samorządu województwa podkarpackiego przy realizacji 
inwestycji i remontów na drodze wojewódzkiej nr 893 na odcinku Lesko-Cisna (Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie)

Del. 
w Rzeszowie skargowa c)

98 Naliczanie i pobór podatku od nieruchomości od podmiotów prowadzących działalność 
gospodarczą (Urząd Miasta Jasło)

Del. 
w Rzeszowie skargowa

99
Wykorzystanie środków publicznych na szkolnictwo artystyczne – realizacja wniosków 
z kontroli nr P/04/078 (Zespół Szkół Plastycznych w Koszalinie, Liceum Plastyczne w 
Szczecinie, Szkoła Muzyczna w Świnoujściu) 

Del. 
w Szczecinie sprawdzająca

100
Realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego wniosków z kontroli wykonania 
budżetu państwa przeprowadzonych w latach 2003-2005 (Urząd Miasta w Łobzie, Urzędy 
Gmin w Rąbinie, Dolicach i Rewalu)

Del. 
w Szczecinie sprawdzająca

101

Działania na rzecz likwidacji bezrobocia na terenach wiejskich i aktywizacji zawodowej 
byłych pracowników państwowego sektora rolnego w województwie zachodniopomorskim 
– realizacja wniosków z kontroli nr P/03/170 (Powiatowe Urzędy Pracy w Sławnie 
i Świdwinie) 

Del. 
w Szczecinie sprawdzająca

102 Działalność finansowo-gospodarcza Uzdrowiska Połczyn SA – wybrane zagadnienia Del. 
w Szczecinie skargowa d)

103 Realizacja inwestycji pn. „Budowa hali sportowej” w Mrzeżynie (Urząd Miasta i Gminy w 
Trzebiatowie)

Del. 
w Szczecinie skargowa

104 Prawidłowość udzielania zamówień publicznych (Telewizja Polska SA Oddział w Szczecinie) Del. 
w Szczecinie skargowa d)

105
Prawidłowość utworzenia spółek prawa handlowego z udziałem podmiotów prywatnych 
oraz świadczenia przez te spółki usług komunalnych (Urząd Miasta i Gminy i Przedsiębior-
stwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Myśliborzu)

Del. 
w Szczecinie skargowa h)

106

Zapewnianie mieszkańcom domów pomocy społecznej warunków bytowych, mieszka-
niowych i sanitarnych określonych w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z 19 
października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Domy Pomocy Społecznej: 
Pracownika Oświaty, im. Matysiaków, „Pomocna Dłoń”, „Kombatant”, Dla Psychicznie 
Chorych „Leśny”, Dla Dzieci Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, im. św. 
Brata Alberta, „Gniazdo Rodzinne”, „Pod Brzozami”, im. św. Fr. Salezego, Dla Kombatan-
tów, Dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, „Chemik”, „Budowlani”, 
przy ul. Wójtowskiej 13, Syreny 26, Nowoursynowskiej 216 i Przedwiośnie 1 w Warszawie; 
„Wrzos” w Otwocku, Dom Kombatanta w Łaziskach, w Nowym Mieście nad Pilicą, 
Radomiu, Lipsku, Szczutowie, św. Józefa w Mienia, w Brwilnie, Płocku, Dla Dorosłych 
w Brańszczyku, „Jedlina” w Mieni, w Koszelewie, Konstancinie-Jeziornie, Karczewie, im. 
J. Kuronia w Wyszogrodzie, „Nad Potokiem” w Radomiu, Zielonce, Otwocku, „Kombatant” 
w Ciechanowie, Makowie Mazowieckim, Wierzbicy, im. W. Łukasińskiego w Górze Kalwarii, 
Siedlcach, Bramkach, Weterana Walki i Pracy w Radomiu, Łomiankach, im. N. Nitosław-
skiej w Nowym Mieście Nad Pilicę, im. W. Olędzkiej w Legionowie, w Radzyminie)

Del. 
w Warszawie
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107

Gospodarowanie środkami publicznymi przez instytucje kultury dla których organizatorem 
są jednostki samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego (Muzeum Powstania 
Warszawskiego w Warszawie, Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu, Muzeum Mazowieckie 
w Płocku, Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii, Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach, Otwo-
ckie Centrum Kultury w Otwocku, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Piasecznie, Miejski 
Ośrodek Kultury w Pruszkowie, Miejski Dom Kultury w Wołominie, Nowodworski Ośrodek 
Kultury w Nowym Dworze Maz., Dom Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Maz., Płocki Ośrodek 
Kultury i Sztuki w Płocku, Muzeum Regionalne w Siedlcach, Miejski Dom Kultury 
w Siedlcach, Szydłowieckie Centrum Kultury „Zamek” w Szydłowcu)

Del. 
w Warszawie

108
Organizacja i finansowanie szkolnictwa ponadgimnazjalnego – realizacja wniosków z kon-
troli nr P/05/077 (Urząd Miasta i Gminy w Lipsku, Urzędy Gmin w: Halinowie, Platerowie, 
Sarnakach, Solcu nad Wisłą i Stanisławowie)

Del. 
w Warszawie sprawdzająca

109
Gospodarowanie środkami publicznymi przez instytucje kultury dla których organizatorem 
jest m.st. Warszawa – realizacja wniosków z kontroli nr P/05/153 (Teatr Komedia 
i Ośrodek Kultury „Ochota” w Warszawie)

Del. 
w Warszawie sprawdzająca

110 Realizacja zadania inwestycyjnego dotyczącego adaptacji na cele mieszkalne budynku 
przy ul. Jana Nałęcza 26 (Urząd Miasta w Nowym Dworze Mazowieckim)

Del. 
w Warszawie skargowa c)

111 Prawidłowość postępowania o zamówienie publiczne na dostawę taboru kolejowego dla 
Szybkiej Kolei Miejskiej sp. z o.o. w Warszawie

Del. 
w Warszawie skargowa c)

112 Prawidłowość zakupu i wykorzystania urządzenia do naprawy uszkodzonych nawierzchni 
drogowych (Zarząd Dróg Miejskich oraz Zakład Remontów i Konserwacji Dróg w Warszawie)

Del. 
w Warszawie skargowa c)

113 Prawidłowość zawierania przez Elektrownię Kozienice SA umów z kontrahentami Del. 
w Warszawie skargowa

114
Stosowanie przez Zakład Komunalny w Łomiankach przepisów dotyczących zamówień 
publicznych przy zlecaniu robót budowlanych, dostaw i usług (Urząd Miasta I Gminy 
w Łomiankach)

Del. 
w Warszawie skargowa

115 Gospodarowanie przez PKP SA gruntami w okolicy Dworca Wileńskiego w Warszawie Del. 
w Warszawie skargowa c)

116
Zaspakajanie przez miasto Dzierżoniów zbiorowych potrzeb na energię cieplną 
w latach 1992-2006 (I półr.) (Urząd Miasta w Dzierżoniowie, Dolnośląski Zakład 
Termoenergetyczny SA w Wałbrzychu)

Del. 
we Wrocławiu skargowa c), d)

117
Przestrzeganie zasad gospodarności w realizacji wybranych zadań gospodarczych 
w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe w latach 2003-2006 
(Nadleśnictwo Kamienna Góra)

Del. 
we Wrocławiu skargowa

118 Działalność Urzędu Gminy Oława w latach 2002-2006 (I półr.) – wybrane zagadnienia Del. 
we Wrocławiu skargowa e)

119
Prawidłowość postępowania przy sprzedaży w 2003 r. nieruchomości oznaczonej jako 
działka nr 8 obręb Stare Miasto oraz realizacji na tej nieruchomości inwestycji pn. „Budowa 
pawilonu handlowego” (Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta w Głogowie)

Del. we Wrocławiu skargowa

120 Działalność Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w latach 2002-2006 
– wybrane zagadnienia

Del. 
we Wrocławiu skargowa

121
Gospodarowanie majątkiem Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysło-
wego nr 1 Grupa ,,Jedynka Wrocławska” SA w upadłości w okresie przed jej ogłoszeniem 
oraz wpływ tego gospodarowania na wynik finansowy spółki

Del. 
we Wrocławiu skargowa

122 Działalność SZP Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze w latach 2002-2006 – wy-
brane zagadnienia (Urząd Miasta i Gminy oraz Zakład Opieki Zdrowotnej w Twardogórze)

Del. 
we Wrocławiu skargowa

123
Działalność  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu, w szczególności w za-
kresie  tworzenia i funkcjonowania rodzinnych domów dziecka oraz udzielania świadczeń 
pomocy społecznej w latach 2004-2007 (I półr.)

Del. 
we Wrocławiu skargowa f)

124
Naliczanie, pobieranie i rozliczanie zaliczek i opłat egzekucyjnych Skarbu Państwa oraz 
ustalenie dochodów Komornika Sądowego Rewiru III przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie 
Wlkp. w latach 2003-2006

Del. 
w Zielonej Górze skargowa

125 Gospodarka finansowa Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM” SA w Żarach, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem rozliczania kosztów świadczonych usług

Del. 
w Zielonej Górze skargowa c)

126 Prawidłowość zatrudniania pracowników na stanowiskach urzędniczych w administracji 
samorządowej (Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta i Gminy w Sulęcinie)

Del. 
w Zielonej Górze skargowa

127 Prawidłowość wykorzystania środków publicznych przez Zielonogórski Klub Sportowy 
„Drzonków”

Del. 
w Zielonej Górze skargowa

128 Prawidłowość wykorzystania dofinansowania ze środków publicznych na działalność war-
sztatu terapii zajęciowej w latach 2006-2007 (I półr.) (Koło Pomocy „RAZEM” w Sulęcinie)

Del. 
w Zielonej Górze skargowa c)
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Objaśnienie (do kolumny 5.):

a) wniosek Prezydenta RP;

b) wniosek (sugestia) Prezesa Rady Ministrów;

c) pismo posła (posłów) na Sejm RP;

d) pismo senatora (senatorów) RP;

e) pismo posła do Parlamentu Europejskiego;

f) pismo ministra (Spraw Wewnętrznych i Administracji, Sprawiedliwości, 
Skarbu Państwa)

g) pismo wojewody;

h) organy samorządu terytorialnego.



1

Wykaz 
wa¿niejszych 

wniosków 
de lege ferenda 

Najwy¿szej Izby Kontroli 
przedstawionych 

w informacjach 
o wynikach kontroli 

z 2007 r.

Za³¹cznik nr 5
do Sprawozdania 

z dzia³alnoœci 
Najwy¿szej Izby Kontroli



2
1/ Stan prawny na dzień 21 stycznia 2008 r.

Wykaz ważniejszych wniosków de lege ferenda 
Najwyższej Izby Kontroli przedstawionych w informacjach 
o wynikach kontroli z 2007 r.1/

Lp.

Tytuł kontroli
(dział administracji 

rządowej)

Akt prawny lub 
problem, który należy 
ująć w akcie prawnym

Treść wniosku 
de lege ferenda

Stan realizacji
wniosku Uwagi

1 2 3 4 5 6
1 Wykonywanie 

przez gminy zadań 
wynikających 
z ustawy o postępo-
waniu wobec dłużni-
ków alimentacyjnych 
oraz zaliczce 
alimentacyjnej
(dział: zabezpieczenie 
społeczne)

Rozporządzenie Rady 
Ministrów z 21.06.2005 r. 
w sprawie sposobu 
sporządzania sprawozdań 
rzeczowo-finansowych 
o wydatkach na zaliczki 
alimentacyjne poniesio-
nych ze środków budżetu 
państwa oraz budżetów 
gmin (Dz.U. nr 119, poz. 
1007) 

Wprowadzenie uregulowań 
umożliwiających uzupełnienie 
zakresu wymaganych danych 
o wydatkach na zaliczki 
alimentacyjne, aby odzwier-
ciedlały one rezultaty działań 
podejmowanych przez organy 
gmin w celu dyscyplinowania 
dłużników alimentacyjnych.

Niezrealizowany Zakres danych podlegających wykazaniu 
w sprawozdaniach jest niewystarczający dla 
oceny przez odbiorców (m.in. Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej) skali i efektów 
działań aktywizujących zawodowo i dyscy-
plinujących dłużników alimentacyjnych. Nie 
są zamieszczane informacje, m.in. o liczbie 
dłużników zatrudnionych w wyniku wnio-
sków skierowanych do powiatowych urzędów 
pracy, starostów, w rezultacie porozumień 
zawieranych z innymi podmiotami, w wyniku 
zawiadomień kierowanych do prokuratur itp. 

2 Prawidłowość 
funkcjonowania izb 
wytrzeźwień, 
ze szczególnym 
uwzględnieniem 
warunków 
przyjmowania 
i przetrzymywania 
osób zatrzymanych 
oraz poszanowania 
ich praw
(dział: zdrowie)

Art. 40 ust. 6 pkt 1 ustawy 
z 26.10.1982 r. o 
wychowaniu w trzeźwo-
ści i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (j.t. Dz.U. 
z 2007 r. nr 70, poz. 473 
ze zm.); rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z 4.02. 
2004 r. w sprawie trybu do-
prowadzania, przyjmowania 
i zwalniania osób 
w stanie nietrzeźwości oraz 
organizacji izb wytrzeźwień 
i placówek utworzonych 
lub wskazanych przez 
jednostkę samorządu 
terytorialnego (Dz.U. nr 20, 
poz. 192 ze zm.)

Podjęcie przez Ministra 
Zdrowia inicjatywy legislacyjnej 
w celu objęcia działalności izb 
wytrzeźwień nadzorem ze strony 
organów administracji rządowej.

Niezrealizowany W izbach wytrzeźwień dochodzi do 
okresowego pozbawienia wolności osób 
doprowadzonych, stosuje się środki przy-
musu bezpośredniego oraz udzielane są 
świadczenia zdrowotne. Mimo to w usta-
wie i w rozporządzeniu brakuje rozwiązań 
umożliwiających wykonywanie nadzoru 
nad ich działalnością przez właściwe or-
gany administracji rządowej. W praktyce, 
jednostki działające na podstawie art. 39 
ustawy podlegały nadzorowi jedynie ze 
strony jednostek samorządu terytorialne-
go, które je utworzyły.

3 Prawidłowość 
funkcjonowania izb 
wytrzeźwień, 
ze szczególnym 
uwzględnie-
niem warunków 
przyjmowania 
i przetrzymywania 
osób zatrzymanych 
oraz poszanowania 
ich praw
(dział: sprawy rodziny)

Ustawa z 26.10.1982 r. 
o wychowaniu w trzeź-
wości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (j.t. Dz.U. 
z 2007 r. nr 70, poz. 
473 ze zm.); rozporzą-
dzenie Ministra Zdrowia 
z 4.02.2004 r. w sprawie 
trybu doprowadzania, 
przyjmowania 
i zwalniania osób w stanie 
nietrzeźwości oraz organi-
zacji izb wytrzeźwień 
i placówek utworzonych 
lub wskazanych przez 
jednostkę samorządu te-
rytorialnego (Dz.U. nr 20, 
poz. 192 ze zm.)

Wskazanie podmiotu odpowie-
dzialnego za wykonanie obo-
wiązku informowania opiekunów 
i sądu rodzinnego o zatrzymaniu 
w izbie wytrzeźwień osoby 
małoletniej i rozszerzenie tego 
obowiązku również na przypadki 
doprowadzenia małoletniego 
do placówek niebędących izbami 
wytrzeźwień.

Niezrealizowany Obowiązek niezwłocznego zawiada-
miania sądu rodzinnego i opiekunów 
o zatrzymaniu osoby małoletniej nie był 
rzetelnie realizowany. Powstaniu nie-
prawidłowości sprzyjało niewskazanie 
w obowiązujących przepisach podmiotu 
zobowiązanego do wykonania tej czyn-
ności. Obowiązek ten należy również 
rozszerzyć na placówki niebędące izbami 
wytrzeźwień (w gminach, w których nie 
działają takie placówki, osoby nietrzeźwe 
zatrzymywane są w jednostkach policji 
lub publicznych zakładach opieki zdro-
wotnej).

4 Prawidłowość 
funkcjonowania izb 
wytrzeźwień, 
ze szczególnym 
uwzględnie-
niem warunków 
przyjmowania 
i przetrzymywania 
osób zatrzymanych 
oraz poszanowania 
ich praw
(dział: zdrowie)

Załącznik do rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z 4.02. 
2004 r. w sprawie trybu 
doprowadzania, przyjmo-
wania i zwalniania osób 
w stanie nietrzeźwości oraz 
organizacji izb wytrzeźwień 
i placówek utworzonych lub 
wskazanych przez jednostkę 
samorządu terytorialnego 
(Dz.U. nr 20, poz. 192 ze 
zm.)

Przeprowadzenie weryfikacji listy 
leków i sprzętu medycznego, 
w jakie powinny być wyposażone 
ambulatoria izb wytrzeźwień.

Niezrealizowany Ustalenia kontroli wskazują na nie-
dostosowanie ustalonych wymagań 
w zakresie wyposażenia izb do fak-
tycznych potrzeb. Stwierdzone braki 
w zaopatrzeniu w leki i sprzęt medyczny 
wyjaśniano nie tylko brakiem środków 
finansowych, ale także wykonywaniem 
zabiegów, w których znajduje zastosowa-
nie jedynie część leków i sprzętu ujętych 
w załączniku do rozporządzenia.
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1 2 3 4 5 6
5 Prawidłowość 

funkcjonowania izb 
wytrzeźwień, 
ze szczególnym 
uwzględnie-
niem warunków 
przyjmowania 
i przetrzymywania 
osób zatrzymanych 
oraz poszanowania 
ich praw
(dział: finanse 
publiczne)

Ustawa z 26.10.1982 r. 
o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoho-
lizmowi (j.t. Dz.U. z 2007 r. 
nr 70, poz. 473 ze zm.); 
rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z 4.02.2004 r. 
w sprawie trybu doprowa-
dzania, przyjmowania 
i zwalniania osób w stanie 
nietrzeźwości oraz organi-
zacji izb wytrzeźwień 
i placówek utworzonych 
lub wskazanych przez 
jednostkę samorządu 
terytorialnego (Dz.U. nr 20, 
poz. 192 ze zm.)

Uregulowanie zasad i trybu 
ustalania opłat za doprowadzenie 
i pobyt w izbie wytrzeźwień lub 
jednostce Policji.

Niezrealizowany Obowiązujące regulacje prawne nie 
określają charakteru formalno-prawne-
go opłat za pobyt w izbie wytrzeźwień, 
ani też nie wskazują trybu i zasad ich 
ustalania. Opłaty te w szczególności 
nie są opłatami, o których jest mowa 
w ustawie z 12.01.1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych. Nie mają też cha-
rakteru kary pieniężnej. Ze względu na 
brak dobrowolności po stronie zobo-
wiązanego, trudno je również uznać za 
cenę świadczonej usługi opiekuńczej 
lub odpłatnego świadczenia z zakresu 
opieki zdrowotnej. W ustawie zapi-
sano jedynie, że za doprowadzenie 
i pobyt w izbie lub jednostce Policji 
pobierane są opłaty (art. 42 ust. 5) 
oraz że egzekucja należności nastę-
puje w trybie przepisów o postępo-
waniu egzekucyjnym w administracji 
(art 42 ust. 5a). Stosownie do § 17 
rozporządzenia, osobom nieposia-
dającym w chwili zwalniania z izby, 
placówki lub jednostki Policji, środ-
ków pieniężnych na pokrycie kosztów 
pobytu, wystawiane jest wezwanie do 
pokrycia kosztów pobytu w ter-minie 
7 dni (§ 29 rozporządzenia stanowi, 
że maksymalna wysokość opłaty wy-
nosi 250 zł).

6 Gospodarowanie 
majątkiem przedsię-
biorstw państwo-
wych oraz spółek 
z udziałem Skarbu 
Państwa 
w toku postępowań 
upadłościowych
(dział: sprawiedliwość)

Ustawa z 28.02. 2003 r. 
– Prawo upadłościowe 
i naprawcze (Dz.U. nr 60, 
poz. 535 ze zm.); ustawa 
z 15.06.2007 r. o licencji 
syndyka (Dz.U. nr 123, 
poz. 850)

Wprowadzenie rozwiązań 
ograniczających możliwość 
powierzania syndykom lub 
zarządcom będącym osobami 
fizycznymi jednoczesnego 
prowadzenia wielu postępowań 
upadłościowych.

Niezrealizowany Wniosek uzasadnia skala zaniechań 
i opóźnień w działaniach syndyków, wy-
nikająca m.in. z wykonywania przez nich 
tej funkcji w wielu podmiotach równo-
cześnie. Podejmując się prowadzenia 
wielu postępowań upadłościowych, 
syndycy zatrudniali pełnomocników do 
wykonywania czynności prawnych lub 
procesowych oraz dodatkowe osoby 
fizyczne i prawne, co zwiększało kosz-
ty postępowań. W ocenie NIK, rękojmi 
należytego wykonywania obowiązków 
nie daje osoba, która pełni równolegle 
tę funkcję w innych pracochłonnych po-
stępowaniach. Tymczasem w badanym 
okresie średnio ponad połowa osób 
wpisanych na listy prowadzone przez 
prezesów sądów okręgowych w ogóle 
nie pełniła funkcji syndyka (we wrześ-
niu 2006 r. – było to już 70% wpisa-
nych osób).

7 Gospodarowanie 
majątkiem przedsię-
biorstw państwo-
wych oraz spółek 
z udziałem Skarbu 
Państwa 
w toku postępowań 
upadłościowych
(dział: sprawiedliwość)

Ustawa z 28.02.2003 r. 
– Prawo upadłościowe 
i naprawcze (Dz.U. nr 60, 
poz. 535 ze zm.)

Uregulowanie zasad stosowania 
przez syndyków konkurencyjnego 
trybu wyboru wykonawców usług 
na rzecz masy upadłości, dla 
zapewnienia ich wysokiej jakości 
oraz racjonalizowania kosztów 
postępowań.

Niezrealizowany Brak obowiązku stosowania określo-
nych procedur przy zamawianiu usług 
(np. dotyczących sporządzenia wycen 
majątku, pomocy prawnej, archiwizo-
wania dokumentacji) skutkowało zawie-
raniem przez syndyków lub zarządców 
umów bez przeprowadzenia czynności, 
pozwalających na zrealizowanie przed-
miotu tych umów w warunkach najwyż-
szej jakości i proporcjonalnej do niej 
ceny. Zarówno skala nieprawidłowości 
w realizacji takich umów (dotyczących 
zwłaszcza wycen), jak i zamawianie 
usług u osób związanych z danym 
syndykiem rodzinnie lub zawodowo, 
wskazuje na potrzebę stosowania wo-
bec syndyków i zarządców mechani-
zmów wykluczających te niekorzystne 
zjawiska.
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1 2 3 4 5 6
8 Gospodarowanie 

majątkiem przedsię-
biorstw państwo-
wych oraz spółek 
z udziałem Skarbu 
Państwa 
w toku postępowań 
upadłościowych
(dział: sprawiedliwość)

Ustawa z 28.02.2003 r. 
– Prawo upadłościowe 
i naprawcze (Dz.U. nr 60, 
poz. 535 ze zm.)

Określenie wymogów, jakim 
winny odpowiadać sprawozdania 
rachunkowe syndyków, składane 
na podstawie art. 168 ustawy.

Niezrealizowany Nieprzedkładanie przez syndyków (za-
rządców, nadzorców sądowych) sprawo-
zdań lub przedkładanie ich z opóźnieniem 
i błędami znacznie utrudniało ocenę pra-
widłowości działań osób prowadzących 
postępowania. Jedną z przyczyn tego 
stanu jest nieokreślenie w przepisach 
szczegółowych elementów takich spra-
wozdań, stąd dowolność w sposobie ich 
opracowywania.

9 Realizacja programu 
usuwania azbestu 
i wyrobów zawierają-
cych azbest w latach 
2003-2005
(dział: środowisko)

Ustawa z 19.06.1997 r. 
o zakazie stosowania 
wyrobów zawierających 
azbest (j.t. Dz.U. z 2004 r. 
nr 3, poz. 20 ze zm.)

Opracowanie projektu nowelizacji 
ustawy lub odrębnej ustawy, 
regulującej kompleksowo tę 
problematykę, w tym prawa 
i obowiązki organów admini-
stracji publicznej oraz osób 
fizycznych i prawnych.

Niezrealizowany Tempo usuwania wyrobów zawiera-
jących azbest jest zbyt wolne, a zaan-
gażowanie administracji samorządowej, 
zwłaszcza gmin, znikome. Przyjęty 
w 2002 r. program rządowy w tym zakre-
sie wymaga aktualizacji, także z powodu 
wejścia Polski do Unii Europejskiej. 
Regulacje prawne dotyczące postę-
powania z azbestem, oparte na aktach 
wykonawczych, uniemożliwiają ponadto 
wyegzekwowanie obowiązków z tego 
zakresu, nałożonych na osoby fizyczne 
i prawne. Niezmodyfikowanie dotych-
czasowego systemu usuwania azbestu 
może zagrozić osiągnięciu założonego 
celu (usunięcie azbestu z terytorium 
Polski do 2032 r.).

10 Kształtowanie 
polityki przestrzen-
nej w gminach jako 
podstawowego 
instrumentu rozwoju 
inwestycji
(działy: budowni-
ctwo, gospodarka 
przestrzenna 
i mieszkaniowa)

Ustawa z 27.03.2003 r. 
o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym 
(Dz.U. nr 80, poz. 717 
ze zm.)

Opracowanie projektu ustawy 
umożliwiającej kompleksowe 
planowanie przestrzenne, 
przez wprowadzenie rozwiązań 
prawnych zapewniających pełne 
pokrycie powierzchni kraju miej-
scowymi planami zagospodaro-
wania przestrzennego.

Niezrealizowany Brak miejscowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego stanowi barierę 
dla rozwoju inwestycji i sprzyja powsta-
waniu mechanizmów korupcjogennych. 
Przytoczona ustawa, wspólnie z Prawem 
budowlanym, są podstawowymi norma-
mi prawnymi dla realizacji procesu inwe-
stycyjnego. Wprowadzenie regulacji za-
pewniających pokrycie powierzchni kraju 
tymi planami sprzyjać będzie zwiększeniu 
tempa rozwoju inwestycji.

11 Kształtowanie 
polityki przestrzen-
nej w gminach jako 
podstawowego 
instrumentu rozwoju 
inwestycji
(działy: budowni-
ctwo, gospodarka 
przestrzenna 
i mieszkaniowa)

Art. 40 ustawy z 27.03.
2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. nr 
80, poz. 717 ze zm.)

Pilne wydanie, stosownie do 
art. 40 ustawy, rozporządzenia 
w sprawie wymaganego zakresu 
projektu planu zagospodarowa-
nia przestrzennego województwa.

Niezrealizowany

12 Działalność Naro-
dowego Funduszu 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki 
Wodnej oraz woje-
wódzkich funduszy 
ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej 
w latach 2003-2005
(dział: środowisko)

Art. 411 ustawy z 27.04.
2001 r. – Prawo ochrony 
środowiska (j.t. Dz.U. 
z 2006 r. nr 129, poz. 902 
ze zm.)

Rozszerzenie o pożyczki płatnicze 
katalogu form dofinansowania 
przedsięwzięć z zakresu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej, 
realizowanych przy udziale zagra-
nicznych, bezzwrotnych środków 
pomocowych.

Niezrealizowany Pożyczki płatnicze (krótkoterminowe, 
pomostowe) to forma udzielania dofi-
nansowania, dla zapewnienia ciągłości 
finansowania przedsięwzięć realizowa-
nych przez beneficjentów, którym przy-
znano wsparcie finansowe ze środków 
Unii Europejskiej. Kontrolowane fun-
dusze przyznawały pożyczki płatnicze, 
mimo iż taka forma wykorzystania ich 
środków nie jest wymieniona w art. 411 
ustawy. Nie negując celowości udzie-
lania pożyczek płatniczych, NIK zwraca 
uwagę na brak ustawowego uregulowa-
nia takiej formy wspierania finansowego 
beneficjentów. 
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13 Zapewnienie porząd-

ku i bezpieczeństwa 
na obszarze 
kolejowym
(dział: transport)

Rozdział 10 ustawy 
z 28.03.
2003 r. o transporcie 
kolejowym (j.t. Dz.U. 
z 2007 r. nr 16, poz. 94 
ze zm.)

Likwidacja Straży Ochrony Kolei, 
dokonanie w związku 
z tym zmiany przepisów ustawy, 
w części dotyczącej tworzenia 
i funkcjonowania SOK, a także 
oparcie obowiązku zapewnienia 
porządku i bezpieczeństwa na 
obszarze kolejowym i w pocią-
gach na regulacjach zawartych 
w ustawie z 22.08.1997 r. 
o ochronie osób i mienia, 
w zakresie dotyczącym obszarów, 
obiektów, urządzeń 
i transportu, podlegających 
obowiązkowej ochronie.

Niezrealizowany Zarządcy infrastruktury kolejowej 
i kolejowi przewoźnicy pasażerscy nie 
podejmowali działań zapobiegających 
skutecznie występowaniu zdarzeń za-
kłócających porządek i zagrażających 
bezpieczeństwu osób, ich mienia oraz 
mienia kolejowego. Wpływ na niską 
skuteczność ochrony ładu, porządku 
i bezpieczeństwa na obszarze kolejo-
wym i w pociągach miało, obok niedo-
statecznego przygotowania zarządców 
i przewoźników oraz ich nierzetelnych 
działań, także słabe przygotowanie or-
ganizacyjne i kadrowe SOK do wykony-
wania ustawowych obowiązków. Istotny 
wpływ na nierzetelne wykonywanie za-
dań miało także usytuowanie tej służby. 
Umiejscowienie jej w strukturze orga-
nizacyjnej spółki prawa handlowego, 
której głównym celem jest generowanie 
zysku powodowało, iż działania SOK nie 
były skoncentrowane jedynie na ochro-
nie porządku publicznego, lecz również 
na działalności komercyjnej.

14 Działalność instytu-
cji filmowych
(dział: kultura 
i ochrona dziedzictwa 
narodowego)

Art. 41 ust. 1 ustawy 
z 16.07.1987 r. o pań-
stwowych instytucjach 
filmowych (j.t. Dz.U. 
z 2007 r. nr 102, poz. 
710); ustawa z 21.05. 
1999 r. o broni i amunicji 
(j.t. Dz.U. z 2004 r. nr 52, 
poz. 525 ze zm.)

Opracowanie przez Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go projektów aktów prawnych, 
regulujących problematykę 
związaną z funkcjonowaniem 
kinematografii.

Niezrealizowany Minister nie wydał, na podstawie 
art. 41 ust. 1 ustawy o państwowych 
instytucjach filmowych, aktu wyko-
nawczego określającego liczbę i tryb 
wyboru członków rad zespołów i rad 
artystyczno-pro-gramowych oraz spo-
sobu ich działania. Nie uregulował też 
przepisów dotyczących używania broni 
i amunicji przy produkcji filmów, mimo 
że 25.08.2002 r. została uchylona usta-
wa z 31.01.1961 r. o broni, amunicji 
i materiałach wybuchowych, na podsta-
wie której zostało wydane zarządzenie 
Ministra Kultury i Sztuki z 8.08.1986 r. 
w sprawie używania broni, amunicji, 
materiałów wybuchowych i wyrobów 
pirotechnicznych w produkcji filmów 
oraz o organizacji i pracy służby piro-
technicznej w wytwórniach filmowych. 

15 Przygotowanie or-
ganów administracji 
rządowej 
w związku 
z wejściem Polski 
do strefy Schengen
(dział: sprawy 
wewnętrzne)

Ustawa z 12.10.1990 r. 
o ochronie granicy pań-
stwowej (j.t. Dz.U. z 2005 r. 
nr 226, poz. 1944 ze zm.); 
ustawa z 24.07.1999 r. 
o Służbie Celnej (j.t. Dz.U.
z 2004 r. nr 156, poz. 1641 
ze zm.)

Podjęcie przez Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji 
prac legislacyjnych, 
w celu instytucjonalnego 
usprawnienia pracy służb 
granicznych. 

Niezrealizowany NIK pozytywnie oceniając realizację 
ustawowych zadań przez Służbę Celną, 
zwróciła uwagę na niepełne wyposaże-
nie w sprzęt do przeprowadzania kon-
troli celnych na przejściach granicznych 
oraz niepełną obsadę kadrową w pla-
cówkach celnych. Trudności z zapew-
nieniem pełnej obsady funkcjonariuszy 
celnych przenoszonych na placówki 
rozlokowane na wschodniej i północno-
wschodniej granicy, pogłębione ab-
sencją chorobową, mogą niekorzystnie 
wpływać na efektywność wykonywania 
zadań przez tę służbę.

16 Przygotowanie or-
ganów administracji 
rządowej 
w związku 
z wejściem Polski 
do strefy Schengen
(dział: sprawy 
wewnętrzne)

Ustawa z 12.10.1990 r. 
o ochronie granicy pań-
stwowej (j.t. Dz.U. z 2005 r. 
nr 226, poz. 1944 ze zm.)

Podjęcie przez Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji 
prac legislacyjnych, umożli-
wiających inwestowanie przez 
wojewodów na obszarach 
objętych zasięgiem terytorialnym 
przejść granicznych.

Niezrealizowany Wojewodowie nie mają możliwo-
ści finansowania (dofinansowywania) 
inwestycji na kolejowych, lotniczych 
i morskich przejściach granicznych. Do 
czasu zakończenia kontroli, Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Administracji nie 
opracowało projektu stosownych regu-
lacji.
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17 Funkcjonowanie 

systemów: rezerw 
państwowych, 
gospodarczych 
i zapasów obo-
wiązkowych paliw 
ciekłych w Polsce 
w latach 2003-2006
(dział: gospodarka)

Rozporządzenie Rady 
Ministrów z 6.01.1998 r. 
w sprawie tworzenia, 
gospodarowania, dyspo-
nowania i finansowania 
rezerw państwowych, 
kontroli i tworzenia 
systemu informacyjnego 
o rezerwach gospodar-
czych (Dz.U. nr 5, poz. 
15)

Znowelizowanie rozporządzenia, 
które jako akt wykonawczy do 
ustawy o rezerwach państwo-
wych, mimo jej wielokrotnej 
zmiany, nie zostało dostosowane 
do tych modyfikacji.

Niezrealizowany Rozporządzenie zawiera nieaktualne 
przepisy, np. w zakresie organów dyspo-
nujących rezerwami.

18 Sprawowanie nadzo-
ru nad wielkoprze-
mysłowymi fermami 
trzody chlewnej
(dział: środowisko)

Ustawa z 29.01.2004 r. 
o Inspekcji Weterynaryj-
nej (j.t. Dz.U. z 2007 r. 
nr 121, poz. 842); 
ustawa z 20.07.1991 r. 
o Inspekcji Ochrony 
Środowiska (j.t. Dz.U. 
z 2007 r. nr 44, poz. 287 
ze zm.); ustawa z 14.03.
1985 r. o Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej (j.t. 
Dz.U. z 2006 r. nr 122, 
poz. 851 ze zm.)

Wprowadzenie zmian legisla-
cyjnych ukierunkowanych na 
zintegrowanie współdziałania 
inspekcji nadzorujących funkcjo-
nowanie wielkoprzemysłowych 
ferm trzody chlewnej.

Niezrealizowany NIK negatywnie oceniła nadzór orga-
nów administracji rządowej nad fermami. 
Kontrole wykonywane przez Inspekcję 
Weterynaryjną, Inspekcję Ochrony Śro-
dowiska i Państwową Inspekcję Sanitarną 
były nieskuteczne, ponieważ nie obejmo-
wały wszystkich takich ferm. Niezadowa-
lająca była też współpraca i koordynacja 
działań między tymi inspekcjami.

19 Sprawowanie nadzo-
ru nad wielkoprze-
mysłowymi fermami 
trzody chlewnej
(dział: środowisko)

Załącznik do rozporządze-
nia Ministra Środowiska 
z 26.07.2002 r. w sprawie 
rodzajów instalacji 
mogących powodować 
znaczne zanieczyszczenie 
poszczególnych elementów 
przyrodniczych albo środo-
wiska jako całości (Dz.U. nr 
122, poz. 1055)

Wprowadzenie zmian legis-
lacyjnych zobowiązujących 
podmioty do posiadania 
pozwolenia zintegrowanego, 
niezależnie od formalnie do-
konanych podziałów instalacji 
do chowu lub hodowli trzody 
chlewnej.

Niezrealizowany Wśród instalacji mogących powodo-
wać zanieczyszczenia elementów przy-
rodniczych albo środowiska wymieniono 
m.in. instalacje do chowu lub hodowli 
świń na więcej niż 2000 stanowiskach 
(dla świń o wadze ponad 30 kg) lub 750 
stanowiskach (dla macior). Właściciele 
instalacji, przez wydzierżawienie lub da-
rowiznę części obiektów produkcyjnych 
członkom rodzin (z uwagi na mniejszą, 
po dokonanym podziale, liczbę stano-
wisk dla świń o wadze powyżej 30 kg), 
unikali obowiązku posiadania pozwole-
nia zintegrowanego.

20 Sprawowanie nadzo-
ru nad wielkoprze-
mysłowymi fermami 
trzody chlewnej
(dział: środowisko)

Załącznik do rozporządze-
nia Ministra Środowiska 
z 26.07.2002 r. w sprawie 
rodzajów instalacji 
mogących powodować 
znaczne zanieczyszczenie 
poszczególnych elemen-
tów przyrodniczych albo 
środowiska jako całości 
(Dz.U. nr 122, poz. 1055)

Wprowadzenie zmian uzależ-
niających obowiązek uzyskania 
pozwolenia zintegrowanego od 
wielkości utrzymywanego pogło-
wia trzody chlewnej, wyliczanego 
według jednolitego wskaźnika, 
niezależnie od kategorii wagowej 
zwierząt.

Niezrealizowany

21 Sprawowanie nadzo-
ru nad wielkoprze-
mysłowymi fermami 
trzody chlewnej
(dział: środowisko)

Art. 222 ust. 5 ustawy 
z 27.04.2001 r. – Prawo 
ochrony środowiska (j.t. 
Dz.U. z 2006 r. nr 129, 
poz. 902 ze zm.) lub 
uchwalenie nowej ustawy

Wydanie przez ministra 
właściwego ds. środowiska 
rozporządzenia określającego 
wartości odniesienia substancji 
zapachowych w powietrzu 
i metod oceny zapachowej 
jakości powietrza.

Niezrealizowany Mimo trwających prac, m.in. nad okre-
śleniem wartości odniesienia substancji 
zapachowych w powietrzu i metody oceny 
zapachowej jakości powietrza, nie zosta-
ło wydane w tej sprawie rozporządzenie 
Ministra Środowiska. Kierownictwo re-
sortu w sierpniu 2006 r. podjęło decyzję 
o podjęciu prac nad przygotowaniem 
ustawy, która regulowałaby kwestię uciąż-
liwości zapachowej. Do czasu zakończenia 
kontroli ustawa nie została uchwalona. 
Opóźnienie w unormowaniu problemu nie 
pozwala na skuteczne kontrolowanie ferm 
przez Inspekcję Ochrony Środowiska. Nie-
przyjemny zapach występujący w otocze-
niu ferm był przyczyną większości skarg 
kierowanych do Głównego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska.
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22 Pomoc materialna 

dla studentów ze 
środków publicz-
nych
(dział: szkolnictwo 
wyższe)

Ustawa z 27.07. 2005 r. 
– Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz.U. nr 164, 
poz. 1365 ze zm.)

Przygotowanie przez ministra 
właściwego ds. szkolnictwa 
wyższego nowelizacji przepisów 
o pomocy materialnej dla stu-
dentów, w zakresie wykorzysta-
nia, przy przyznawaniu świadczeń 
pomocy materialnej, instytucji 
zajmujących się pomocą 
społeczną.

Niezrealizowany

23 Pomoc materialna 
dla studentów ze 
środków publicz-
nych
(dział: szkolnictwo 
wyższe)

Ustawa z 27.07.2005 r. 
– Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz.U. nr 164, 
poz. 1365 ze zm.)

Przygotowanie przez ministra 
właściwego ds. szkolnictwa 
wyższego nowelizacji prze-
pisów o pomocy materialnej 
dla studentów, w kierunku 
ograniczenia różnic w wielkości 
przyznawanych stypendiów, przy 
tych samych progach dochodu 
przypadającego na członka 
rodziny studenta.

Niezrealizowany Stwierdzono znaczące zróżnicowanie 
wysokości przyznanych stypendiów, przy 
tych samych dochodach przypadających 
na członka rodziny studenta, a w kilku 
uczelniach również na poszczególnych 
wydziałach i kierunkach studiów. Sty-
pendia socjalne, przy tej samej wysoko-
ści dochodu w przeliczeniu na członka 
rodziny studenta, wynosiły w różnych 
uczelniach od 40 zł do 600 zł.

24 Pomoc materialna 
dla studentów ze 
środków publicz-
nych
(dział: szkolnictwo 
wyższe)

Ustawa z 27.07.2005 r. 
– Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz.U. nr 164, 
poz. 1365 ze zm.)

Przygotowanie przez ministra 
właściwego ds. szkolnictwa 
wyższego nowelizacji przepisów 
o pomocy materialnej dla stu-
dentów, w zakresie dotyczącym 
zasad i trybu planowania potrzeb 
na środki z budżetu państwa, 
przeznaczone na finansowanie tej 
pomocy.

Niezrealizowany

25 Gospodarka finanso-
wa Narodowego 
Funduszu Zdrowia, 
z uwzględnieniem 
wydatków 
w ramach przepisów 
o koordynacji 
systemów zabezpie-
czenia społecznego 
w 2006 r.
(dział: zdrowie)

Art. 64 ustawy z 27.08.
2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków 
publicznych (Dz.U. nr 210, 
poz. 2135 ze zm.)

Przygotowanie nowelizacji usta-
wy, upoważniającej Narodowy 
Fundusz Zdrowia do kontroli wy-
korzystania środków finansowych 
przekazywanych na realizację 
świadczeń zdrowotnych.

Niezrealizowany

26 Gospodarka finanso-
wa Narodowego 
Funduszu Zdrowia, 
z uwzględnieniem 
wydatków 
w ramach przepisów 
o koordynacji 
systemów zabezpie-
czenia społecznego 
w 2006 r.
(dział: zdrowie)

Art. 131 ust. 2 ustawy 
z 27.08.2004 r. 
o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowa-
nych ze środków publicz-
nych (Dz.U. nr 210, poz. 
2135 ze zm.)

Przygotowanie nowelizacji 
ustawy, upoważniającej Ministra 
Finansów do określenia wzorów 
sprawozdań, o których mowa 
w § 7 rozporządzenia Ministra 
Finansów z 31.05. 2005 r. 
w sprawie szczegółowych 
zasad prowadzenia gospodarki 
finansowej NFZ.

Niezrealizowany

27 Ochrona wód zlewni 
rzeki Bug 
w latach 2003-2006 
(I kwartał)
(dział: gospodarka 
wodna)

Art. 38a i art. 155b 
ustawy z 18.07.2001 r. 
– Prawo wodne (j.t. Dz.U. 
z 2005 r. nr 239, poz. 
2019 ze zm.)

Wydanie przez ministra właści-
wego ds. środowiska zaległych 
rozporządzeń, regulujących 
wdrażanie wymogów unijnych, 
dotyczących klasyfikowania 
i oceny wód powierzchniowych 
oraz ustalających sposób prowa-
dzenia ich monitoringu.

Niezrealizowany Przyczyną niewydania przez ministra 
właściwego ds. środowiska wymaga-
nych rozporządzeń dotyczących wód 
powierzchniowych były przedłużające się 
prace nad opracowaniem ich projektów 
oraz długotrwałe uzgodnienia wewnętrz-
ne i międzyresortowe. Skutkowało to nie-
wdrożeniem w pełni dyrektyw unijnych.

28 Realizacja rządowe-
go Programu promo-
cji gospodarczej 
Polski do roku 2005
(dział: administracja 
publiczna)

Ustawa z 4.09.1997 r. 
o działach administracji 
rządowej (j.t. Dz.U. 
z 2007 r. nr 65, poz. 437 
ze zm.)

Znowelizowanie ustawy, przez 
doprecyzowanie kompetencji mi-
nistra właściwego ds. gospodarki 
w zakresie promocji gospodar-
czej Polski za granicą.

Niezrealizowany W okresie obowiązywania Programu 
utrzymywał się spór kompetencyjny 
między ministrami właściwymi ds. go-
spodarki i zagranicznych, dotyczący 
koordynacji działań w sferze promocji 
gospodarczej za granicą, wpływający 
negatywnie na efektywność podejmo-
wanych przedsięwzięć. Niejasności, co 
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do kompetencji ministrów, powstały 
z dniem wejścia w życie przepisów usta-
wy o działach administracji rządowej. 
W wyniku braku porozumienia nie zosta-
ła stworzona platforma instytucjonalna, 
odpowiedzialna za aktywną promocję 
gospodarczą Polski. 

29 Utrzymanie obiektów 
oraz przestrzeganie 
bezpieczeństwa 
i higieny w pub-
licznych szkołach 
i placówkach 
oświatowych
(dział: oświata 
i wychowanie)

Rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej 
i Sportu z 6.05.2003 r. 
w sprawie wymagań, jakim 
powinna odpowiadać 
osoba zajmująca stano-
wisko dyrektora oraz inne 
stanowisko kierownicze, 
w poszczególnych typach 
szkół i placówek (Dz.U. nr 
89, poz. 826 ze zm.)

Znowelizowanie rozporządzenia 
w taki sposób, aby wymagania 
dla tych stanowisk obejmowały 
znajomość zasad utrzymania we 
właściwym stanie obiektów szkół 
i placówek oświatowych, jak rów-
nież problematykę zapewniania 
bezpiecznych 
i higienicznych warunków pobytu 
i nauki w tych obiektach.

Niezrealizowany W zakresie realizacji obowiązków zwią-
zanych z utrzymaniem obiektów publicz-
nych szkół i placówek oświatowych, ocenę 
pozytywną uzyskała tylko jedna z wielu 
skontrolowanych jednostek. Stwierdzone 
nieprawidłowości utrudniały działalność 
dydaktyczną i wychowawczą, zwłaszcza 
w wypadku dzieci i młodzieży niepełno-
sprawnej, a także stwarzały zagrożenie dla 
prawidłowego użytkowania obiektów. Dy-
rektorzy szkół i placówek nie zawsze posia-
dali wystarczającą wiedzę o obowiązkach 
związanych z  utrzymaniem obiektów. 

30 Gospodarowanie 
gminnym zasobem 
nieruchomości
(działy: budowni-
ctwo, gospodarka 
przestrzenna 
i mieszkaniowa)

Art. 24 ust. 1 oraz art. 
23 ust. 1 pkt 1 i pkt 1c 
w związku z art. 25 ust. 
2 ustawy z 21.08.1997 r. 
o gospodarce nierucho-
mościami. (j.t. Dz.U. 
z 2004 r. nr 261, poz. 
2603 ze zm.)

Znowelizowanie przepisów ustawy, 
aby zobowiązywały one wójtów do 
ewidencjonowania wszystkich nie-
ruchomości gminnych, w sposób 
umożliwiający wyodrębnienie 
nieruchomości gminnego zasobu 
i zapewniający zgodność danych, 
dotyczących nieruchomości gmin-
nych zawartych w ewidencjach 
wójtów, z danymi geodezyjnej 
ewidencji gruntów i budynków 
prowadzonej przez starostów.

Zrealizowany Ustawą z 24.08.2007 r. o zmianie 
ustawy o gospodarce nieruchomościami 
oraz o zmianie niektórych innych ustaw 
(Dz U. nr 173, poz. 1218) zmieniona 
została treść art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami oraz 
dodano do niej art. 23 ust. 1b. Przepi-
sy te należy odnieść także do gminnego 
zasobu nieruchomości (por. art. 25 ust. 
2 ustawy o gospodarce nieruchomoś-
ciami). 

31 Gospodarowanie 
gminnym zasobem 
nieruchomości
(dział: administracja 
publiczna)

Rozdział 2 ustawy 
z 10.05.1990 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę 
o samorządzie terytorial-
nym i ustawę o pracowni-
kach samorządowych (Dz.
U. nr 32, poz. 191 ze zm.)

Znowelizowanie przepisów ustawy, 
aby jednoznacznie wskazywały, kto 
jest zobowiązany do sporządze-
nia spisów inwentaryzacyjnych 
nieruchomości, które stały się 
własnością gmin – w sytuacji 
nieprzekazania tych spisów przez 
gminy do końca 2005 r.

Niezrealizowany Wójtowie wielu gmin nie wywiąza-
li się z obowiązku określonego w art. 
17a ust. 1 przytoczonej ustawy i do 
31.12.2005 r. nie przekazali wojewodom 
spisów inwentaryzacyjnych nieruchomo-
ści, które z mocy prawa stały się włas-
nością gminy. Wojewodowie z reguły nie 
wszczynali, po 1.01.2006 r., postępowań 
w sprawie potwierdzenia nabycia przez 
gminy własności nieruchomości, które 
nie zostały objęte spisami inwentaryza-
cyjnymi, do czego zobowiązywały ich 
postanowienia art. 17a ust. 3 ustawy. 
Mogło to, jak w wypadku Wojewody 
Świętokrzyskiego, wynikać z niewłaści-
wej interpretacji tego przepisu, co wska-
zuje na potrzebę jego doprecyzowania. 

32 Gospodarowanie 
gminnym zasobem 
nieruchomości
(działy: budowni-
ctwo, gospodarka 
przestrzenna 
i mieszkaniowa)

Rozporządzenie Ministra 
Rozwoju Regionalnego 
i Budownictwa z 29.03.
2001 r. w sprawie 
ewidencji gruntów 
i budynków (Dz.U. nr 38, 
poz. 454)

Znowelizowanie przepisów 
rozporządzenia, aby dostosować 
sposób prowadzenia ewidencji 
gruntów i budynków, w zakresie 
wykazywania nieruchomości 
w odpowiednich podgrupach 
rejestrowych, do postanowień 
ustawy o gospodarce nierucho-
mościami, określających pojęcie 
zasobów nieruchomości. 

Niezrealizowany Występuje niespójność przepisów 
dotyczących prowadzenia tej ewidencji 
z ustawą o gospodarce nieruchomościa-
mi, w zakresie nieruchomości należących 
do gminnego zasobu nieruchomości. 
Zgodnie z art. 24 tej ustawy, do gmin-
nego zasobu nieruchomości należą nie-
ruchomości, które stanowią przedmiot 
własności gminy i nie zostały oddane 
w użytkowanie wieczyste oraz nierucho-
mości będące przedmiotem użytkowania 
wieczystego gminy. Z przepisu tego 
(w brzmieniu obowiązującym od 22 wrześ-
nia 2004 r.) wynika, że poza gminnym 
zasobem nieruchomości aktualnie pozo-
stają tylko nieruchomości trwale rozdys-
ponowane, przez oddanie w użytkowanie 
wieczyste. W wyniku nowelizacji ustawy 
o gospodarce nieruchomościami, zasób
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nieruchomości obejmuje m.in. nierucho-
mości oddane w trwały zarząd komunalnym 
jednostkom organizacyjnym, które nie po-
siadają osobowości prawnej oraz nierucho-
mości obciążone prawem użytkowania na 
rzecz innych osób. Zgodnie z przytoczonym 
rozporządzeniem, nieruchomości gminne 
pozostające w trwałym zarządzie i nierucho-
mości obciążone użytkowaniem powinny 
być ewidencjonowane odpowiednio w pod-
grupach rejestrowych 4.2. i 4.3. Ponadto, od 
22 września 2004 r., w trwały zarząd mogą 
być oddawane nieruchomości nie tylko sta-
nowiące własność gminy, ale również pozo-
stające w użytkowaniu wieczystym gminy. 
Mogą zatem pojawić się wątpliwości, czy 
nieruchomości oddane w trwały zarząd, któ-
rych wieczystym użytkownikiem jest gmina, 
należy ewidencjonować w podgrupie 4.1, 
czy też 4.2, a może w podgrupie rejestrowej 
2.4 lub 12.4 albo 14.4. Nieruchomość po-
zostająca w użytkowaniu wieczystym gminy 
stanowi nadal własność Skarbu Państwa, 
powiatu lub województwa. Powinna więc 
być ewidencjonowana we właściwych gru-
pach i podgrupach rejestrowych. Wbrew 
postanowieniom rozporządzenia w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków, nie wszyst-
kie nieruchomości wchodzące w skład 
gminnego zasobu, będą jednak ewidencjo-
nowane w podgrupie 4.1.

33 Gospodarowanie 
gminnym zasobem 
nieruchomości
(dział: finanse 
publiczne)

Rozdział 3 ustawy z 29.09. 
1994 r. o rachunkowości 
(j.t. Dz.U. z 2002 r. nr 76, 
poz. 694 ze zm.)

Znowelizowanie przepisów 
o rachunkowości tak, aby sposób 
prowadzenia ewidencji księgowej 
zapewniał możliwość porówny-
wania danych o nieruchomoś-
ciach zawartych w tej ewidencji 
z danymi ewidencji nieruchomo-
ści gminnych.

Niezrealizowany Przepisy dotyczące ewidencjonowa-
nia nieruchomości gminnych, wykazy-
wania ich w urządzeniach księgowych 
i sporządzania informacji o stanie mienia 
komunalnego, nie tworzą spójnego sy-
stemu. Nie można porównywać danych 
dotyczących nieruchomości zawartych 
w tych ewidencjach i informacjach. W 
związku z tym wójtowie niejednokrotnie 
nie posiadają pełnej wiedzy o nierucho-
mościach, którymi powinni zarządzać.

34 Organizacja 
i wdrażanie informa-
tycznego systemu 
obsługi budżetu 
państwa
(dział: finanse 
publiczne)

Rozporządzenie Ministra 
Finansów z 28.07.2006 r. 
w sprawie szczególnych 
zasad rachunkowości 
oraz planów kont dla bu-
dżetu państwa, budżetów 
jednostek samorządu 
terytorialnego oraz nie-
których jednostek sektora 
finansów publicznych 
(Dz.U. nr 142, poz. 1020).

Znowelizowanie rozporządze-
nia w sposób pozwalający 
jednoznacznie określić zasady 
rachunkowości dla dysponentów 
budżetu państwa (aktualnie 
zapisy odnoszą się m.in. do 
budżetu państwa oraz jednostek 
budżetowych i nie precyzują 
zasad rachunkowości oraz planu 
kont dla dysponentów budżetu, 
a funkcji jednostki budżetowej 
i dysponenta budżetu nie można 
uznać za tożsame).

Niezrealizowany Ministerstwo Finansów nie posiadało 
wiedzy o technikach ewidencji księgowej 
stosowanych przez dysponentów 1 i 2 stop-
nia. Uznało, że sprawy te regulują obowiązu-
jące przepisy, w szczególności przytoczone 
rozporządzenie i ustawa o rachunkowości. 
Tymczasem nie wszyscy dysponenci głów-
ni jednakowo interpretowali przepisy rozpo-
rządzenia (wyrażali nawet pogląd o braku 
obowiązku stosowania go, a tym samym 
stosowania ustawy o rachunkowości do 
ewidencji transakcji dysponenta). Rozpo-
rządzenie powinno więc zostać zmodyfiko-
wane tak, aby jednoznacznie definiowało 
zasady prowadzenia rachunkowości dla 
poszczególnych dysponentów.

35 Organizacja 
i wdrażanie informa-
tycznego systemu 
obsługi budżetu 
państwa
(dział: finanse 
publiczne)

Rozporządzenie Ministra 
Finansów z 28.07.2006 r. 
w sprawie szczególnych 
zasad rachunkowości 
oraz planów kont dla 
budżetu państwa, budżetów 
jednostek samorządu tery-
torialnego oraz niektórych 
jednostek sektora finansów 
publicznych (Dz.U. nr 142, 
poz. 1020).

Znowelizowanie rozporządze-
nia w sposób pozwalający 
określić (w §12 ust. 1) zakres 
dopuszczalnych zmian planu 
kont, a w szczególności wpro-
wadzić zakaz takiej modyfikacji, 
która przez likwidację jednych 
i wprowadzenie innych kont, pro-
wadzi do zmiany znaczenia kont 
wymienionych w załącznikach do 
rozporządzenia.

Niezrealizowany
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36 Wykonanie planu 

finansowego Pań-
stwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 
w 2006 r.
(dział: zabezpieczenie 
społeczne)

Art. 68d ustawy z 27.08.
1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz.
U. nr 123, poz. 776 ze 
zm.) 

Podjęcie przez ministra właści-
wego ds. zabezpieczenia społecz-
nego, w trybie pilnym, działań 
legislacyjnych w celu umożliwie-
nia Zarządowi PFRON realizacji 
dofinansowań do wynagrodzeń 
pracowników niepełnosprawnych 
zgodnie z planem finansowym 
Funduszu.

Zrealizowany Na dofinansowania do wynagrodzeń 
pracowników niepełnosprawnych prze-
znaczono w 2006 r. w budżecie państwa 
środki w wysokości 338,3 mln zł (24% 
wydatków na ten cel). Tymczasem zgod-
nie z art. 68b ust. 2 ustawy, z dotacji 
budżetowej podlega finansowanie 25% 
wydatków, a 75% – ze środków włas-
nych Funduszu. Zarząd PFRON podjął 
działania w celu zwiększenia środków na 
ten cel o 50 mln zł. Pozytywną opinię Mi-
nistra Finansów na zwiększenie planowa-
nych wydatków uzyskał do wysokości 20 
mln zł (w uzasadnieniu wskazano, że za-
angażowanie środków wyższych od pla-
nowanych naruszy proporcje określone 
w art. 68b ust. 2 ustawy). Zarząd PFRON 
podjął decyzję o finansowaniu realizacji 
zadania w ramach wolnych środków 
PFRON (ok. 600 mln zł). Pracodawcy, 
którzy nie otrzymaliby należnego dofi-
nansowania, mimo spełnienia warunków 
ustawowych, mieliby podstawę do wy-
stąpienia o wypłatę odsetek w wysokości 
jak dla zaległości podatkowych (na dzień 
2.01.2007 r. mogłyby one wynieść ok. 
1,4 mln zł). 

37 Wykonanie planu 
finansowego Pań-
stwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 
w 2006 r.
(dział: zabezpieczenie 
społeczne)

Rozdział 5 ustawy 
z 27.08. 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełno-
sprawnych (Dz.U. nr 123, 
poz. 776 ze zm.); rozpo-
rządzenie Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej 
z 13.12.2007 r. w sprawie 
dofinansowania do 
wynagrodzeń pracowni-
ków niepełnosprawnych 
(Dz.U. nr 240, poz. 1755) 
– por. pkt 8 objaśnień do 
zał. nr 1 (wzór miesięcz-
nej informacji o wyna-
grodzeniach, zatrudnieniu 
i stopniach niepełno-
sprawności pracowników 
niepełnosprawnych 
– INF-D-P); rozporzą-
dzenie Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej 
z 13.12.2007 r. w sprawie 
udzielania pomocy praco-
dawcom zatrudniającym 
osoby niepełnosprawne 
oraz osobom niepełno-
sprawnym wykonującym 
działalność gospodarczą 
i rolniczą (Dz.U. nr 240, 
poz. 1756). 

Podjęcie przez ministra 
właściwego ds. zabezpieczenia 
społecznego, w trybie pilnym, 
działania legislacyjnego, 
w celu uszczelnienia systemu 
dofinansowań do wynagrodzeń 
pracowników niepełnospraw-
nych.

Zrealizowany Wniosek ten ma związek z rozwią-
zaniem legislacyjnym umożliwiającym 
bezodsetkowe kredytowanie działalno-
ści pracodawców (wypłacanie pełnej 
zaliczki, mimo złożonego oświadczenia 
o ryczałtowym rozliczeniu poniesionych 
kosztów), wypłacanie maksymalnego 
dofinansowania niezależnie od czasu 
faktycznie przepracowanego, a także 
wypłacanie ryczałtu w jednej wysokości, 
niezależnie od wymiaru czasu pracy nie-
pełnosprawnych pracowników. 

38 Prawidłowość wyda-
wania decyzji o wa-
runkach zabudowy 
i zagospodarowania 
terenu oraz pozwo-
leń na budowę na 
terenie województwa 
mazowieckiego 
w latach 2004-2006 
(I kwartał)

Ustawa z 27.03.2003 r. 
o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz.
U. nr 80, poz. 717 ze zm.)

Przygotowanie projektu ustawy 
wprowadzającej obowiązek 
uchwalania przez gminy miejsco-
wych planów zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów 
przewidzianych w studiach 
uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego 
gmin pod zabudowę. 

Niezrealizowany Podstawą do rozpoczęcia inwestycji 
przez inwestora jest uzyskanie osta-
tecznej decyzji o pozwoleniu na budo-
wę. W przypadku braku takich planów 
wydanie pozwolenia na budowę jest 
poprzedzone procedurą uzyskania de-
cyzji w sprawie warunków zabudowy 
i zagospodarowania terenu. Czas postę-
powań stanowi istotną barierę w rozwoju 
budownictwa na terenach nieobjętych 
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(działy: budowni-
ctwo, gospodarka 
przestrzenna 
i mieszkaniowa)

tymi planami. Podstawowym warunkiem 
skrócenia czasu trwania postępowania 
prowadzącego do wydania pozwolenia 
jest uchwalenie przez gminę miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego. W obecnym stanie prawnym 
istnieje obowiązek opracowania planów, 
ale tylko dla niektórych terenów (np. dla 
parków kulturowych). Uchwalenie takich 
planów leży w interesie gmin, które w ten 
sposób zapewnią sobie harmonijny, 
zgodny z zasadami ładu przestrzennego, 
rozwój oraz doprowadzą do znacznego 
skrócenia procedury uzyskania pozwole-
nia na budowę.

39 Wykonanie budżetu 
państwa w 2006 r., 
cz. 73 – Zakład 
Ubezpieczeń 
Społecznych oraz 
planu finansowego 
Funduszu Ubezpie-
czeń Społecznych 
w 2006 r.
(dział: zabezpieczenie 
społeczne)

Ustawa z 17.12.1998 r. 
o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych (j.t. Dz.U. 
z 2004 r. nr 39, poz. 353 
ze zm.)

Zaprzestanie wydawania przez 
ministra właściwego ds. zabez-
pieczenia społecznego zgody na 
przyznanie przez prezesa Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych tzw. 
świadczeń honorowych osobom, 
które ukończyły 100 lat życia, 
a w razie uznania za celowe 
utrzymywania świadczeń tego 
rodzaju – podjęcie inicjatywy 
legislacyjnej celem uregulowania 
tego problemu. 

Niezrealizowany W 2006 r. prezes ZUS, na podsta-
wie art. 83 ustawy, mimo niespełnienia 
przesłanek zawartych w ww. przepisie, 
za wiedzą i zgodą Ministra Pracy i Po-
lityki Społecznej, przyznała świadczenie 
z tytułu ukończenia 100 lat 723 osobom. 
Od 1 stycznia 2006 r. świadczenie to wy-
nosiło 1.903,03 zł, a od 1 marca 2006 r. 
– 1.977,20 zł. Wobec braku wystarcza-
jących podstawy prawnej do kontynu-
owania tej praktyki, w opracowywanym 
projekcie ustawy o zmianie ustawy 
o emeryturach i rentach z FUS, minister-
stwo zobowiązało się do zamieszczenia 
w nim zmiany sankcjonującej te działa-
nia (projekt miał być przedmiotem prac 
rządu we wrześniu 2006 r.). 

40 Wykonanie budżetu 
państwa w 2006 r., 
cz. 72 – Kasa Rolni-
czego Ubezpieczenia 
Społecznego oraz 
planów finansowych 
Funduszu Emery-
talno-Rentowego, 
Funduszu Prewencji 
i Rehabilitacji 
oraz Funduszu 
Administracyjnego 
w 2006 r.
(dział: rozwój wsi)

Wydanie nowego rozpo-
rządzenia

Wydanie, na podstawie art. 83 
ustawy o ubezpieczeniu społecz-
nym rolników, przez ministra 
właściwego ds. rozwoju wsi oraz 
w porozumieniu z ministrem 
właściwym ds. finansów 
publicznych, rozporządzenia 
określającego zasady prowa-
dzenia gospodarki finansowej 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego.

Niezrealizowany Art. 83 ustawy zawiera upoważnienie 
do wydania rozporządzenia określają-
cego sposób prowadzenia gospodarki 
finansowej Kasy: sporządzania planów 
rzeczowo-finansowych Kasy, państwo-
wych funduszy celowych i funduszu 
składkowego, będących w dyspozycji 
Prezesa Kasy i dokonywania w nich zmian 
oraz gromadzenia i wydatkowania środ-
ków z tych funduszy. Obecnie tę sprawę 
reguluje rozporządzenie Ministra Polityki 
Społecznej z 31.03.2005 r. w sprawie spo-
sobu prowadzenia gospodarki finansowej 
KRUS. Od 19 maja 2006 r. Prezes Kasy 
podlega Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. Niektóre przepisy rozporządzenia są 
sprzeczne z przepisami ustaw o finansach 
publicznych i o ubezpieczeniu społecznym 
rolników (w brzmieniu obowiązującym od 
19.05.2006 r.).

41 Egzekwowanie zale-
głości podatkowych 
i celnych przez 
Służbę Celną
(dział: finanse 
publiczne)

Ustawa z 17.06.1966 r. 
o postępowaniu egzeku-
cyjnym w administracji 
(j.t. Dz. U. z 2005 r. nr 
229, poz. 1954 ze zm.); 
ustawa z 14.06.1960 r. 
Kodeks postępowania 
administracyjnego (j.t. 
Dz.U. z 2000 r. nr 98, 
poz. 1071 ze zm.)

Uregulowanie zasad doręczania 
pism, analogicznie jak ma to 
miejsce w Ordynacji podatkowej, 
wobec podmiotów, których 
siedziba nie istnieje pod adresem 
wskazanym organom podatko-
wym lub egzekucyjnym i których 
miejsca prowadzenia działalności 
nie można ustalić.

Niezrealizowany Wątpliwości dotyczą skuteczności do-
ręczeń zastępczych upomnień i tytułów 
wykonawczych osobom prawnym w po-
stępowaniu egzekucyjnym w administra-
cji. Odnoszą się do przypadków niezgod-
ności miejsca prowadzenia działalności 
z adresem siedziby podatnika będącego 
osobą prawną ujawnioną w odpowied-
nich rejestrach. Od 6.06.2005 r., zgodnie 
z art. 45 Kpa, art. 44 stosuje się odpo-
wiednio do pism doręczanych jednost-
kom organizacyjnym i organizacjom 
społecznym. Art. 151a ustawy – Ordy-
nacja podatkowa, który nie ma swojego 
odpowiednika w Kpa, obok doręcze-
nia zastępczego osobom prawnym, na 
wzór art. 45 Kpa, wprowadza dodatkową
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instytucję – pozostawienie pisma w ak-
tach sprawy ze skutkiem doręczenia, jeżeli 
podany przez osobę prawną lub jednost-
kę organizacyjną niemającą osobowości 
prawnej adres jej siedziby nie istnieje lub 
jest niezgodny z odpowiednim rejestrem 
i nie można ustalić miejsca prowadzenia 
działalności. Tej dodatkowej instytucji 
nie zawierają przepisy Kpa.

42 Egzekwowanie zale-
głości podatkowych 
i celnych przez 
Służbę Celną
(dział: finanse 
publiczne)

Projekt nowej ustawy Uwzględnienie w projektowanych 
zmianach dotyczących konsoli-
dacji służb skarbowych i celnych 
rozwiązań organizacyjnych 
poprawiających sprawność 
działania organów podległych 
Ministrowi Finansów. 

Niezrealizowany NIK negatywnie oceniła nadzór Ministra 
Finansów nad egzekwowaniem zaległości 
podatkowych i celnych. Nie przeprowadza-
no ocen egzekwowania zaległości. W  re-
gulaminach organizacyjnych Ministerstwa 
nie przewidziano nawet takiego zadania 
i nie wyznaczono komórki organizacyjnej, 
zobowiązanej do jego realizacji. Nie anali-
zowano także przyczyn niskiej efektywności 
postępowań egzekucyjnych i niewielkiego 
zakresu stosowania zabezpieczeń majątko-
wych. Głównymi przyczynami niskiej sku-
teczności egzekwowania zaległości było: 
wykonywanie przez komórki egzekucyjne 
w izbach celnych czynności zarówno wie-
rzyciela jak i organu egzekucyjnego; „ob-
sługa” rozległej właściwości miejscowej, 
tj. obszaru województwa; brak motywacyj-
nego systemu wynagradzania dla pracow-
ników komórek egzekucyjnych w izbach 
celnych (poborców jak i pracowników 
referatów komórek egzekucyjnych); zbyt 
późne podejmowanie postępowań podatko-
wych i egzekucyjnych; niewykorzystywanie 
w możli wym zakresie takich instrumentów 
prawnych, jak: zabezpieczanie wykonania 
zobowiązań podatkowych i celnych oraz 
odpowiedzialność osób trzecich. Nie pod-
jęto też działań organizacyjnych i prawnych 
w celu usprawnienia pracy służb celnych.

43 Funkcjonowanie ko-
munikacji miejskiej
(dział: transport)

Art. 5 ustawy 
z 6.09.2001 r. o transpor-
cie drogowym (j.t. Dz.U. 
z 2007 r. nr 125, poz. 874 
ze zm.)

Przygotowanie przez ministra 
właściwego ds. transportu nowe-
lizacji ustawy, przez wprowa-
dzenie jednoznacznie określonej 
zasady, że jednostka samorządu 
terytorialnego wykonująca 
przewozy pasażerów transportem 
samochodowym musi posiadać 
odpowiednie licencje na wykony-
wanie transportu drogowego.

Niezrealizowany Art. 5 ust. 1 i 2 ustawy stanowi, że 
podjęcie i wykonywanie transportu dro-
gowego wymaga uzyskania przez przed-
siębiorcę licencji na wykonywanie takiej 
działalności. Przewoźnik komunikacji 
miejskiej, będący zakładem budżeto-
wym gminy, nie posiadał licencji. Zarząd 
gminy nie występował w takim wypadku 
o licencję na wykonywanie transportu 
drogowego, gdyż nie jest przedsiębiorcą, 
lecz realizuje wyłącznie zadanie własne 
gminy – w zakresie lokalnego transportu 
zbiorowego. Nieposiadanie przez prze-
woźnika licencji może jednak spowodo-
wać, że nie będzie on spełniał warunków 
określonych w art. 5 ust. 3-6 ustawy, 
związanych m.in. z zapewnieniem bez-
pieczeństwa w ruchu drogowym.

44 Funkcjonowanie ko-
munikacji miejskiej
(dział: transport)

Ustawa z 16.04.2004 r. 
o czasie pracy kierowców 
(Dz.U. nr 92, poz. 879 ze 
zm.) – por. art. 1 pkt 4 lit 
b, art. 14 ust. 3, art. 26, art. 
31 ust. 1 i ust. 3, rozdział 
4a ustawy po zmianach do-
konanych ustawą z 26.04. 
2007 r. o zmianie ustawy 
o czasie pracy kierowców 
oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw (Dz.U. nr 99, 
poz. 661)

Przygotowanie przez ministra 
właściwego ds. transportu 
nowelizacji ustawy wprowadzają-
cej uregulowanie uniemożliwia-
jące omijanie przez kierowców 
transportu samochodowego 
przepisów o dopuszczalnym 
czasie ich pracy.

Częściowo 
zrealizowany

Przepisy ustawy ograniczają dopusz-
czalny czas pracy kierowców. Miały 
one jednak zastosowanie do kierowców 
zatrudnionych tylko na podstawie sto-
sunku pracy (art. 1). Sytuacja zmieniła 
się z dniem wejścia w życie ustawy 
z 26.04.2007 r. Ustawa o czasie pracy 
kierowców nadal nie daje przewoźniko-
wi uprawnień do kontrolowania łączne-
go czasu pracy kierowcy zatrudnionego 
przez więcej niż jednego pracodawcę 
lub w innej formie niż umowa o pracę. 
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Ustalono, że kierowcy zatrudnieni na 
podstawie stosunku pracy wykonywali 
czynności kierowcy również poza swym 
zakładem pracy, pracując bądź jako 
jednoosobowe podmioty gospodarcze 
lub na zlecenie innych przedsiębiorców. 
Łączny czas pracy przekraczał więc czas 
dopuszczalny, co mogło w znaczący 
sposób przyczyniać się do powstania 
zagrożenia bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego.

45 Wprowadzanie do 
obrotu produktów 
leczniczych oraz 
finansowania leków 
niepodlegających 
refundacji na 
podstawie przepi-
sów dotyczących 
powszechnego 
ubezpieczenia 
zdrowotnego
(dział: zdrowie)

Ustawa z 5.07.2001 r. 
o cenach (Dz. U. nr 97, 
poz. 1050 ze zm.)

Przygotowanie nowelizacji usta-
wy wprowadzającej procedury 
ustalania cen urzędowych na 
produkty lecznicze stosowane 
w lecznictwie zamkniętym, 
identyczne jak w wypadku cen 
leków refundowanych.

Niezrealizowany Według Ministerstwa Zdrowia prze-
pisy ustawy nie przewidują wydawania 
indywidualnych uchwał Zespołu ds. 
Gospodarki Lekami w odniesieniu do 
rozporządzeń wydawanych na podsta-
wie art. 5 ust. 3 tej ustawy. Art. 7 ust. 
5 i 6 nie dotyczy produktów leczniczych 
i wyrobów medycznych nabywanych 
przez zakłady lecznictwa zamkniętego, 
o których mowa w art. 5 ust. 2 i ust. 3, 
a jedynie produktów leczniczych i wyro-
bów medycznych, o których mowa w art. 
5 ust. 1. Powyższe przesądza, zdaniem 
Ministerstwa, iż w odniesieniu do grupy 
produktów leczniczych i wyrobów me-
dycznych, o których mowa w art. 5 ust. 2, 
nie stosuje się procedury określonej przy 
ustalaniu leków refundowanych. Aby za-
chować przejrzystość tych procedur, przy 
tworzeniu wykazów leków stosowanych 
w lecznictwie szpitalnym i ustalaniu cen 
na te produkty, powinien uczestniczyć 
międzyresortowy Zespół ds. Gospodarki 
Lekami powołany na podstawie przepi-
sów ustawy o cenach.

46 Wprowadzanie do 
obrotu produktów 
leczniczych oraz 
finansowania leków 
niepodlegających 
refundacji na 
podstawie przepi-
sów dotyczących 
powszechnego 
ubezpieczenia 
zdrowotnego
(dział: zdrowie)

Art. 109 ustawy z 27.08. 
2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze środków 
publicznych (Dz.U. nr 
210, poz. 2135 ze zm.)

Przygotowanie nowelizacji 
ustawy przywracającej możliwość 
podejmowania indywidualnych 
decyzji w sprawach refundowania 
kosztów leczenia w wypadkach 
uzasadnionych zdrowiem 
pacjenta. 

Niezrealizowany Na podstawie art. 109 ustawy, NFZ 
rozpatruje indywidualne sprawy z zakre-
su ubezpieczenia zdrowotnego, do któ-
rych zalicza się sprawy dotyczące objęcia 
ubezpieczeniem zdrowotnym i ustalenia 
prawa do świadczeń. W odróżnieniu 
od poprzednio obowiązującej ustawy 
o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ 
(art. 148), katalog indywidualnych spraw 
z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego 
jest katalogiem zamkniętym.

47 Pomoc publicz-
na udzielana 
pracodawcom za-
trudniającym osoby 
niepełnosprawne 
oraz organizacjom 
pozarządowym 
działającym na rzecz 
osób niepełnospraw-
nych
(dział: zabezpieczenie 
społeczne)

Ustawa z 27.08.1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełno-
sprawnych (Dz.U. nr 123, 
poz. 776 ze zm.)

Rozważenie celowości podjęcia 
inicjatywy ustawodawczej 
w kierunku likwidacji statusu 
zakładu pracy chronionej. 

Niezrealizowany Prowadzący zakłady pracy chronionej 
w ograniczonym zakresie zapewniają 
niepełnosprawnym pracownikom warun-
ki do rehabilitacji zawodowej, społecznej 
i leczniczej, przy pełnym zakresie korzy-
stania z pomocy publicznej przysługu-
jącej na podstawie przepisów ustawy. 
Intencją wniosku nie jest likwidacja sta-
nowisk pracy osób niepełnosprawnych, 
lecz potrzeba zracjonalizowania wydat-
ków ze środków publicznych.
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