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Szanowni Państwo,
wypełniając konstytucyjny obowiązek, mam zaszczyt przedłożyć
Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej Sprawozdanie z działalności
Najwyższej Izby Kontroli w 2013 roku.
Mija właśnie rok, od chwili, gdy Sejm powołał mnie na funkcję
Prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Był to dla mnie i instytucji, którą mam
zaszczyt kierować, rok niezwykle wytężonej pracy. NIK odnosiła sukcesy
na arenie międzynarodowej. Pierwszy raz w historii, od grudnia ubiegłego roku, weszła w skład zarządu INTOSAI –
światowej organizacji zrzeszającej najwyższe organy kontroli. Zakończyliśmy właśnie nasz pierwszy audyt instytucji
zagranicznej – Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN – za rok 2013. NIK została wybrana na audytora
zewnętrznego Rady Europy na kolejnych pięć lat. Dzielimy się doświadczeniem z partnerami także zza wschodniej
granicy. Dzisiaj bowiem nadszedł czas na okazanie realnej solidarności z Ukrainą. Jest dla nas ogromnym wyróżnieniem,
że z prośbą o merytoryczną pomoc zwróciła się do nas zarówno Izba Obrachunkowa Ukrainy, jak i administracja rządowa
z tego kraju.
Praca Najwyższej Izby Kontroli jest też bardzo wysoko postrzegana w badaniach krajowej opinii publicznej.
Stoi za nami 95 lat tradycji i autorytet niezależnej instytucji zatrudniającej profesjonalną kadrę kontrolerską. Uważam
jednak, że ciągle mamy jeszcze wiele do zrobienia. Przed rokiem mówiłem Państwu, że będę traktował priorytetowo
podniesienie skuteczności NIK. Miałem na myśli poprawę jakości, czytelności wystąpień i informacji pokontrolnych
tak, by służyły one nie tylko podmiotowi kontrolowanemu, ale także innym, poprzez otwartość i wymianę informacji
o nieprawidłowościach i dobrych praktykach. Zależy mi także na wzmocnieniu autorytetu NIK poprzez podniesienie
jakości wniosków de lege ferenda i zawiadomień do prokuratury oraz innych organów ścigania. Sprawozdanie zawiera
szczegółowe informacje na temat tego, co już udało nam się zrobić w tym zakresie, a efekty widać także w statystyce.
W 2013 r. zakończyliśmy 206 kontroli planowych, w tym 98 kontroli wykonania budżetu państwa w 2012 r.
Zrealizowaliśmy 222 tematy kontroli doraźnych. Skontrolowaliśmy ponad dwa i pół tysiąca podmiotów. Skierowaliśmy
2563 wystąpienia pokontrolne. Sformułowaliśmy 78 wniosków de lege ferenda. Złożyliśmy 130 zawiadomień do organów
powołanych do ścigania przestępstw i wykroczeń, w tym 46 do prokuratury.
W sprawozdaniu prezentujemy informacje o wynikach ponad 100 najważniejszych kontroli, omawiając sytuację
w poszczególnych obszarach funkcjonowania państwa. W dokumencie zwracamy szczególną uwagę na problemy związane
z: bezpieczeństwem energetycznym państwa, w tym wydobyciem gazu łupkowego i energetyką jądrową; szansami,
ale i zagrożeniami niedostatecznego wykorzystania funduszy unijnych w nowej perspektywie finansowej UE; nierównym
dostępem do świadczeń medycznych; niekorzystnymi skutkami zmian demograficznych i koniecznością prowadzenia
wieloaspektowej polityki rodzinnej; łamaniem praw i wolności obywateli, m.in. podczas sięgania przez służby specjalne
do danych telekomunikacyjnych. Politykę rodzinną oraz fundusze unijne NIK zamierza badać także w roku 2014 i kolejnych
latach, ponieważ uznajemy te tematy za strategiczne dla państwa. Na podstawie ustaleń kontroli, NIK nie tylko diagnozuje
sytuację w poszczególnych działach czy branżach, ale w wystąpieniach i wnioskach pokontrolnych proponuje konkretne
rozwiązania i regulacje prawne. Służą one zarówno usprawnieniu działania kontrolowanych podmiotów, jak i szerszej regulacji
systemowej czy prawnej badanego obszaru.
Oddając w Państwa ręce Sprawozdanie z działalności NIK w 2013 r., pragnę podkreślić, że naszym celem jest,
by informacje o wynikach kontroli przeprowadzonych przez NIK realnie przyczyniały się do poprawy stanu państwa.

Krzysztof Kwiatkowski
Prezes NIK

NIK w 2013 r. w liczbach
Kontrole
206 zakończonych kontroli planowych, w tym 98 kontroli wykonania budżetu państwa w 2012 r.
2556 skontrolowanych podmiotów
222 tematy kontroli doraźnych
30 kontroli ETO z asystą NIK
8 kontroli prowadzonych wspólnie z najwyższymi organami kontroli innych państw
1 audyt instytucji zagranicznej – CERN
44 kontrole wspólne z innymi organami kontroli i inspekcji
2563 wystąpienia pokontrolne

Efekty kontroli
Finansowe lub sprawozdawcze skutki nieprawidłowości – 44,9 mld zł
Finansowe skutki nieprawidłowości na szkodę budżetu Wspólnot Europejskich – 80 mln zł
Korzyści finansowe uzyskane w wyniku kontroli – 190,9 mln zł

130 zawiadomień do organów ścigania przestępstw lub wykroczeń, w tym 46 do prokuratury
139 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów
publicznych przez 166 osób

Aktywność na forum Sejmu
880 posiedzeń komisji sejmowych z udziałem przedstawicieli NIK,
prezentujących wyniki 120 kontroli
189 informacji o wynikach kontroli przedłożonych Sejmowi
78 wniosków de lege ferenda
11 dezyderatów komisji sejmowych sformułowanych na podstawie wyników kontroli NIK

Inne działania
19 paneli ekspertów z udziałem naukowców, przedstawicieli administracji publicznej
i organizacji pozarządowych

6886 wniosków o kontrole i skarg obywatelskich rozpatrzonych przez NIK
429 rozpatrzonych wniosków o udostępnienie informacji publicznej
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Rozdział I

I. Najwyższa Izba Kontroli – podstawy prawne działalności i organizacja

Rozdział V

Rozdział IV

Rozdział Iii

Rozdział Ii

1.

Pozycję i kompetencje Najwyższej Izby Kontroli określają przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej1 oraz ustawy
z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2. Ustawa zasadnicza usytuowała Izbę wśród organów kontroli państwowej
i ochrony prawa3, nadając jej pozycję naczelnego organu kontroli państwowej, który działa na zasadach kolegialności
i podlega Sejmowi4. Określiła również kompetencje NIK, które obejmują zadania kontrolne o charakterze obligatoryjnym
i fakultatywnym. Zadania, do których wykonania Izba została zobowiązana, obejmują kontrolę działalności organów
administracji rządowej, Narodowego Banku Polskiego, państwowych osób prawnych i innych państwowych jednostek
organizacyjnych5. Zakres ten jest podstawowy dla działalności Izby – kontrole w tym obszarze przeprowadzane są stale
i z zastosowaniem wszystkich czterech kryteriów kontroli, tj. legalności, gospodarności, celowości i rzetelności6. Natomiast
fakultatywnie NIK może kontrolować działalność organów samorządu terytorialnego, komunalnych osób prawnych i innych
komunalnych jednostek organizacyjnych, jednak z wyłączeniem kryterium celowości7. Kontroli podlega także działalność
innych jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych w takim zakresie, w jakim wykorzystują one majątek lub
środki państwowe albo komunalne oraz wywiązują się z zobowiązań finansowych na rzecz państwa, jednak tylko z punktu
widzenia legalności i gospodarności8. Wymienione w art. 204 Konstytucji RP obowiązki Izby mają swoje źródło w funkcji
kontrolnej Sejmu. Na podstawie tegoż przepisu NIK przedkłada Sejmowi analizę wykonania budżetu państwa i założeń
polityki pieniężnej, opinię w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów oraz informacje o wynikach kontroli, wnioski
i wystąpienia określone w ustawie9. Konstytucyjnym obowiązkiem NIK jest również przedstawianie Sejmowi corocznie
sprawozdania ze swojej działalności10. Od momentu wejścia w życie Konstytucji RP z 1997 r. jej przepisy odnoszące się do
NIK nie ulegały zmianie, stanowiąc trwałą podstawę jej pozycji i działalności.

2.

Ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli

Zasady działania NIK określa ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli11. Była ona niejednokrotnie nowelizowana, ponieważ istniała
potrzeba dostosowania jej przepisów do zmieniającej się rzeczywistości prawnej i potrzeb organizacyjnych12. Konstytucyjne
kompetencje NIK zostały uszczegółowione w rozdziale 1 ustawy, formułującym zadania i zakres działania NIK, jej organizacja
została określona w rozdziale 2, a postępowanie kontrolne uregulowane w rozdziale 3 ustawy.
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy kontroli NIK podlega działalność organów administracji rządowej (wszystkich szczebli
na poziomie centralnym i terenowym), Narodowego Banku Polskiego, państwowych osób prawnych i innych państwowych
jednostek organizacyjnych. Charakter obligatoryjny także, lecz w ograniczonym zakresie, mają kontrole 14 państwowych
instytucji: Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznika Praw
Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Generalnego Inspektora Ochrony Danych
1
2
3
4
5

Rozdział Vi

6

7
8
9
10
11
12

Rozdział Vii

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
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Art. 202-204 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, ze zm.).
Dz. U. z 2012 r., poz. 82, ze zm.
Rozdz. IX Konstytucji RP.
Art. 202 Konstytucji RP.
Art. 203 ust. 1 Konstytucji RP.
Kryteria kontroli definiowane są zgodnie ze standardami kontroli następująco: legalność jako badanie zgodności działania z przepisami prawa
powszechnie obowiązującego, aktami stanowienia prawa o charakterze wewnętrznym, jak również umowami, decyzjami wydanymi w sprawach
indywidualnych oraz innymi rozstrzygnięciami (np. postanowieniami, wyrokami, uchwałami) podjętymi przez uprawnione podmioty; gospodarność
obejmuje badanie oszczędnego i wydajnego wykorzystania środków, uzyskania właściwej relacji nakładów do efektów oraz wykorzystania możliwości
zapobieżenia lub ograniczenia wysokości zaistniałych szkód; celowość obejmuje badanie zapewnienia zgodności z celami określonymi dla
kontrolowanej jednostki lub działalności, zapewnienia optymalizacji zastosowanych metod i środków, ich odpowiedniości dla osiągnięcia założonych
celów oraz osiągnięcia tych celów (skuteczność); rzetelność obejmuje badanie wypełniania obowiązków z należytą starannością, sumiennie i we
właściwym czasie, wypełniania zobowiązań zgodnie z ich treścią, przestrzegania wewnętrznych reguł funkcjonowania danej jednostki (w szczególności
określonego dla poszczególnych komórek i osób zakresu obowiązków), dokumentowania określonych działań lub stanów faktycznych zgodnie
z rzeczywistością, we właściwej formie i wymaganych terminach, bez pomijania określonych faktów i okoliczności.
Art. 203 ust. 2 Konstytucji RP.
Art. 203 ust. 3 Konstytucji RP.
Art. 204 ust. 1 Konstytucji RP.
Art. 204 ust. 2 Konstytucji RP.
Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli, Dz. U. z 2012 r., poz. 82.
Ostatnie tego rodzaju zmiany zostały wprowadzone ustawą z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. Nr 227,
poz. 1482). Zgodnie z art. 14 tej ustawy 1 stycznia 2013 r. weszły w życie przepisy art. 69e-69g ustawy zmienianej, na podstawie których w 2013 r.
były przeprowadzane konkursy na stanowiska dyrektorów i wicedyrektorów kontrolnych jednostek NIK.

Osobowych, Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Krajowego Biura Wyborczego,
Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Krajowej Rady Sądownictwa oraz Państwowej Inspekcji Pracy13.
Kontrole o charakterze fakultatywnym Izba przeprowadza na podstawie art. 2 ust. 2-5 ustawy o NIK. Dotyczą one
działalności organów samorządu terytorialnego, samorządowych osób prawnych i innych samorządowych jednostek
organizacyjnych oraz podmiotów niepublicznych. W odniesieniu do tych ostatnich Izba może przeprowadzać kontrole
w zakresie, w jakim wykorzystują one majątek lub środki państwowe albo komunalne oraz w jakim wywiązują się
z zobowiązań finansowych na rzecz państwa. Kompetencje kontrolne Izby wobec podmiotów podlegających kontroli na
podstawie art. 2 i art. 4 ustawy o NIK wynikają z art. 203 Konstytucji RP.
Przeprowadzając kontrole w jednostkach wymienionych w art. 2 ustawy, Izba bada przede wszystkim wykonanie budżetu
państwa oraz realizację ustaw i innych aktów prawnych w zakresie działalności finansowej, gospodarczej i organizacyjno-administracyjnej tych jednostek14. Kontrole te NIK podejmuje na zlecenie Sejmu lub jego organów (Marszałka Sejmu,
Prezydium Sejmu i komisji sejmowych), na wniosek Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów oraz z inicjatywy własnej15.
Kryteria kontroli wymienione w ustawie16 odpowiadają wskazanym w Konstytucji i stosowane są jako mierniki ocen
w postępowaniu kontrolnym przeprowadzanym przez kontrolerów na podstawie przepisów zawartych w rozdz. 3 ustawy o NIK.
Obowiązkiem informacyjnym NIK jest przekazywanie Sejmowi wiedzy o stanie państwa i finansów publicznych17, a także
informowanie obywateli o funkcjonowaniu organów państwa oraz gospodarowaniu majątkiem i środkami publicznymi18.
Obowiązki te realizowane są m.in. poprzez podawanie do publicznej wiadomości analizy wykonania budżetu państwa
i założeń polityki pieniężnej oraz sprawozdań z działalności NIK, zamieszczanie w BIP wystąpień pokontrolnych i informacji
o wynikach kontroli, a także udostępnianie informacji na wniosek skierowany do NIK. Natomiast przepis art. 12 ustawy o NIK
zobowiązuje organy kontroli, rewizji i inspekcji, działające w administracji rządowej i samorządzie terytorialnym,
do współpracy z Izbą oraz udostępniania na jej wniosek wyników kontroli przez nie przeprowadzonych, przeprowadzania
określonych kontroli wspólnie pod kierownictwem NIK lub przeprowadzania kontroli doraźnych na jej zlecenie. Zobowiązania
te wynikają z pozycji NIK jako organu naczelnego kontroli państwowej. Izba ma zaś obowiązek powiadamiania odpowiednich
organów ścigania o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, jeśli ustalenia kontroli wskazują
na zaistnienie takich faktów19 oraz informowania ich o ujawnieniu innych czynów, za które ustawowo przewidziana jest
odpowiedzialność20.
Szczegółowe działania NIK regulują wewnętrzne akty prawne – wydawane przez Prezesa NIK zarządzenia i pisma okólne.

3.

Pozycja prawna Prezesa NIK

Prezes Najwyższej Izby Kontroli kieruje Izbą i odpowiada przed Sejmem za jej działalność. Pozycję Prezesa Najwyższej Izby
Kontroli określa ustawa zasadnicza. Jest on, zgodnie z art. 205 Konstytucji RP, powoływany przez Sejm za zgodą Senatu na
sześcioletnią kadencję i może być powołany ponownie tylko raz. Powołanie następuje bezwzględną większością głosów,
a następnie, po procedurze zatwierdzającej w Senacie, Prezes NIK składa podczas posiedzenia plenarnego Sejmu przysięgę.
Zgodnie z Konstytucją, Prezes nie może wykonywać innych zajęć zawodowych ani zajmować innego stanowiska,
z wyjątkiem stanowiska profesora szkoły wyższej. Konstytucja ustanowiła także wymóg apolityczności Prezesa NIK – nie
może on należeć do partii politycznej ani związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić
z godnością jego urzędu. Prezes NIK należy natomiast do wąskiego grona podmiotów uprawnionych do kierowania
wniosków w sprawach rozpoznawanych przez Trybunał Konstytucyjny21 i może występować w każdej z tych spraw. Artykuł
206 Konstytucji gwarantuje Prezesowi NIK immunitet – nie może on być bez zgody Sejmu pociągnięty do odpowiedzialności
karnej ani pozbawiony wolności. Prezes NIK może jedynie odpowiadać przed Trybunałem Stanu, zgodnie z art. 198
Konstytucji. Prezes NIK ma prawo brania udziału w posiedzeniach Sejmu.
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Art. 4 ustawy o NIK.
Art. 3 ustawy o NIK.
Art. 6 ust. 1 ustawy o NIK.
Art. 5 ustawy o NIK.
Art. 7 ust. 1 ustawy o NIK.
Art. 10 ustawy o NIK.
Art. 63 ust. 1 ustawy o NIK.
Art. 63 ust. 3 ustawy o NIK.
Art. 191 i art. 188 oraz art. 192 i art. 189 Konstytucji RP.
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4.

W latach 2007-2013 Prezesem Najwyższej Izby Kontroli był Jacek Jezierski. W 2010 r. miało miejsce ważne dla
funkcjonowania naczelnego organu kontroli w Państwie zdarzenie – nowelizacja ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli. Zakres
zmian legislacyjnych był bardzo szeroki i dotyczył praktycznie każdego aspektu działalności Izby: procedury postępowania
kontrolnego, dokumentowania ustaleń kontroli, trybu odwoławczego, zadań NIK i ich zakresu, struktury wewnętrznej,
organizacji pracy, statusu kontrolerów i pozostałych pracowników, wprowadzenia kadencyjności na stanowiskach
dyrektorów, działalności Kolegium NIK, wniosków de lege ferenda oraz audytu zewnętrznego.
W wyniku nowelizacji ustawy nastąpiły duże zmiany w funkcjonowaniu NIK. Zarządzeniem Marszałka Sejmu z dnia
26 sierpnia 2011 r. został Izbie nadany nowy statut. Zgodnie z nim w roku 2011 przeprowadzono reorganizację. W nowej
strukturze organizacyjnej NIK zaczęło funkcjonować 14 departamentów kontrolnych, 16 delegatur (tu struktura nie uległa
zmianie) oraz cztery biura, wykonujące zadania z zakresu administracji i obsługi. Reorganizacja została sprawnie
przeprowadzona i nie zakłóciła bieżącej działalności kontrolnej NIK – wszystkie zadania były realizowane planowo.
Do szczególnie ważnych kontroli realizowanych w latach 2007-2013 należy zaliczyć kontrolę dotyczącą przygotowania lotów
VIP-ów, w szczególności tragicznego lotu 10 kwietnia 2010 r., w którym zginęło 96 osób, w tym Prezydent RP. Ważne
z punktu widzenia obywatela kontrole dotyczyły m.in. komercjalizacji szpitali, przeszczepów narządów, profilaktyki
onkologicznej, praw osób niepełnosprawnych, domów dziecka i adopcji. Inne, kompleksowe kontrole dotyczyły ochrony
przeciwpowodziowej, bezpieczeństwa energetycznego, prywatyzacji wielu sektorów, nadzoru budowlanego, budowy dróg
i autostrad, bezpieczeństwa na drogach, przygotowań do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012, prezydencji Polski
w Unii Europejskiej, funkcjonowania telefonu ratunkowego 112.
W 2011 r. NIK została po raz pierwszy poddana zewnętrznemu audytowi i uzyskała ocenę pozytywną. Izba uznała, że tego
rodzaju rozliczenie wobec Sejmu i opinii publicznej jest dodatkowym poświadczeniem, iż jest ona instytucją w pełni
transparentną. Po przeprowadzeniu pierwszego zewnętrznego audytu funkcjonowania NIK za lata 2008-2010, Izba
stwierdziła, że audyt ten nie naruszył jej niezależności i samodzielności w zakresie działalności kontrolnej. NIK z satysfakcją
przyjęła też pozytywną ocenę zawartą w sprawozdaniu audytora zewnętrznego, działającego na zlecenie Marszałka Sejmu.
Wzrasta też prestiż Najwyższej Izby Kontroli na arenie międzynarodowej. W roku 2008 Izba była gospodarzem VII Kongresu
Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli EUROSAI, a następnie przez trzy lata przewodniczyła pracom
zarządu tej organizacji. Pod kierownictwem NIK powstał pierwszy w historii EUROSAI plan strategiczny (na lata 2011-2017).
W 2012 r. NIK została wybrana na audytora zewnętrznego Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych – CERN. Eksperci
z NIK współpracują m.in. z Bankiem Światowym, NATO, Eurostatem, OBWE. W ostatnich latach NIK prowadziła wiele
kontroli równoległych wraz zagranicznymi partnerami. Jedna z nich, realizowana w 2012 r., dotyczyła zarządzania emisjami
gazów cieplarnianych. Także w 2012 r. NIK poddała się po raz kolejny przeglądowi partnerskiemu. Audytorzy z najwyższych
organów kontroli Austrii, Danii, Holandii i Litwy sprawdzili, w jakim stopniu Izba wypełnia międzynarodowe standardy kontroli.
Działalność NIK została oceniona wysoko.

Rozdział Vi

5.

Rozdział Vii

Podsumowanie kadencji Jacka Jezierskiego na stanowisku Prezesa NIK

Najważniejsze inicjatywy nowo powołanego Prezesa NIK
Krzysztofa Kwiatkowskiego

W dniu 26 lipca 2013 r. Sejm powołał na stanowisko Prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego. Podczas posiedzenia Sejmu
w dniu 27 sierpnia 2013 r. Krzysztof Kwiatkowski złożył przysięgę i rozpoczął pełnienie sześcioletniej kadencji na stanowisku
Prezesa NIK. Nowy Prezes po objęciu funkcji zapowiedział, że rozpoczynającą się kadencję traktuje jak wyzwanie
i przedstawił jej główne założenia:
 docieranie z wynikami kontroli nie tylko do kontrolowanych, ale do możliwie najszerszego grona odbiorców,
aby pomagać kontrolowanym w usunięciu nieprawidłowości, a pozostałym (np. samorządom) w lepszym funkcjonowaniu;
 podniesienie skuteczności Izby, m.in. poprzez wzmocnienie współpracy z Sejmem, Senatem oraz prokuraturą,
a w konsekwencji podniesienie znaczenia i stopnia wdrażania w życie przygotowywanych przez NIK wniosków,
zwłaszcza de lege ferenda;
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 zogniskowanie kontroli NIK na obszarach ryzyka systemowego, czyli na dużych projektach infrastrukturalnych
(kolejowych, drogowych, informatycznych) oraz przede wszystkim na projektach i programach związanych
z wykorzystaniem funduszy europejskich w nowej perspektywie UE, a także w obszarze skutków zmian
demograficznych, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji rodziny w Polsce;
 otwarcie NIK na współpracę z różnymi instytucjami i środowiskami – samorządem terytorialnym, środowiskami
akademickimi, samorządami prawniczymi, organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców.

5.1. Deregulacja i nowe zarządzenia Prezesa NIK
Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski dokonał przeglądu wewnętrznych aktów prawnych NIK i przeprowadził deregulację.
Uchylonych zostało kilkadziesiąt nieaktualnych lub zbędnych zarządzeń. Prezes NIK wydał nowe akty wewnętrzne, które
uregulowały m.in. Politykę bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych i wprowadziły Regulamin bezpiecznego
użytkowania systemów teleinformatycznych. Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski doprecyzował także m.in. sposób organizacji
i funkcjonowania kancelarii tajnej w Najwyższej Izbie Kontroli, w tym sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych
oznaczonych klauzulami „ściśle tajne”, „tajne” i „poufne”, udostępnianie informacji publicznych, udzielanie przez NIK
zamówień publicznych, których szacunkowa wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 tys. euro,
a także składanie i analizę oświadczeń o stanie majątkowym kontrolerów.
Ponadto Prezes NIK powołał w Najwyższej Izbie Kontroli:






Pełnomocnika ds. współpracy międzynarodowej,
Komisję ds. ocen kwalifikacyjnych w Najwyższej Izbie Kontroli,
Zespół Audytu Zewnętrznego Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN),
Zespół ds. przygotowania działań kontrolnych Najwyższej Izby Kontroli w zakresie polityki rodzinnej,
Zespół ds. koordynacji planowania przedsięwzięć kontrolnych Najwyższej Izby Kontroli w zakresie zarządzania
i wykorzystania środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Prezes NIK wydał także 4 pisma okólne. Najważniejsze dotyczyło określenia składu osobowego Zespołu do Spraw Zarządzania
Ryzykiem w Najwyższej Izbie Kontroli. Już w 2014 r. Prezes Krzysztof Kwiatkowski podpisał kolejne pismo okólne, którego
celem jest usprawnienie trybu opracowywania i podniesienie jakości wniosków de lege ferenda.

5.2. Kontrole strategiczne
Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski po analizie szans i zagrożeń w funkcjonowaniu państwa zdecydował o przeprowadzeniu
przez NIK w 2014 r. kontroli w obszarach strategicznych.
1. Szczególnie wnikliwie NIK ma sprawdzić przygotowanie Polski do korzystania z pieniędzy unijnych w nowej perspektywie
budżetowej 2014-2020. Ta kontrola powinna dać odpowiedź na pytanie, czy w Polsce przygotowany został sprawny system,
gotowy do wdrożenia rozwiązań wynikających z prawa UE, opisujących nową perspektywę budżetową – tak by Polska
mogła efektywnie skorzystać w latach 2014-2020 z przyznanych jej unijnych pieniędzy. Zdaniem Prezesa w funduszach
unijnych tkwi ogromna szansa dla rozwoju Polski i należy zrobić wszystko, by jej nie zmarnować.
2. Kontrolerzy mają także kompleksowo sprawdzić opiekę państwa nad polską rodziną w kontekście narastających
problemów demograficznych. W problemach związanych z małą dzietnością i starzeniem się społeczeństwa Prezes NIK
dostrzega bowiem ogromne ryzyko dla rozwoju kraju, i to w perspektywie wieloletniej.
Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski powołał specjalistyczne zespoły: ds. funduszy unijnych i ds. polityki rodzinnej, nadzorujące
i koordynujące kontrole poszczególnych obszarów uznanych za priorytetowe (informacje o efektach prac tych zespołów znajdują się
w dalszej części sprawozdania).
W obszarze dotyczącym działalności kontrolnej NIK Prezes Krzysztof Kwiatkowski zdecydował także o przyspieszeniu
przygotowania projektu planu pracy NIK na rok 2015, do którego zostały przygotowane założenia techniczno-organizacyjne.
Przedłużył działalność Zespołu ds. Planowania. Uregulował także tryb przeprowadzania kontroli doraźnych, opiniowania tematyk
tych kontroli i nadzór nad nimi.
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5.3. Podwyższenie skuteczności NIK
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Rozdział Ii

Kolejnym projektem realizowanym przez Prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego są działania dotyczące podniesienia skuteczności
Najwyższej Izby Kontroli.
Wnioski de lege ferenda
Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski podjął inicjatywę dokonania analizy wniosków pokontrolnych NIK z ostatnich trzech lat,
postulujących wprowadzenie zmian w polskim ustawodawstwie i sprawdzenie stanu ich realizacji. Wyniki tej analizy wskazywały,
że zbyt wiele z nich pozostawało bez reakcji ze strony odpowiednich organów. Prezes NIK uznał, że priorytetem Izby będzie
zwiększenie odsetka zrealizowanych wniosków de lege ferenda. Zacieśnił w tym celu współpracę z Sejmem i Senatem RP.
W trakcie spotkania z Marszałkiem Senatu Bogdanem Borusewiczem ustalono, że Senat zaangażuje się w proces legislacyjny
inicjowany przez wnioski z raportów NIK. Senackie komisje już zajęły się analizą propozycji zmian w prawie sugerowanych
we wnioskach pokontrolnych NIK zawartych w informacjach dotyczących m.in. uzyskiwania i przetwarzania danych
z bilingów oraz wykonywania zadań przez gminy w dziedzinie ochrony zwierząt. Szerzej współpracę z Senatem RP
omówiono w dalszej części sprawozdania.
Prezes NIK wprowadził też obowiązek konsultowania przygotowywanych wniosków de lege ferenda przez jednostki kontrolne
NIK z Departamentem Prawnym i Orzecznictwa Kontrolnego, co ma podnieść ich jakość. Pismo okólne zobowiązuje jednostki
organizacyjne NIK do bieżącego monitorowania realizacji wniosków i aktualizacji danych w rejestrze, w szczególności
w zakresie podjęcia prac przez Radę Ministrów albo właściwych ministrów, podjęcia prac legislacyjnych przez Sejm lub Senat,
zrealizowania albo częściowego zrealizowania wniosku i wejścia w życie stosownego aktu prawnego. W rejestrze będą
uwzględnione wnioski z bieżącego roku oraz z poprzednich pięciu lat; starsze będą archiwizowane.
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Zawiadomienia do prokuratury
Prezes NIK przeanalizował także skuteczność NIK w zakresie egzekwowania odpowiedzialności prawnej po
zawiadomieniach dotyczących podejrzenia popełnienia przestępstw i wykroczeń, skierowanych przez NIK do organów
ścigania. Zbiegło się to z pracami nad nowelizacją procedury karnej, dzięki której NIK będzie otrzymywała od prokuratury
pisemne uzasadnienie decyzji o umorzeniu bądź odmowie wszczęcia postępowania po zawiadomieniach wnoszonych przez
Izbę. Nowelizacja kodeksu postępowania karnego weszła w życie w kwietniu 2014 r. Najwyższa Izba Kontroli zyskała dzięki
niej większą kontrolę nad wniesionymi przez siebie zawiadomieniami odrzuconymi przez prokuraturę. Umożliwia to
wnoszenie odwołań od decyzji i Izba z tych możliwości korzysta.
W grudniu 2013 r. Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski spotkał się z Prokuratorem Generalnym Andrzejem Seremetem w celu
ustalenia zasad współpracy między NIK a prokuraturą. W efekcie tego w prokuraturach okręgowych zostali powołani
koordynatorzy, którzy mają być informowani przez prokuratury rejonowe i delegatury NIK o przesłanych z Izby
zawiadomieniach o przestępstwie. Natomiast w każdej z delegatur NIK oraz w centrali Izby zostali wyznaczeni przez
Prezesa NIK doradcy prawni odpowiedzialni za bieżącą współpracę z prokuraturą, zwłaszcza w zakresie nadzoru nad
jakością kierowanych przez NIK zawiadomień o popełnionych przestępstwach. Wyznaczeni doradcy prawni z NIK mają
w szczególności współpracować z powołanymi prokuratorami – koordynatorami w prokuraturach okręgowych.
Współpraca z UOKiK
Na początku roku 2014 Prezes NIK spotkał się z Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. NIK i UOKiK chcą
bowiem zwiększyć swą skuteczność w walce z nieprawidłowościami w przetargach publicznych. Uzgodniono współpracę w
dziedzinach wymiany informacji, szkolenia oraz wspólnych działań edukacyjno-informacyjnych adresowanych do
uczestników systemu zamówień publicznych. Analizy UOKiK będą wykorzystywane przez kontrolerów Izby do
identyfikowania zagrożonych obszarów ze względu na ryzyko występowania ewentualnych naruszeń prawa ochrony
konkurencji, w tym zmów cenowych skutkujących zawyżeniem kosztów realizowanych inwestycji. Ponadto Prezes NIK
zaproponował, aby w uzasadnionych przypadkach UOKiK wskazywał potrzebę przeprowadzenia kontroli doraźnych przez
Izbę – zwłaszcza tam, gdzie mogą wystąpić np. zmowy przetargowe. Współpraca obu instytucji będzie prowadzona również
na poziomie delegatur. Prezes Izby zgłosił propozycję powołania zespołu roboczego, w skład którego weszliby m.in.
przedstawiciele NIK i UOKiK. Efektem prac zespołu miałoby stać się przygotowanie zmian w przepisach regulujących
funkcjonowanie systemu zamówień publicznych.
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5.4. Otwartość NIK na interesariuszy zewnętrznych
Prezes NIK od początku przedstawiał także swoją wizję Najwyższej Izby Kontroli jako instytucji otwartej. NIK pod
kierownictwem Prezesa Krzysztofa Kwiatkowskiego wysoko ceni sobie wsparcie eksperckie najważniejszych planowanych
kontroli. W związku z tym organizuje panele ekspertów, do udziału w których zapraszani są specjaliści – przedstawiciele
ministerstw, organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, samorządów oraz posłowie i senatorowie z właściwych
merytorycznie komisji Sejmu i Senatu RP.
NIK poszukuje także wsparcia w działaniach na rzecz ulepszania państwa w różnych środowiskach. Np. podczas spotkań ze
środowiskami prawniczymi Prezes NIK zaapelował, by polscy adwokaci i radcy prawni włączyli się w proces porządkowania
prawa dotyczącego praw i wolności obywateli. NIK wnioskowała o to po kontroli dotyczącej uzyskiwania i przetwarzania
przez upoważnione podmioty danych z bilingów, z której wynika, że prawa te są łamane, a służby nadużywają uprawnień
dotyczących ingerencji w prywatność.
Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski deklaruje także wzmocnienie dialogu między NIK a podmiotami kontrolowanymi.
Jego zdaniem kontrola ma służyć nie tylko wychwyceniu nieprawidłowości, ale także wskazywać w kontrolowanym obszarze
i kontrolowanej jednostce dobre praktyki, warte upowszechnienia. Realizując tę deklarację, NIK opracowała analizę
systemową pt. Przegląd kontroli w jednostkach samorządu terytorialnego przez NIK w latach 2011-2013. Ważniejsze
nieprawidłowości i dobre praktyki. Została ona zaprezentowana podczas zorganizowanej w siedzibie NIK konferencji
pt. Dobre praktyki w jednostkach samorządu terytorialnego, w której wzięli udział samorządowcy z całego kraju. Tematyka ta
była także poruszana podczas spotkań z samorządami lokalnymi (np. z województw podkarpackiego i łódzkiego). Prezes
zaprezentował także dobre praktyki w obszarze zamówień publicznych m.in. podczas Forum Gospodarczego w Toruniu
i spotkania w BCC ze środowiskami przedsiębiorców.
Zdaniem Prezesa, NIK w swoich kontrolach powinna nie tylko koncentrować się na identyfikowaniu nieprawidłowości
i uchybień, ale także diagnozować problemy systemowe i wskazywać możliwe ich rozwiązania.

5.5. Udział w naradach i konferencjach – wymiana wiedzy i doświadczeń
Prezes Krzysztof Kwiatkowski niezwykle aktywnie uczestniczy w naradach i konferencjach poświęconych istotnym
zagadnieniom z życia publicznego, społecznego i gospodarczego. Przedstawia tam spojrzenie NIK na poszczególne
obszary, prezentując ustalenia NIK w zakresie nieprawidłowości, ale także dobrych praktyk i formułowanych w wyniku
kontroli wniosków systemowych i de lege ferenda, których realizacja może przynieść pozytywne efekty.
W ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy Prezes wziął udział w debacie na temat polityki spójności w UE. W nowym
okresie rozrachunkowym polityka spójności zorientowana jest w większym stopniu na cele i wyniki. Z jednej strony
uproszczone zostały procedury dystrybucji unijnych funduszy, z drugiej jednak ubieganie się o dofinansowanie projektów
wymagać będzie szczególnej dyscypliny. O tych właśnie wyzwaniach, jakie stawia przed krajami członkowskimi UE polityka
spójności na lata 2014-2020, dyskutowali goście Forum Ekonomicznego w Krynicy.
Podczas konferencji zorganizowanej w Komendzie Głównej Policji i poświęconej bezpieczeństwu wewnętrznemu Prezes NIK
wygłosił wykład na temat konieczności zachowania równowagi między skutecznością organów ścigania a poszanowaniem
praw i wolności obywatelskich.
Prezes NIK wziął także udział w X Krajowym Zjeździe Radców Prawnych. Szef najwyższego organu kontroli państwa
przypomniał wyniki kontroli dotyczącej wykorzystywania tzw. billingów. Kwiatkowski zapewnił, że NIK będzie konsekwentnie
dążyła do zmiany prawa, tak by wobec działań służb specjalnych zapewniło ono szczególną ochronę zawodom zaufania
publicznego – w tym radcom prawnym.
W Katowicach spotkali się obrońcy z całego kraju na swoim kolejnym Krajowym Zjeździe Adwokatury. Do udziału w zjeździe
Naczelna Rada Adwokacka zaprosiła Prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego. Zabierając głos, Prezes nakreślił pola
możliwej współpracy, m.in. wskazał na wyniki kontroli opisującej nadmierną ingerencję państwa w prawa i wolności
obywatelskie.
W lutym 2014 roku Prezes NIK wziął udział w seminarium pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne jako instrument realizacji
rodzinnej polityki mieszkaniowej”, zorganizowanym przez Kancelarię Prezydenta RP. Przedstawił tam wnioski z informacji
pokontrolnej NIK pt. Kontrola realizacji przedsięwzięć w systemie PPP, podkreślając, że w ocenie NIK PPP stymuluje
rozwój gospodarczy i zasługuje na popularyzację.
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W marcu 2014 r., podczas spotkań z przedstawicielami biznesu i administracji (XXI Forum Gospodarcze w Toruniu, BCC)
Prezes Krzysztof Kwiatkowski omówił ustalenia kontroli NIK w obszarze zamówień publicznych, wskazując na zjawiska
nieprawidłowe, ale i dobre praktyki oraz zgłoszone przez Izbę w tym obszarze propozycje zmian. Także w marcu Prezes NIK
wziął udział w konferencji poświęconej funkcjonowaniu specjalnych stref ekonomicznych. W spotkaniu tym wzięli również
udział wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński oraz przedstawiciele specjalnych stref ekonomicznych.
Podczas seminarium na temat kontroli w jednostkach samorządu terytorialnego, które odbyło się w kwietniu 2014 r.
na Uniwersytecie Łódzkim, Prezes NIK wskazał dobre praktyki w jst zidentyfikowane przez Izbę podczas kontroli.
W Krajowej Szkole Administracji Publicznej podczas wykładu pt. „Współpraca NIK z Sejmem RP i innymi podmiotami
krajowymi. Stawiamy na otwartość” Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski mówił o współdziałaniu NIK z dwiema izbami
parlamentu, Prezydentem RP, prokuraturą, RPO oraz innymi organami kontroli i inspekcji. Poruszył kwestię umów
o współpracy, które NIK zawarła z Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych, Głównym Inspektorem Pracy, Generalnym
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych oraz Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. NIK jest inicjatorem wielu
z tych porozumień. Dzięki współpracy poszczególnych instytucji państwo ma realną szansę, by poprawić swoje
funkcjonowanie. Przesłaniem Prezesa NIK dla przyszłych pracowników korpusu służby cywilnej była zachęta do wyjścia
z urzędniczej rutyny i odwaga w przełamywaniu schematów, postawienie na wymianę wiedzy i doświadczeń
oraz konsekwencja w dążeniu do celu. Słuchacze KSAP-u dowiedzieli się też o cieszących się dużym zainteresowaniem
lekcjach w NIK dla uczniów i studentów.

5.6. Współpraca z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury
W maju 2014 r. Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski i Leszek Pietraszko, Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury,
podpisali porozumienie o współpracy. NIK i KSSiP zadeklarowały współdziałanie w zakresie szkoleń dla pracowników Izby
oraz sądownictwa i prokuratury. Celem tych szkoleń jest systematyczne podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności kadr,
które odpowiadają za sprawne funkcjonowanie państwa. Specjaliści z NIK wymienią doświadczenia z sędziami
i prokuratorami w zakresie analizy dokumentów, w tym skomplikowanych sprawozdań finansowych. Wykładowcy KSSiP
podzielą się z kontrolerami NIK wiedzą, dotyczącą m.in. najnowszych technik prowadzenia przesłuchań według metodologii
opracowanej w amerykańskiej Akademii FBI w Quantico. Pierwsze szkolenie z tego zakresu przeprowadził w dniach 13-14
maja 2014 r. w centrali NIK w Warszawie wykładowca wyszkolony w Quantico. Z kolei szkolenie dla prokuratorów,
przeprowadzone przez kontrolerów NIK w siedzibie Delegatury w Zielonej Górze, dotyczyło rachunkowości i identyfikowania
oszustw podatkowych.

Rozdział Vii

Rozdział Vi

Rozdział V

5.7. Lekcje edukacyjne w NIK
W NIK organizowane są nieodpłatnie „Lekcje edukacyjne”, które są skierowane szczególnie do placówek oświatowych
– gimnazjów i liceów. Odbywają się także wykłady dla studentów szkół wyższych. Młodzież ma możliwość zwiedzić siedzibę
NIK, obejrzeć wystawę fotografii prezentującą historię NIK oraz wziąć udział w prezentacji multimedialnej. Program lekcji
obejmuje m.in. historię Izby, podstawy prawne oraz działalność kontrolną Izby. Organizowane jest również spotkanie
młodzieży z kierownictwem NIK. Ambicją Najwyższej Izby Kontroli jest przybliżanie młodzieży wiedzy przydatnej na lekcjach
WOS-u, jak również kształtowanie postaw obywatelskich.
W ramach projektu „Lekcje edukacyjne” odbyło się m.in. spotkanie Prezesa NIK z młodzieżą akademicką z Niezależnego
Zrzeszenia Studentów, w którym niegdyś działał także Prezes Kwiatkowski (był członkiem władz krajowych tego
stowarzyszenia). Wykład dotyczył jednej z ciekawszych ubiegłorocznych kontroli – wykorzystywania przez służby specjalne
bilingów. Prezes NIK przyjął także przedstawicieli stowarzyszenia ELSA22 i podczas wykładu opowiedział o roli,
kompetencjach i odpowiedzialności szefa NIK. Wskazał wreszcie na najważniejsze z przeprowadzonych i przygotowywanych
ostatnio kontroli Izby. Wykład dotyczył także dobrych praktyk oraz ich stosowania w zamówieniach publicznych.
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ELSA (z ang. European Law Students’ Association) – Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa działające w 42 krajach. To największa tego typu
organizacja na świecie.

5.8. Sukcesy NIK na arenie międzynarodowej
W 2013 r., za kadencji Krzysztofa Kwiatkowskiego, NIK została wybrana jako przedstawiciel EUROSAI do zarządu Światowej
Organizacji Najwyższych Organów Kontroli INTOSAI. Będzie w nim reprezentować wszystkie europejskie organy kontroli przez
sześć lat (2013-2019). Z kolei w grudniu 2013 r. NIK została audytorem zewnętrznym Rady Europy. W latach 2014-2018
kontrolerzy z NIK będą badać prawidłowość sprawozdań finansowych Rady Europy. Prezes NIK zarządzeniem nr 42/2014 powołał
Zespół ds. Audytu Zewnętrznego Rady Europy, w skład którego weszli doświadczeni kontrolerzy, oraz Komitet Sterujący
z wiceprezesem Wojciechem Kutyłą na czele, którego zadaniem będzie sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją audytu.
Prezes Krzysztof Kwiatkowski odwiedził w 2014 r. Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO) – niezależną organizację kontrolującą
finanse UE. W efekcie wizyty szefowie obu instytucji ustalili, że NIK będzie ściślej współpracowała z ETO, zwłaszcza w zakresie
metodyki kontroli wykonania zadań. NIK i ETO planują także współpracę przy tworzeniu nowego podręcznika kontrolera dla Izby.

6.

Działalność Kolegium Najwyższej Izby Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli, zgodnie z art. 202 ust. 3 ustawy zasadniczej i art. 1 ust. 3 ustawy o NIK, działa na zasadach kolegialności,
co oznacza, że najważniejsze sprawy rozstrzygane są w sposób kolegialny. Kolegium Najwyższej Izby Kontroli wyposażone jest
w szerokie kompetencje. W jego skład z mocy prawa wchodzą: Prezes NIK, jako przewodniczący, trzech wiceprezesów i dyrektor
generalny NIK oraz 14 członków Kolegium: siedmiu przedstawicieli nauk prawnych lub ekonomicznych oraz siedmiu dyrektorów
jednostek organizacyjnych Izby lub radców Prezesa NIK, spośród których Prezes NIK wyznacza sekretarza Kolegium. Członkowie
Kolegium NIK są powoływani przez Marszałka Sejmu RP na wniosek Prezesa NIK, po zasięgnięciu opinii właściwej komisji sejmowej.
Kadencja członków Kolegium NIK trwa 3 lata i ma charakter indywidualny – liczy się od daty powołania. Osoby wchodzące w skład
Kolegium są w sprawowaniu swych funkcji niezawisłe i mogą w sprawie podejmowanych uchwał zgłaszać do protokołu zdanie
odrębne. Gwarancją niezawisłości jest kadencyjność pełnienia funkcji oraz tajne głosowanie. Zasada kolegialności nie oznacza
literalnie, że NIK może działać wyłącznie kolegialnie. Ustawa uprawniła bowiem Prezesa NIK lub wiceprezesów do jednoosobowego
podejmowania określonych czynności.

6.1. Skład Kolegium NIK
W 2013 r. Kolegium NIK obradowało w następującym składzie:
Imię i nazwisko
Jacek Jezierski
Krzysztof
Kwiatkowski
Marian Cichosz
Wojciech Kutyła

Funkcja

Data powołania/odwołania

Prezes NIK

Prezes NIK do 22 sierpnia 2013 r.

Prezes NIK

Prezes NIK od 27 sierpnia 2013 r.
powołany na funkcję wiceprezesa NIK z dniem 16 września 2011 r.
powołany na funkcję wiceprezesa NIK z dniem 26 kwietnia 2012 r.

Jacek Uczkiewicz
Marek Chodkiewicz

wiceprezes NIK
wiceprezes NIK
wiceprezes NIK,
od 23 listopada 2013 r.
radca Prezesa NIK
wiceprezes NIK
dyrektor generalny NIK

Józef Górny

dyrektor generalny NIK

Maciej Bałtowski

przedstawiciel nauk ekonomicznych

Florian Kuźnik

przedstawiciel nauk ekonomicznych

Artur Nowak-Far

przedstawiciel nauk prawnych
i ekonomicznych

Czesław Martysz

przedstawiciel nauk prawnych

Wojciech Misiąg

Mirosław Stec

przedstawiciel nauk prawnych

odwołany z funkcji wiceprezesa NIK z dniem 22 listopada 2013 r.
powołany na funkcję wiceprezesa NIK z dniem 25 listopada 2013 r.
odwołany z funkcji dyrektora generalnego NIK 11 września 2013 r.
powołany na funkcję dyrektora generalnego NIK
z dniem 12 września 2013 r.
powołany zarządzeniem nr 8 Marszałka Sejmu
z dnia 22 października 2010 r. oraz ponownie zarządzeniem nr 8
Marszałka Sejmu z dnia 22 listopada 2013 r.
powołany zarządzeniem nr 1 Marszałka Sejmu z dnia 22 lutego 2011 r.
powołany zarządzeniem nr 8 Marszałka Sejmu
z dnia 22 października 2010 r. i odwołany Zarządzeniem nr 3
Marszałka Sejmu z dnia 9 kwietnia 2013 r.
powołany zarządzeniem nr 11 Marszałka Sejmu
z dnia 12 listopada 2010 r. – kadencja upłynęła 12 listopada 2013 r.,
powołany zarządzeniem nr 3 Marszałka Sejmu z dnia 4 kwietnia 2014 r.
powołany zarządzeniem nr 1 Marszałka Sejmu z dnia 22 lutego 2011 r.,
kadencja upłynęła 22 lutego 2014 r.,
powołany zarządzeniem nr 3 Marszałka Sejmu z dnia 4 kwietnia 2014 r.
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Imię i nazwisko

przedstawiciel nauk prawnych

powołany zarządzeniem nr 4 Marszałka Sejmu z dnia 21 lipca 2010 r. –
kadencja upłynęła w dniu 21 lipca 2013 r.
powołany zarządzeniem nr 8 Marszałka Sejmu z dnia 22 listopada 2013 r.

przedstawiciel nauk prawnych

powołany zarządzeniem nr 8 Marszałka Sejmu z dnia 22 listopada 2013 r.

Roman Furtak

dyrektor Departamentu Metodyki
i Rozwoju Zawodowego

powołany zarządzeniem nr 4 Marszałka Sejmu z dnia 21 lipca 2010 r.;
od 16 lutego 2011 r. – sekretarz Kolegium NIK – kadencja upłynęła
w dniu 21 lipca 2013 r.

Stanisław Jarosz

Rozdział Iii

Piotr Miklis

Rozdział IV

radca Prezesa NIK p.o. dyrektora
Departamentu Infrastruktury;
od 31 października 2013 r. dyrektor
Departamentu Budżetu i Finansów
dyrektor Departamentu Strategii;
od 19 sierpnia 2013 r. – dyrektor
Delegatury NIK w Rzeszowie
dyrektor Delegatury NIK
w Katowicach
radca Prezesa NIK

Czesława
Rudzka-Lorentz

radca Prezesa NIK

Jacek Szczerbiński

Rozdział V

przedstawiciel nauk prawnych

Józef Płoskonka

Stanisław Sikora

Rozdział Vi

Data powołania/odwołania

Marcin
Trzebiatowski
Cezary Banasiński
Włodzimierz
Broński

Wiesław Motyka

Rozdział Vii

Funkcja

Przemysław
Szewczyk

dyrektor Delegatury NIK
w Rzeszowie; od 19 sierpnia 2013 r.
– radca Prezesa NIK
dyrektor Departamentu Pracy,
Spraw Społecznych i Rodziny
dyrektor Delegatury NIK w Łodzi

powołany zarządzeniem nr 5 Marszałka Sejmu z dnia 10 maja 2013 r.;
od 25 lipca 2013 r. – sekretarz Kolegium NIK
powołany zarządzeniem Nr 1 Marszałka Sejmu z dnia 22 lutego 2011 r.,
kadencja upłynęła 22 lutego 2014 r.
powołany zarządzeniem nr 8 Marszałka Sejmu
z dnia 22 listopada 2013 r.
powołany zarządzeniem nr 1 Marszałka Sejmu z dnia 22 lutego 2011 r.,
kadencja upłynęła 22 lutego 2014 r.,
powołany zarządzeniem nr 3 Marszałka Sejmu z dnia 4 kwietnia 2014 r.
powołana zarządzeniem nr 4 Marszałka Sejmu
z dnia 21 lipca 2010 r. – kadencja upłynęła w dniu 21 lipca 2013 r.
powołany zarządzeniem nr 1 Marszałka Sejmu z dnia 22 lutego 2011 r.,
kadencja upłynęła 22 lutego 2014 r.
powołany zarządzeniem nr 1 Marszałka Sejmu z dnia 22 lutego 2011 r.,
kadencja upłynęła 22 lutego 2014 r.
powołany zarządzeniem nr 8 Marszałka Sejmu
z dnia 22 listopada 2013 r.

Skład Kolegium Najwyższej Izby Kontroli (według stanu na 30 kwietnia 2014 r.)
Kierownictwo NIK

Krzysztof Kwiatkowski
Marian Cichosz
Wojciech Kutyła
Jacek Uczkiewicz
Józef Górny

Przedstawiciele nauk prawnych i ekonomicznych

prof. dr hab. Maciej Bałtowski
dr Cezary Banasiński
ks. prof. dr hab. Włodzimierz Broński
prof. zw. dr hab. Teresa Dębowska-Romanowska
prof. zw. dr hab. Elżbieta Kryńska
prof. dr hab. Czesław Martysz
prof. dr hab. Mirosław Stec

Prezes NIK
wiceprezes NIK
wiceprezes NIK
wiceprezes NIK
dyrektor generalny NIK

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Warszawski
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Śląski
Uniwersytet Jagielloński

Przedstawiciele kontrolnych jednostek organizacyjnych NIK lub radcy Prezesa NIK
Marek Cur
Stanisław Jarosz
Piotr Miklis
dr hab. Andrzej Panasiuk
dr Józef Płoskonka
Przemysław Szewczyk
dr Zbigniew Wrona
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radca Prezesa NIK, p.o. dyrektora Departamentu Strategii
dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów (sekretarz Kolegium)
dyrektor Delegatury NIK w Katowicach
dyrektor Delegatury NIK w Warszawie
radca Prezesa NIK
dyrektor Delegatury NIK w Łodzi
radca Prezesa NIK, p.o. dyrektora Departamentu Prawnego
i Orzecznictwa Kontrolnego

6.2. Kompetencje Kolegium NIK
Uprawnienia Kolegium są unormowane w art. 23 ustawy o NIK. Do zadań Kolegium należy zatwierdzanie, uchwalanie
i opiniowanie dokumentów oraz spraw wymienionych w ustawie o NIK. Zatwierdzanie lub uchwalanie ma charakter decyzji.
Kolegium NIK w drodze uchwały podjętej w tajnym głosowaniu rozstrzyga lub opiniuje najważniejsze sprawy związane
z zadaniami i funkcjonowaniem Najwyższej Izby Kontroli:
 analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej,
 roczne sprawozdanie z działalności NIK,
 opinię w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów,
 wystąpienia zawierające zarzuty wynikające z kontroli, a dotyczące ministrów, kierowników urzędów centralnych,
Prezesa NBP,
 roczny plan pracy.
Uchwały podjęte w sprawie wymienionych dokumentów są ostateczne i nie mogą być zmienione przez Sejm lub jego organy.
Schemat 1. Kompetencje Kolegium Najwyższej Izby Kontroli

Kolegium NIK
Zatwierdza

Analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej
Sprawozdanie z działalności NIK w roku ubiegłym
Opinię w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów
Wnioski w sprawie rozpatrzenia przez Sejm określonych problemów
związanych z działalnością organów wykonujących zadania publiczne

Uchwala

Wystąpienia z wynikającymi z kontroli zarzutami dotyczącymi działalności osób
wchodzących w skład Rady Ministrów, kierujących urzędami centralnymi i Prezesa NBP,
a także osób kierujących instytucjami, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o NIK.
Projekt statutu NIK
Projekt budżetu NIK
Roczny plan pracy

Opiniuje

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

Do zadań Kolegium NIK należy rozpatrywanie zastrzeżeń do ocen, uwag i wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych,
wniesionych przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, kierowników naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
oraz osoby kierujące instytucjami wymienionymi w art. 4 ust. 1 ustawy o NIK. Kolegium, rozpatrując zastrzeżenia, najpierw wysłuchuje
kierownika jednostki kontrolowanej, który może składać wyjaśnienia lub oświadczenia. Następnie – już bez udziału przedstawicieli
kontrolowanego podmiotu – przystępuje do dyskusji. Po przegłosowaniu ewentualnych poprawek do uchwały, w drodze tajnego
głosowania, Kolegium podejmuje uchwałę w sprawie zgłoszonych zastrzeżeń. Uchwała, po jej podpisaniu przez przewodniczącego
i sekretarza Kolegium NIK, jest wraz z uzasadnieniem przesyłana kierownikowi podmiotu kontrolowanego.
Posiedzeniom Kolegium NIK, zgodnie z art. 24 ustawy o NIK, przewodniczy Prezes NIK lub wyznaczony przez niego wiceprezes.
Przewodniczący może zapraszać do udziału w posiedzeniu osoby niebędące członkami Kolegium. Kolegium podejmuje uchwały
większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Kolegium w głosowaniu tajnym. Tajność głosowania ma zapewnić
obiektywizm podejmowania rozstrzygnięć oraz gwarantować ustawową zasadę niezawisłości członków Kolegium NIK. Prezes NIK
może zapraszać na posiedzenia Kolegium Najwyższej Izby Kontroli osoby niewchodzące w jego skład.
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6.3. Uchwały Kolegium NIK i rozpatrywanie zastrzeżeń
W 2013 r. Kolegium Najwyższej Izby Kontroli obradowało na 16 posiedzeniach, w trakcie których, po rozpatrzeniu
przedłożonych dokumentów i opracowań, zatwierdziło:
 analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2012 r.,
 sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2012 r.
Kolegium NIK uchwaliło:
 pozytywną opinię w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów w zakresie wykonania ustawy budżetowej za 2012 r.,
 zmiany w planie pracy NIK na 2013 r.,
 projekt budżetu Najwyższej Izby Kontroli na 2014 r.,
 plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 r.
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Ponadto Kolegium rozpatrzyło i podjęło uchwały:
 w sprawie 62 zastrzeżeń do wystąpień pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli;
 w sprawie odmowy wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej kontrolera Najwyższej Izby Kontroli.
Z powodu zgłoszenia po terminie Kolegium NIK pozostawiło bez rozpatrzenia zastrzeżenia zgłoszone do jednego wystąpienia
pokontrolnego.

7.

Organizacja wewnętrzna NIK

Najwyższą Izbą Kontroli kieruje Prezes NIK, który odpowiada za jej działalność przed Sejmem. Prezesa NIK powołuje
na wniosek Marszałka Sejmu lub grupy co najmniej 35 posłów Sejm bezwzględną większością głosów za zgodą
Senatu. Kadencja Prezesa NIK trwa sześć lat. W skład kierownictwa NIK wchodzą także trzej wiceprezesi oraz
dyrektor generalny. Wiceprezesów powołuje Marszałek Sejmu na wniosek Prezesa NIK po zasięgnięciu opinii
Sejmowej Komisji ds. Kontroli Państwowej, na czas nieokreślony. Prezesa i wiceprezesów NIK chroni immunitet.
W 2013 r. funkcję Prezesa NIK sprawował Jacek Jezierski. Jego kadencja zakończyła się w sierpniu. Sejm na
Prezesa NIK powołał Krzysztofa Kwiatkowskiego. Funkcje wiceprezesów w 2013 r. pełnili Marian Cichosz, Wojciech
Kutyła i Wojciech Misiąg. We wrześniu odwołanego ze stanowiska wiceprezesa Wojciecha Misiąga zastąpił Jacek
Uczkiewicz. Ustawa o NIK stanowi, że dyrektora generalnego NIK powołuje Prezes NIK za zgodą Marszałka Sejmu.
Do września 2013 r. dyrektorem generalnym NIK był Marek Chodkiewicz, po nim funkcję tę objął Józef Górny.
Prezes NIK, wiceprezesi i dyrektor generalny nie mogą należeć do partii politycznej, zajmować innego stanowiska,
z wyjątkiem stanowiska profesora szkoły wyższej. Nie mogą wykonywać innych zajęć zawodowych ani prowadzić
działalności publicznej niedającej się pogodzić z godnością urzędu. Nie mogą także sprawować mandatu posła,
senatora, posła do Parlamentu Europejskiego lub radnego. Kierownictwo NIK wchodzi w skład Kolegium Najwyższej
Izby Kontroli.

7.1. Struktura organizacyjna
Organizację wewnętrzną określa statut NIK, nadany przez Marszałka Sejmu 26 sierpnia 2011 r.23 Kontrolnymi jednostkami
organizacyjnymi są departamenty oraz delegatury. Departamenty przeprowadzają lub wspomagają postępowanie kontrolne według
właściwości określonych ustawą o NIK oraz zarządzeniem Prezesa NIK. Mogą koordynować kontrolę lub być jej uczestnikiem.
Nowy statut NIK określił właściwość terytorialną 16 delegatur NIK, których siedziby mieszczą się w stolicach województw.
Delegatury NIK przeprowadzają postępowanie kontrolne w organach i jednostkach terenowych, zgodnie ze swoją właściwością.
Jednostkami organizacyjnymi Najwyższej Izby Kontroli wykonującymi zadania w zakresie organizacji i obsługi Najwyższej Izby Kontroli
są biura. Realizują one zadania związane z administracją, sprawami kadrowymi, skargami i wnioskami, zarządzaniem mieniem,
zamówieniami publicznymi, informatyką, transportem, płacami, rachunkowością i budżetem. Prezes Najwyższej Izby Kontroli może
tworzyć w departamentach, delegaturach i biurach wydziały i samodzielne stanowiska pracy. Może także powoływać zespoły
pomocnicze, określając ich nazwy, skład osobowy oraz zakres i tryb działania. Schemat nr 2 przedstawia strukturę organizacyjną NIK.
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Zarządzenie nr 11 Marszałka Sejmu z 26 sierpnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Najwyższej Izbie Kontroli.

Schemat 2. Struktura organizacyjna NIK w 2013 r.
Najwyższa Izba Kontroli
Jednostki kontrolne
Departament
Administracji Publicznej
Departament Budżetu i Finansów
Departament Gospodarki,
Skarbu Państwa i Prywatyzacji

Jednostki organizacji i obsługi
Delegatura w Białymstoku
Delegatura w Bydgoszczy

Biuro Gospodarcze
Biuro Informatyki

Delegatura w Gdańsku
Biuro Organizacyjne
Delegatura w Katowicach

Departament Infrastruktury
Departament Metodyki Kontroli
i Rozwoju Zawodowego
Departament Nauki, Oświaty
i Dziedzictwa Narodowego
Departament Obrony Narodowej
Departament Porządku
i Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Departament
Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny
Departament Prawny
i Orzecznictwa Kontrolnego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Departament Strategii
Departament Środowiska
Departament Zdrowia

7.2.

Delegatura w Kielcach

Biuro Rachunkowości

Delegatura w Krakowie
Delegatura w Lublinie
Delegatura w Łodzi
Delegatura w Olsztynie
Delegatura w Opolu
Delegatura w Poznaniu
Delegatura w Rzeszowie
Delegatura w Szczecinie
Delegatura w Warszawie
Delegatura we Wrocławiu
Delegatura w Zielonej Górze

Właściwość jednostek organizacyjnych NIK

Departamenty przeprowadzają postępowanie kontrolne w naczelnych i centralnych organach państwowych, NBP lub podmiotach
określonych w art. 4 ust. 1 ustawy, w zakresie swojej właściwości rzeczowej lub funkcjonalnej, oraz – w porozumieniu z właściwą
terytorialnie delegaturą – w organach i jednostkach terenowych. W 2013 r. departamenty kontrolne koordynowały kontrole
lub uczestniczyły w postępowaniu kontrolnym, w szczególności przy przygotowywaniu kontroli, rozpatrywaniu zastrzeżeń, tworzeniu
informacji o wynikach kontroli i innych opracowań. Delegatury uczestniczyły w kontrolach koordynowanych lub przeprowadzały
(koordynowały) postępowanie kontrolne w organach i jednostkach terenowych zgodnie z właściwością terytorialną.
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Głównym zadaniem departamentów, zgodnie z zarządzeniem nr 12/2011 Prezesa NIK24, jest przeprowadzanie kontroli,
w szczególności spraw objętych działami administracji rządowej25, zgodnie z przypisaną im właściwością oraz kontrola zadań
realizowanych przez właściwych ministrów, organy, urzędy i jednostki podporządkowane lub nadzorowane przez tych ministrów.
Jednostkom kontrolnym została także przypisana kontrola wykonania budżetu państwa w poszczególnych częściach, kontrola
działalności urzędów centralnych i agencji, kontrola realizacji zadań audytu wewnętrznego, gospodarki finansowej i majątkowej
badanych podmiotów oraz badanie wykonania planów finansowych funduszów. Ogólne zakresy właściwości jednostek kontrolnych
NIK zostały przedstawione w schemacie nr 3.
Schemat 3. Zakresy właściwości departamentów
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Ogólny zakres właściwości rzeczowej

Działalność administracji publicznej, członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii
Europejskiej, rozwój regionalny, wyznania religijne, mniejszości narodowe i etniczne,
informatyzacja, sprawy zagraniczne, działalność GUS, Urzędu Zamówień Publicznych

Departament Budżetu
i Finansów

Budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe, koordynacja kontroli wykonania budżetu
państwa, kontrola wykonania założeń polityki pieniężnej, działalność NBP
oraz Komisji Nadzoru Finansowego

Departament Gospodarki, Skarbu
Państwa i Prywatyzacji

Gospodarka, Skarb Państwa , badanie przychodów z prywatyzacji SP, działalność UOKiK,
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Agencji Rezerw Materiałowych
i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencji Rozwoju Przemysłu

Departament Infrastruktury

Gospodarka morska, transport, łączność, budownictwo, gospodarka przestrzenna
i mieszkaniowa

Departament Metodyki Kontroli
i Rozwoju Zawodowego

Wspieranie procesu kontroli i funkcjonowania NIK przez rozwój metodyki kontroli,
analizy jakości kontroli, szkolenia pracowników, prowadzenie aplikacji kontrolerskiej

Departament Nauki, Oświaty
i Dziedzictwa Narodowego

Nauka, oświata i wychowanie, szkolnictwo wyższe, kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego, kultura fizyczna, turystyka

Departament Obrony Narodowej

Obrona narodowa – Siły Zbrojne RP, działalność Wojskowej Agencji Mieszkaniowej,
Agencji Mienia Wojskowego

Departament Porządku
i Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Sprawiedliwość oraz sprawy wewnętrzne, działalność Prokuratora Generalnego
i podległych mu prokuratorów, ABW, Agencji Wywiadu,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Departament Pracy, Spraw
Społecznych i Rodziny

Praca, zabezpieczenie społeczne, sprawy rodziny, osób niepełnosprawnych,
kombatantów i osób represjonowanych

Departament Prawny
i Orzecznictwa Kontrolnego

Obsługa prawna postępowania kontrolnego i jej koordynowanie, obsługa procesu
rozpatrywania zastrzeżeń przez komisję rozstrzygającą
i Kolegium NIK, wykonywanie i koordynowanie spraw związanych ze współpracą NIK
z organami powołanymi do ścigania przestępstw

Departament
Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne, rybołówstwo, działalność Agencji Nieruchomości
Rolnych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego,
Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych

Departament Strategii

Opracowywanie strategii działalności kontrolnej, planowanie i koordynowanie działalności
kontrolnej, prowadzenie kontroli doraźnych, sprawozdawczości i analiz dotyczących
działalności Izby, współpraca z ETO, organizacjami i organami kontroli innych państw,
audyt i kontrola wewnętrzna

Departament Środowiska

Departament Zdrowia
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Departament
Administracji Publicznej
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Gospodarka wodna oraz środowisko

Ochrona zdrowia

Zarządzenie nr 12/2011 Prezesa NIK z 29 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowej organizacji wewnętrznej oraz właściwości jednostek
organizacyjnych Najwyższej Izby Kontroli.
Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, ze zm.).

Jednostkami organizacyjnymi wykonującymi zadania z zakresu organizacji i obsługi NIK są biura: Gospodarcze, Informatyki,
Organizacyjne oraz Rachunkowości. Biura mają strukturę wydziałową, a ich pracownicy zatrudniani są na podstawie umowy o pracę.
Schemat 4. Ogólne zakresy właściwości biur
Ogólny zakres właściwości rzeczowej

Biuro Gospodarcze

Organizacja i obsługa funkcjonowania Izby w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych,
biurowych i transportowych, gospodarowanie mieniem, zamówienia publiczne

Biuro Informatyki

Zarządzanie infrastrukturą, zasobami i projektami teleinformatycznymi,
wdrażanie polityki bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych

Biuro Organizacyjne

Organizacja posiedzeń Kolegium NIK, obsługa organizacyjna Kierownictwa NIK, prowadzenie spraw
kadrowych, działalności wydawniczej i poligraficznej, biblioteki i archiwum, rozpatrywanie skarg
i wniosków, ochrona informacji niejawnych, danych osobowych i tajemnicy kontrolerskiej,
koordynowanie udostępniania informacji publicznej, prowadzenie BIP

Biuro Rachunkowości

8.

Opracowanie, koordynacja i realizacja budżetu NIK, prowadzenie ksiąg rachunkowych,
obsługa funduszu płac

Pracownicy

Status oraz obowiązki i uprawnienia pracowników Najwyższej Izby Kontroli reguluje ustawa o NIK. Pracownikami NIK są Prezes,
wiceprezesi, dyrektor generalny NIK, kontrolerzy oraz pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracyjnych i obsługi.
Kontrolerzy zatrudniani są na podstawie mianowania w departamentach i delegaturach, czyli kontrolnych jednostkach
organizacyjnych NIK. Kontroler musi spełniać wszystkie warunki określone w ustawie: mieć obywatelstwo polskie, pełną
zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych, nie być karany za przestępstwo popełnione z winy
umyślnej, a ponadto mieć wyższe wykształcenie i stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
Kontrolerzy NIK mają ograniczone uczestnictwo w życiu publicznym poprzez zakaz sprawowania mandatów posła, senatora,
posła do Parlamentu Europejskiego lub radnego. Nie mogą publicznie manifestować poglądów politycznych oraz brać udziału
w strajkach. Pracownicy administracji i obsługi zatrudniani są w biurach na podstawie umowy o pracę.

8.1. Stan etatowy i struktura zatrudnienia
Planowana na 2013 r. liczba etatów w NIK wynosiła 1701. W dniu 1 stycznia 2013 r. zatrudniano pracowników na 1641,62
etatach26. Przeciętne zatrudnienie w 2013 r. wynosiło 1639,62 etatów. Według stanu na koniec grudnia 2013 r., zatrudniano
pracowników na 1676,57 etatach27. Dane o stanie etatowym i strukturze zatrudnienia, według stanu na 31 grudnia 2013 r.
w porównaniu z analogicznymi danymi z 2012 r., zawiera tabela nr 1.
Tabela 1. Stan etatowy i struktura zatrudnienia w latach 2012-2013
Lp.

26
27

Stan etatowy na 31 grudnia

2012 r.
Liczba etatów

2013 r.

Struktura (w %)

Liczba etatów

Struktura (w %)

1.
2.

Kierownictwo NIK
Kontrolerzy

5,0
1.196,0

0,3
72,7

5,0
1.211,8

0,3
72,3

3.

Pracownicy administracji i obsługi
Razem

443,3
1.644,3

27,0
100%

459,8
1.676,6

27,4
100%

W tym 50 osób na urlopach bezpłatnych i wychowawczych.
W tym 46 osób na urlopach bezpłatnych i wychowawczych.
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Z danych statystycznych za 2013 r. wynika, że w Najwyższej Izbie Kontroli pracuje więcej mężczyzn (58%) niż kobiet.
Wśród pracowników zatrudnionych na stanowiskach kontrolerskich 35% stanowiły kobiety, a 65% mężczyźni. Struktura
zatrudnienia według płci pracowników kontrolnych nieznacznie zwiększyła się na korzyść kobiet w stosunku do roku poprzedniego.
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Diagram 1. Struktura zatrudnienia w 2013 r. w podziale na jednostki organizacyjne NIK (wg płci pracowników)
Liczba etatów

1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

42%

65%

54%
Departamenty

58%

35%

46%

Delegatury

Kobiety
Mężczyźni

54%
46%
Biura

Ogółem

Wśród kontrolerów przeważały osoby o wieloletnim doświadczeniu zawodowym, w wieku powyżej 41 lat. W grupie
pracowników legitymujących się wyższym wykształceniem 67 osób posiadało stopień naukowy doktora lub doktora
habilitowanego, 45 ukończyło Krajową Szkołę Administracji Publicznej.
Tabela 2. Liczba etatów w NIK w 2013 r. w podziale na jednostki organizacyjne
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Lp.

Stan etatowy na 31 grudnia 2013 r.

1.
2.
3.
4.

Departamenty
Delegatury
Biura
Poza jednostką organizacyjną

5.

Kierownictwo NIK
Razem

Liczba etatów

Struktura (w %)

571,7
795,7
292,3
12,0

34,1
47,5
17,4
0,7

5,0
1.676,6

0,3
100%
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Oceny kwalifikacyjne pracowników mianowanych
Mianowani pracownicy Najwyższej Izby Kontroli podlegają okresowym ocenom kwalifikacyjnym, przeprowadzanym co roku.
Na podstawie art. 76 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli oraz zarządzenia nr 19/2011 Prezesa NIK z 1 września 2011 r.
w sprawie dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych mianowanych kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli
przeprowadzone zostały oceny okresowe pracowników mianowanych za 2013 r.
Ustawa o NIK precyzuje zasady dokonywania ocen kwalifikacyjnych kontrolerów, m.in. określa ich przedmiot i tryb.
Oceny dokonuje przełożony pracownika mianowanego. Ocena kwalifikacyjna dokonywana jest na piśmie i wymaga
pisemnego uzasadnienia, a przełożony doręcza ją kontrolerowi za potwierdzeniem odbioru. Przedmiotem oceny jest jakość
i efektywność pracy, sposób wykonywania obowiązków służbowych, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, a także postawa
pracownika w służbie i poza służbą. Treść ocen bierze się pod uwagę przy wyróżnianiu i awansowaniu pracownika oraz przy
podejmowaniu innych decyzji dotyczących stosunku pracy.
W NIK w 2013 r. pracowało 1.053 mianowanych kontrolerów, spośród których ocenie kwalifikacyjnej podlegało 831. Z obowiązku
oceny na podstawie art. 76 ust. 6 ustawy o NIK oraz zarządzenia Prezesa NIK zwolnionych było 214 mianowanych kontrolerów
będących w okresie wypowiedzenia stosunku pracy oraz pracowników, którym brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku
i stażu pracy wymaganych do nabycia prawa do emerytury. Z ocen kwalifikacyjnych są również zwolnieni mianowani kontrolerzy,
którzy nie świadczyli pracy w danym roku łącznie przez co najmniej połowę okresu podlegającego ocenie z powodu przebywania na
urlopie bezpłatnym, urlopie dla poratowania zdrowia lub z innej przyczyny28. W terminie późniejszym, z przyczyn
usprawiedliwionych zostanie ocenionych 8 pracowników.
28
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§ 8 ust.1 zarządzenia Prezesa NIK z dnia 1 września 2011 r. w sprawie dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych mianowanych kontrolerów
Najwyższej Izby Kontroli.

W grupie 831 ocenionych pracowników mianowanych ocenę wyróżniającą otrzymało 225 osób, ocenę bardzo dobrą
uzyskało 366 pracowników, ocenę dobrą 210 pracowników, ocenę zadowalającą 28 pracowników, zaś ocenę negatywną
2 pracowników. Od oceny negatywnej odwołał się jeden pracownik. Od decyzji Prezesa NIK zatwierdzającej ocenę
negatywną mianowanemu kontrolerowi służy skarga do sądu administracyjnego29.

Nabory do pracy na stanowiska kontrolerów
Zasady i tryb naboru kandydatów do pracy w NIK na stanowiska kontrolerów reguluje ustawa o NIK30 oraz zarządzenie
nr 35/2012 Prezesa NIK z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie naboru do pracy na stanowiska kontrolerów w Najwyższej
Izbie Kontroli. W 2013 r. nabory zostały ogłoszone w drodze otwartego i konkurencyjnego postępowania kwalifikacyjnego
prowadzonego na podstawie publicznego ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej, na publicznej
stronie internetowej NIK oraz na tablicach ogłoszeń w jednostkach organizacyjnych NIK. Ogłoszenia o naborach zawierały
informacje o wolnych stanowiskach pracy wraz z zakresem zadań i wymaganiami związanymi ze stanowiskami, informacje
o wymaganych dokumentach, terminie i miejscu ich złożenia oraz inne szczegóły dotyczące zasad i trybu naboru do pracy
w NIK. Zgłoszenia udziału w rekrutacjach prowadzone były wyłącznie w formie elektronicznej poprzez rejestrację
kandydatów na portalu internetowym NIK.

Konkursy na stanowiska dyrektorów i wicedyrektorów kontrolnych jednostek organizacyjnych NIK
Wymóg i zasady przeprowadzania konkursów na stanowiska dyrektorów i wicedyrektorów (na okres 5 lat) wprowadziła
znowelizowana ustawa o NIK. Tryb przeprowadzania konkursów unormowano szczegółowo zarządzeniem nr 5/2013
Prezesa NIK z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie konkursu na stanowiska dyrektorów i wicedyrektorów kontrolnych jednostek
organizacyjnych Najwyższej Izby Kontroli. Ogłoszenia o konkursach udostępnione zostały w Biuletynie Informacji Publicznej,
na publicznej stronie internetowej NIK, na tablicach ogłoszeń w jednostkach organizacyjnych NIK oraz w intranecie.
Ogłoszenia zawierały informacje wymagane ww. przepisami, w tym: oznaczenie stanowisk, na które przeprowadzane były
konkursy, opisy stanowisk, wymagania stawiane kandydatom, wymagane dokumenty, miejsce i termin składania zgłoszeń
oraz inne szczegóły dotyczące zasad i trybu konkursów. Zgłoszenia do udziału w konkursach osoby kandydujące na
stanowiska składały w formie pisemnej, załączając wymagane dokumenty określone w ogłoszeniu o konkursie. Zgodnie
z przepisami ustawy o NIK w 2013 r. przeprowadzono łącznie konkursy na 45 stanowisk dyrektorów i wicedyrektorów
kontrolnych jednostek organizacyjnych NIK. Nowa kadra kierownicza to w większości prawnicy i ekonomiści z długoletnim
stażem kontrolerskim.

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska doradców
Zasady postępowania kwalifikacyjnego reguluje zarządzenie nr 11/2012 Prezesa NIK z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie
awansów na stanowiska doradców prawnych, ekonomicznych i technicznych kontrolnych jednostek organizacyjnych
Najwyższej Izby Kontroli. Zgodnie z nim mianowanie kontrolera na stanowisko doradcy prawnego, ekonomicznego lub
technicznego następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego. Informację o rozpoczęciu postępowania
przekazuje się kontrolerom poprzez zamieszczenie jej na tablicach ogłoszeń w jednostkach organizacyjnych i w intranecie.
Informacja zawiera wskazanie stanowiska, którego dotyczy postępowanie, zakres zadań, wymagania stawiane kandydatom,
informację o wymaganych dokumentach, terminie i miejscu ich złożenia oraz inne szczegóły dotyczące zasad i trybu
postępowania. Komisja dokonuje oceny spełnienia wymagań przez kandydatów na podstawie ofert i dokumentów przez nich
przedłożonych, informacji o przebiegu zatrudnienia i ocenach kwalifikacyjnych oraz w oparciu o wynik przeprowadzonych
z kandydatami rozmów kwalifikacyjnych. Podczas rozmów Komisja sprawdza i ocenia wiedzę, kwalifikacje i predyspozycje
kandydatów do pracy na stanowisku doradcy. W 2013 r. w drodze postępowania kwalifikacyjnego awansowano
4 pracowników.

29
30

Art. 76, 76a i 76b ustawy o NIK.
Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm.
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I. Najwyższa Izba Kontroli – podstawy prawne działalności i organizacja
Pracownicy z orzeczoną niepełnosprawnością zatrudnieni w NIK
W Najwyższej Izbie Kontroli na dzień 31 grudnia 2013 r. były zatrudnione 43 osoby z orzeczoną niepełnosprawnością
(42 osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy i 1 osoba w wymiarze 0,25 etatu), w tym:
 1 osoba posiadająca znaczny stopień niepełnosprawności (kontroler) oraz 1 osoba posiadająca orzeczenie
o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji (pracownik na stanowisku
administracyjnym);
 32 osoby posiadające umiarkowany stopień niepełnosprawności lub całkowitą niezdolność do pracy bądź II grupę
inwalidzką (18 kontrolerów, 12 osób na stanowiskach administracyjnych, 2 osoby na stanowiskach obsługi);
 9 osób posiadających lekki stopień niepełnosprawności lub III grupę inwalidzką (6 kontrolerów, 3 osoby na
stanowiskach administracyjnych).
Najwyższa Izba Kontroli zapewnia osobom z niepełnosprawnością równy dostęp do zatrudnienia oraz przestrzega praw
niepełnosprawnych pracowników. Pracownicy niepełnosprawni korzystają z uprawnień przewidzianych w ustawie z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych31, w szczególności:
skróconej normy czasu pracy, zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w celu wykonania badań
specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, zwolnienia od pracy w celu uczestniczenia w turnusie
rehabilitacyjnym oraz z dodatkowego urlopu wypoczynkowego.

8.2. Rozwój zawodowy pracowników
Ścieżkami rozwoju zawodowego pracowników NIK, organizacją aplikacji kontrolerskich oraz rozwijaniem metodyki kontroli
zajmuje się Departament Metodyki Kontroli i Rozwoju Zawodowego. Standardy polityki kadrowej NIK uznają kwalifikacje
pracowników uczestniczących w procesie kontrolnym za ważny czynnik, wpływający na jakość kontroli. Warunkiem dobrego
wykonywania zadań kontrolnych jest stałe rozwijanie biegłości kontrolerów przez ich dokształcanie i doskonalenie
zawodowe. Dzięki temu NIK dysponuje kompetentną i zaangażowaną kadrą. Izba stwarza możliwości rozwoju pracownikom,
gwarantuje wymianę doświadczeń, uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz ustawiczne doskonalenie metodyki kontroli.
Szkolenie pracowników odbywa się w dwóch podstawowych formach: aplikacji kontrolerskich i stałego doskonalenia
zawodowego.

Aplikacja kontrolerska
NIK jest jednym z nielicznych w Europie najwyższych organów kontroli przeprowadzających szkolenie zawodowe dla nowo
zatrudnionych kontrolerów w formie aplikacji. Celem aplikacji kontrolerskiej jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie
kontrolerów do prowadzenia postępowania kontrolnego. W ramach szkolenia organizowane są wykłady, seminaria,
warsztaty i ćwiczenia. Ponadto aplikacja obejmuje m.in. wykonywanie przez aplikantów zadań praktycznych w macierzystych
jednostkach organizacyjnych oraz samokształcenie. Udział w aplikacji zapewnia kandydatom na kontrolerów niezbędne
przygotowanie do prowadzenia postępowania kontrolnego. Odbywają oni aplikację w początkowym (trzyletnim) okresie
zatrudniania ich na podstawie umowy o pracę. Aplikacja kończy się egzaminem przed komisją powołaną przez Prezesa NIK.
Pozytywne zdanie egzaminu jest podstawą do nawiązania stosunku pracy na podstawie mianowania.
Aplikacja kontrolerska w 2013 r. była zorganizowana w formie dziewięciu tygodniowych zjazdów szkoleniowych w Ośrodku
Szkoleniowym w Goławicach. Program aplikacji obejmował 330 godzin zajęć: wykładów i seminariów z dziedziny prawa
i rachunkowości, zamówień publicznych, finansów publicznych, systemu kontroli w Polsce i innych krajach, struktury i zadań
władz publicznych i ich administracji, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, metodyki kontroli
budżetowej, postępowania dowodowego, podstaw ekonomii i zarządzania gospodarką. Prowadzone były także zajęcia
warsztatowe z psychologii, rachunkowości budżetowej, informatyki (funkcjonalność Pomocnika kontrolera, Worda i Excela).
Wprowadzenie nowej procedury kontrolnej oraz analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród aplikantów
spowodowały ujęcie w planie zajęć dodatkowych godzin ćwiczeń z pisania projektów wystąpienia pokontrolnego oraz
dokumentowania czynności kontrolnych. Wykładowcami aplikacji są zarówno doświadczeni pracownicy NIK, jak i pracownicy
naukowi szkół wyższych. Izba dzieli się swą metodyką kontroli z innymi instytucjami – w aplikacji mogą uczestniczyć
pracownicy działów kontroli wewnętrznej z administracji rządowej i samorządowej. W 2013 r. w szkoleniu aplikacyjnym udział
wzięły 42 osoby, w tym 7 spoza Izby.
31
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Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.

Aplikacja drugiego stopnia
Nowelizacja ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli z 2010 r. zniosła podział kontrolerów na pracowników wykonujących
i nadzorujących czynności kontrolne na podstawie zajmowanego stanowiska. W zarządzeniu nr 9/2012 Prezesa NIK z dnia
29 marca 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad przygotowania kontroli, zadań kontrolerów oraz zasad sporządzania
informacji o wynikach kontroli zostało przyjęte rozwiązanie umożliwiające efektywne wykorzystanie zasobów osobowych
jednostek organizacyjnych NIK do zagwarantowania odpowiedniej jakości kontroli. W lutym 2013 r. ruszyła pierwsza edycja
kursu przygotowawczego dla koordynatorów kontroli i kontrolerów nadzorujących czynności kontrolne (tzw. aplikacja
drugiego stopnia). Jest on dedykowany pracownikom Izby, którzy z uwagi na predyspozycje, doświadczenie i umiejętności
zawodowe mogą być koordynatorami, a nie mają jeszcze stanowiska doradcy. Kurs przygotowuje kontrolerów do pełnienia
funkcji koordynacyjnych i nadzorczych, w szczególności doskonali ich umiejętności w zakresie przygotowania kontroli,
nadzorowania czynności kontrolnych oraz opracowania wyników kontroli. Wykładowcami z racji przedmiotu szkolenia byli
wyłącznie pracownicy NIK. Tematyka obejmowała aktualne problemy społeczne i gospodarcze Polski, podstawowe zasady
kontroli jednostek sektora publicznego, zagadnienia metodyki kontroli stosowanej w najwyższych organach kontroli w innych
krajach, planowanie i przygotowanie kontroli, zarządzanie procesem kontrolnym oraz sprawowanie nadzoru.
Szkolenie składało się z dwóch części: teoretycznej, prowadzonej w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń, obejmujących
170 godzin oraz części praktycznej polegającej na przygotowaniu, pod kierunkiem trenera i dyrektora właściwej jednostki
kontrolnej, programu kontroli planowej lub doraźnej, koordynacji lub nadzorowaniu tej kontroli oraz opracowaniu projektu
informacji o jej wynikach. W 2013 r. w aplikacji II stopnia udział wzięło 30 kontrolerów z 24 jednostek kontrolnych NIK.

Studia menedżerskie
W 2013 r. zakończyła się II edycja Menedżerskich Studiów Podyplomowych organizowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli
we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie. Wzięło w niej udział 40 pracowników. Zajęcia trwały dwa
semestry (od listopada 2012 r. do lipca 2013 r.). Program studiów obejmował 160 godzin zajęć dydaktycznych. Zajęcia
odbywały się w Ośrodku Szkoleniowym NIK w Goławicach w formie dwudniowych zjazdów. Wykładowcami byli pracownicy
naukowi z Katedry Rozwoju Kapitału Ludzkiego SGH. Celem studiów było dostarczenie słuchaczom aktualnej wiedzy
o uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych i prawnych funkcjonowania polskiej gospodarki oraz rozwój umiejętności
kierowania zespołem pracowniczym. Zajęcia obejmowały m.in. stosowanie nowoczesnych metod i technik zarządzania oraz
doskonalenie indywidualnych kompetencji interpersonalnych i przywódczych.

Inne szkolenia
Pracownicy mają możliwość uzupełniania lub systematyzowania wiedzy i umiejętności w ramach stałego doskonalenia
zawodowego. NIK zapewnia szkolenia specjalistyczne (np. organizowane przez KSAP, informatyczne), szkolenia związane
z realizacją obowiązków ustawowych (ochrona informacji niejawnych, BHP) i kursy języków obcych. Pracownicy mogą także
uzyskać dofinansowanie do studiów doktoranckich i podyplomowych oraz otrzymać zgodę na odbycie aplikacji prawniczej
(radcowskiej, sędziowskiej bądź prokuratorskiej). Dane wskazujące, jak kształtował się udział pracowników NIK
w szkoleniach w ostatnich 2 latach, prezentuje tabela nr 3:
Tabela 3. Pracownicy objęci szkoleniami w latach 2012-2013
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1/

Rodzaj szkolenia
Aplikacja kontrolerska
Nauka języków obcych
Szkolenia specjalistyczne
Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Studia doktoranckie, podyplomowe
Aplikacje w zawodach prawniczych

2012 r.
2013 r.
Liczba uczestników1/
49
35
288
248
5.941
6.018
478
294
298
256
132
88
9
10

Poszczególni pracownicy korzystają w ciągu roku z różnorodnych form szkolenia i dokształcania zawodowego, dlatego liczba uczestników szkoleń
czasem może być większa od stanu etatowego NIK.
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I. Najwyższa Izba Kontroli – podstawy prawne działalności i organizacja
Szkolenia specjalistyczne
W 2013 r. zorganizowano dla pracowników 554 szkolenia specjalistyczne. Ich tematyka dotyczyła m.in.:
 funduszy unijnych na lata 2014-2020;
 inwestycji finansowanych z budżetu państwa;
 omówienia i przećwiczenia wszystkich etapów badania, prowadzonych w ramach kontroli wykonania budżetu
państwa, w których wykorzystywany jest program PK-5.3;
 technik komputerowych (MS Excel 2010, MS PowerPoint 2010, MS Word 2010);
 rachunkowości budżetowej, w tym prowadzonej w systemach informatycznych w aspekcie kontroli budżetowej;
- budżetu zadaniowego jako metody zarządzania środkami publicznymi;
 monitoringu, rozliczania i kontroli projektów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych;
 zamówień publicznych dla kontrolerów;
 poprawności językowej i komunikatywności pism urzędowych;
 zarządzania czasem i organizacji czasu pracy;
 trudnych sytuacji w pracy i technik redukcji stresu;
 nowej procedury kontrolnej i sporządzania projektu wystąpienia pokontrolnego;
 doskonalenia umiejętności sporządzania wystąpienia pokontrolnego.
W związku z nowelizacją ustawy o NIK kontynuowane były szkolenia dotyczące nowej procedury kontrolnej NIK, w których
wzięło udział 510 pracowników. Został także zrealizowany cykl nowych szkoleń, łączących umiejętności językowe
z umiejętnościami psychospołecznymi. Szkolenia odbyły się w formie pięciu 18-godzinnych warsztatów dla pracowników,
którzy wykorzystują język angielski w sytuacjach zawodowych. W 2013 r. przeprowadzone zostało około 140 szkoleń dla
kontrolerów oraz pracowników administracyjnych, w związku z wdrażaniem systemu zarządzania dokumentami i sprawami
(ZDiS). Szkolenia, w których uczestniczyli pracownicy biur wykonujących zadania z zakresu organizacji i obsługi objęły
m.in. budżet zadaniowy, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2013 r., podatek dochodowy od osób fizycznych
w 2013 r., postępowanie w sprawie skarg i wniosków, zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2013 r.
Intensywnie szkoleni byli informatycy, zwłaszcza w zakresie nowych technologii informatycznych i oprogramowania. Tematami szkoleń
były: 3114 Novell ZEN works 11 Configuration Management Administration, Mechanizmy infekcji oraz sposoby postępowania ze
złośliwym oprogramowaniem, Programowanie VBA w Excelu i Accessie, MSP Foundation Umowy cywilno-prawne, delegacje krajowe
i zagraniczne – najnowsze zmiany w rozliczaniu podróży służbowych, zarządzanie projektami przy użyciu Enterprise Management,
MS Windows 7 Enterprise Desktop Support Technician, VMware v Sphere Optimize and Scale v 5.1, IPS Blade Training – Check Point
Software, Minimalne wymaganie bezpieczeństwa dla systemów teleinformatycznych podmiotów realizujących zadania publiczne
zgodnie z rozporządzeniem w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, Red Hat System Administration II with RHCSA Exam
(RH135), ITIL V3 Service Offerings & Agreements (SO&A), SUSE Linux Enterprise 11 Administration, Ochrona styku z Internetem
i Vulnerability, Check Point Security, 0-day malware – czy możemy skutecznie bronić się przed atakami ukierunkowanymi, Zarządzanie
projektami przy użyciu Microsoft Enterprise Projekt 2010 oraz Projekt Server 2010 dla administratorów.

Nauka języków obcych

Rozdział Vi

Tabela 4. Pracownicy uczestniczący w kursach językowych w latach 2012-2013

Rozdział Vii

NIK przywiązuje dużą wagę do podnoszenia poziomu znajomości języków obcych przez pracowników. Nauka języków obcych odbywa
się w ramach lektoratów prowadzonych przez firmy językowe w siedzibie NIK lub w zewnętrznych instytutach i szkołach językowych.
Specjalistyczne kursy językowe, zbieżne z potrzebami zawodowymi pracowników NIK prowadziła Krajowa Szkoła Administracji
Publicznej. Dane o udziale pracowników NIK w szkoleniach językowych zamieszczono w tabeli nr 4.

1/

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Lektoraty
Angielski
Niemiecki
Francuski
Rosyjski
Hiszpański
Razem

Łącznie z lektoratami w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.
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2012 r.
Liczba osób1/
236
3
21
13
15
288

2013 r.
Struktura
Struktura
Liczba osób1/
(w %)
(w %)
82,0
210
84,7
1,0
4
1,6
7,3
19
7,7
4,5
10
4,0
5,2
5
2,0
100%
248
100%

Studia doktoranckie i podyplomowe, aplikacje w zawodach prawniczych
W 2013 r. 88 pracowników NIK podjęło lub kontynuowało studia doktoranckie i podyplomowe w celu poszerzenia wiedzy
w zakresie audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, ekonomii menedżerskiej,
zarządzania zasobami ludzkimi, rachunkowości i rewizji finansowej, jak również psychologii w zarządzaniu instytucjami.
Ponadto 10 pracowników realizowało aplikacje w zawodach prawniczych.

Ocena efektywności zajęć szkoleniowych
Efektywność szkoleń jest przez NIK badana i analizowana. Każdy uczestnik aplikacji kontrolerskich oraz szkoleń
specjalistycznych jest zobligowany do wypełnienia ankiety oceniającej zarówno przydatność poruszanej tematyki,
jak i sposób prowadzenia zajęć przez wykładowcę. Ocenie podlega zarówno aspekt merytoryczny (stopień realizacji celu
szkolenia, precyzja i jasność prezentowania treści, merytoryczne przygotowanie wykładowcy), jak i metodyczny
(umiejętność nawiązania kontaktu z uczestnikami szkolenia, umożliwianie uczestnikom aktywnego udziału w zajęciach,
stosowanie symulacji i ćwiczeń, przekazywanie informacji i ocen zwrotnych). Ta metoda oceny szkoleń stanowi element
kontroli i jednocześnie daje podstawę do analizy oferty szkoleniowej pod kątem ewentualnych zmian w programach
szkoleń, jak i doboru osób prowadzących zajęcia. Ocena efektywności szkoleń jest realizacją zasad określonych
w Standardach kontroli NIK.

9.

Metodyka kontroli

Rok 2013 stanowił swego rodzaju sprawdzian dla nowych zasad postępowania kontrolnego wprowadzonych na podstawie
znowelizowanej ustawy o NIK i określonych w szczegółowych wytycznych Prezesa NIK. Wprowadzone w stosunku
do kontroli rozpoczętych od 2 czerwca 2012 r. zmiany polegały w szczególności na:
 zastąpieniu dotychczasowych dwóch dokumentów (protokołu kontroli i wystąpienia pokontrolnego) jednym –
wystąpieniem pokontrolnym, podpisywanym jednostronnie przez NIK;
 zmianie procedury odwoławczej;
 zastąpieniu dotychczasowego wystąpienia pokontrolnego do jednostek nadrzędnych powiadomieniem;
 uporządkowaniu i rozszerzeniu postępowania dowodowego, w tym zakresu korzystania z wyjaśnień jako środka
dowodowego.
W związku z powyższymi zmianami w roku 2013 kontynuowano wdrażanie nowych zasad dotyczących prowadzenia
i nadzorowania czynności kontrolnych. Od roku 2012 obowiązują nowe wzory dokumentów związanych z postępowaniem
kontrolnym, w tym wzór nowego wystąpienia pokontrolnego. W roku ubiegłym skupiono się na monitorowaniu procesu
wdrażania nowych zasad i wzorów dokumentów. Wyniki monitorowania posłużą do opracowania ewentualnych modyfikacji
rozwiązań szczegółowych, a także aktualizacji niektórych opracowań metodycznych i standardów. Ma to również związek
z faktem, że w drugiej połowie 2013 r. zatwierdzona została nowa wersja standardów kontroli Międzynarodowej Organizacji
Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI): ISSAI 100, 200, 300 i 400, przyjętych jako obowiązujące na kolejne 5-9 lat,
w których wprowadzone zostały istotne zmiany, mające wpływ na docelowy kształt standardów kontroli NIK.

9.1. Informatyczne techniki wspomagania kontroli
Powszechne stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych we wszystkich dziedzinach gospodarki, również
w sektorze publicznym, nie pozostaje bez wpływu na postępowanie kontrolne Najwyższej Izby Kontroli. Poszerzył się zakres
podmiotowy i przedmiotowy urzędowych rejestrów i systemów informacyjnych administracji publicznej oraz centralnych
systemów sprawozdawczych, w których gromadzone jest wiele danych dotyczących podmiotów podlegających potencjalnie
kontroli NIK – wykorzystanie tych danych, w powiązaniu z zasobami informacyjnymi NIK, pozwala na bardziej efektywne
przygotowanie kontroli, w tym dobór podmiotów do kontroli. W większości jednostek sektora publicznego funkcjonują lub
budowane są systemy informatyczne służące nie tylko do obsługi finansowej, ale również do zarządzania procesami
i zadaniami – wykorzystanie zasobów tych systemów w trakcie kontroli zadań, procesów lub finansów zwiększa efektywność
postępowania, a w pewnych sytuacjach staje się jedyną ścieżką dojścia do materiałów dowodowych. Istniejące lub
budowane centralne bazy danych oraz branżowe hurtownie danych pozwalają w coraz większym stopniu na pozyskiwanie
kompletnych danych o szczegółowości wystarczającej do postępowania kontrolnego, co w najbliższym czasie powinno
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zmienić sposób podejścia do celów, zakresu oraz efektywności tego postępowania. Tendencje te zostały również
odpowiednio wyartykułowane w znowelizowanej ustawie o Najwyższej Izbie Kontroli, w której podnosi się kwestię
dostępności NIK do baz danych jednostek podlegających kontroli. Skuteczne wykorzystanie zasobów informacyjnych
związane jest z opracowaniem i praktycznym wdrożeniem przez NIK metod i technik kontroli wspomaganej komputerowo,
a to wymaga przyjęcia odpowiednich rozwiązań metodycznych, technicznych i organizacyjnych.

Rozwiązania organizacyjne

Rozdział IV

Warunkiem skutecznego wykorzystania narzędzi informatycznych jest posiadanie przez NIK odpowiedniego zaplecza
informacyjnego, w tym informacji o jednostkach podlegających kontroli oraz bazach danych i systemach informacyjnych tych
jednostek. Kwestią nadrzędną jest budowa i utrzymanie bazy jednostek podlegających kontroli w powiązaniu z rejestrami
publicznymi, w tym Krajowym Rejestrem Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON) oraz rejestrami
branżowymi prowadzonymi przez właściwych ministrów lub wojewodów. Baza taka zawiera aktualnie dane identyfikacyjne
około 90 tys. podmiotów i jest powiązana zarówno z rejestrami zewnętrznymi, jak i z zasobem systemu zarządzania
kontrolami PILOT, w którym przechowywane są dane o kontrolach prowadzonych przez NIK począwszy od 1995 r.
Połączenie obu baz pozwala na dokonanie mapowania jednostek, czyli analizę pokrycia jednostek kontrolami. W stosunku
do większości podmiotów zewidencjonowanych w bazie gromadzone są kluczowe informacje dotyczące ich finansowania
i/lub potencjału oraz realizowanych zadań. Dane dotyczące finansowania pobierane są m.in. z systemu sprawozdawczego
jednostek samorządu terytorialnego (BesTi@) oraz systemu informatycznej obsługi budżetu państwa (Trezor). Kluczowe
dane dotyczące potencjału i zadań pozyskiwane są głównie z rejestrów branżowych. Powyższy zbiór danych wraz z mapą
pokrycia kontrolami, po uzupełnieniu o ewentualne dane szczegółowe dotyczące specyficznych obszarów kontrolnych,
umożliwia odpowiedni dobór jednostek do kontroli.
Wykorzystanie narzędzi i zasobów informacyjnych w postępowaniu dowodowym wymaga dostępności szczegółowych
danych o charakterze operacyjnym (danych transakcyjnych) lub danych gromadzonych dla celów analitycznych
w tzw. hurtowniach danych. Z powodu niedostępności danych transakcyjnych w centralnych bazach, NIK korzysta
z lokalnych transakcyjnych baz danych, będących w dyspozycji kontrolowanych podmiotów. To z kolei wymusza posiadanie
szczegółowej wiedzy o zasobach i systemach informatycznych kontrolowanych podmiotów, czyli metadanych. Wiedzę taką
NIK gromadzi poprzez analizę przepisów prawnych, współpracę z administracją państwową (m.in. z Ministerstwem
Finansów), ale przede wszystkim przez systematyczne pozyskiwanie i gromadzenie informacji o systemach informatycznych
i bazach danych w trakcie kontroli. Dane te są niezbędne do odpowiedniego zaprojektowania technik kontrolnych oraz
skutecznego importu danych podczas kontroli. Dotychczas NIK korzystała z dobrym skutkiem z hurtowni funkcjonujących
w obszarze skarbowym oraz celnym.
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W celu usprawnienia procesów kontrolnych przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych funkcjonuje powołany przez Prezesa
NIK Zespół Wsparcia Informatycznego Kontroli, w którego skład wchodzą przedstawiciele jednostek kontrolnych NIK. Do zadań
zespołu należy rozwój metodyki kontroli z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, a także współudział w opracowywaniu
programów kontroli i wspomaganie wykonywania czynności kontrolnych w tym zakresie. Wiodącą rolę w pracy zespołu pełni
Departament Metodyki Kontroli i Rozwoju Zawodowego, odpowiedzialny m.in. za wspieranie jednostek kontrolnych
w wykorzystaniu dla potrzeb kontroli dostępnych zasobów i narzędzi informatycznych oraz za współpracę z GUS i innymi
instytucjami prowadzącymi badania statystyczne lub gromadzącymi dane w systemach informacyjnych administracji publicznej.

Rozdział Vii

Rozdział Vi

Rozwiązania metodyczne
Prace nad rozwojem metodyki kontroli wspartej informatycznie koncentrują się w NIK na następujących obszarach:
 skutecznym i bezpiecznym pozyskaniu danych z lokalnych systemów informacyjnych;
 audytorskiej analizie danych dotyczących kontrolowanych zagadnień;
 badaniu analitycznym ksiąg rachunkowych (autorski projekt NIK o nazwie FK-skan);
 statystycznym lub niestatystycznym doborze próby (jednostek i spraw) do kontroli;
 pobieraniu danych i analizie danych z jednostek nieobjętych kontrolą.
Skuteczność wykorzystania lokalnych zasobów informacyjnych i narzędzi informatycznych w trakcie czynności kontrolnych
zależy w dużej mierze od możliwości i umiejętności pobrania danych z systemów informatycznych kontrolowanych
jednostek, co wobec dużej różnorodności tych systemów jest wyzwaniem dla organów kontroli. NIK ma w tym zakresie
bogate doświadczenia, które pozwoliły na opracowanie metod i narzędzi importu danych. Dzięki tym metodom oraz
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współpracy z kontrolowanymi podmiotami udaje się pobrać dane w wersji elektronicznej w prawie 100% przypadków badania
systemów finansowo-księgowych w ramach kontroli wykonania budżetu państwa. Jednak w wielu sytuacjach
(np. w przypadku zapisu raportów w plikach pdf) import i standaryzacja danych jest procesem trudnym i niegwarantującym
pełnego sukcesu. Dlatego w roku 2013 NIK wprowadziła dodatkowe narzędzia pobierania danych z systemu bankowości
elektronicznej, którego zaletą jest jednorodność struktur danych. Niemniej ważna jest kwestia bezpieczeństwa
pozyskiwanych danych, w tym ochrony danych osobowych, a w szczególności danych wrażliwych przechowywanych
w systemach informacyjnych. W tym obszarze wypracowane zostały w NIK metody i narzędzia podpisu elektronicznego,
anonimizacji, badania kompletności i integralności pobieranych danych.
Analizy pobieranych danych dotyczą na ogół kompletności i poprawności, ich wzajemnych powiązań i zależności,
grupowania, selekcji, wyznaczania wskaźników, badania terminowości, powiązania danych finansowych i niefinansowych.
Zakres analiz zależy od rodzaju kontroli (zgodności / finansowa / wykonania zadań) oraz charakteru analizowanych danych
i służyć może zarówno do pomiaru różnych cech i wskaźników, jak i do badania mechanizmów kontrolnych systemów
informatycznych, służących do gromadzenia tych danych w kontrolowanych jednostkach. Analizy prowadzone są na ogół na
kompletnych zbiorach danych, według jednolitych, opracowanych wcześniej algorytmów i procedur, co zapewnia
porównywalność uzyskanych wyników oraz umożliwia ich agregację przy opracowywaniu informacji o wynikach kontroli.
Skuteczność wykorzystania analiz danych w procesie dowodowym uzależniona jest w dużej mierze od jakości odwzorowania
kontrolowanych procesów w systemach informatycznych, a więc od jakości tych systemów.
Badanie analityczne ksiąg rachunkowych (FK-skan) to rodzaj analizy, dotyczący transakcji finansowych, polegający na
pozyskaniu danych księgowych w wersji elektronicznej, ich standaryzacji, a następnie półautomatycznemu badaniu pod
kątem poprawności, kompletności, wzajemnej spójności oraz zgodności zapisów księgowych z uregulowaniami
wewnętrznymi, zasadami rachunkowości i wybranymi dokumentami zewnętrznymi (sprawozdania, operacje na rachunkach
bankowych). Analiza FK-skan prowadzona jest w dwóch wymiarach i polega na:
 selekcji zapisów, w stosunku do których występują przesłanki naruszenia ustalonych zasad i/lub zadanych
parametrów badania; program sprawdza ponad 30 różnych cech i zależności pomiędzy danymi księgowymi,
dotyczących zgodności ewidencji z przepisami prawa i uregulowaniami wewnętrznymi, skuteczności systemu
kontroli, w tym mechanizmów kontrolnych wbudowanych w system księgowości komputerowej, wiarygodności
transakcji (głównie w zakresie klasyfikacji i rozgraniczenia między okresami), wiarygodności sprawozdań
budżetowych;
 analizach przekrojowych danych, definiowanych przez kontrolera, m.in. na badaniu: operacji na rachunkach
bankowych w korespondencji z odpowiednimi kontami księgowymi, obrotów i sald na wskazanych kontach
syntetycznych lub analitycznych, planu, wykonania i zaangażowania wydatków, poprawności klasyfikacji
paragrafowej, ciągłości zapisów w dzienniku, zmian planu wydatków.
Analizy te opierają się wyłącznie na pozyskanych danych księgowych, z możliwością definiowania różnych parametrów,
co pozwala na ich wykonanie niezależnie od możliwości raportowania systemów finansowo-księgowych. Jest to szczególnie
istotne wobec funkcjonowania wielu różnorodnych systemów finansowo-księgowych (w państwowych jednostkach
budżetowych działa aktualnie ponad 200 różnych systemów).
Nieodłącznym i powszechnie stosowanym elementem kontroli jest dobór jednostek podlegających kontroli i spraw, które
poddawane są badaniu, czyli tzw. dobór próby do badania. Dobór jednostek uzależniony jest od wielu czynników, w tym od
kwestii organizacyjnych, niemniej w każdym przypadku powinien być poprzedzony odpowiednią analizą obszaru, w tym
w powiązaniu z bazą jednostek podlegających kontroli, a jeśli to możliwe przy wyborze korzysta się z metod losowych.
Dobór spraw powinien umożliwiać obiektywną ocenę kontrolowanej jednostki, a więc mieć charakter losowy, a w miarę
możliwości również statystyczny, pozwalający na oszacowanie błędu wnioskowania. NIK od kilku lat stosuje i rozwija metody
statystycznego doboru próby do badania, łącząc je z doborem celowym, co pozwala zarówno na obiektywizm ocen, jak
i wykorzystanie doświadczenia kontrolerów. Stosowanie mieszanych metod doboru próby jest zgodne z zaleceniami
instytucji audytorskich, pozwala na uogólnienie (ekstrapolację) wyników badania i charakteryzuje się większą skutecznością.
W przypadku badania ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych międzynarodowe instytucje audytorskie zalecają
stosować dobór transakcji z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do ich wartości, a w szczególności dobór według
jednostek pieniężnych32. Wykonanie takiego badania możliwe jest wyłącznie w przypadku dostępności danych księgowych
w wersji elektronicznej, stąd duży nacisk na różne sposoby pobierania danych w wersji elektronicznej.
32

Tzw. metoda monetarna MUS (ang. Monetary Unit Sampling).
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Właściwe przygotowanie kontroli oraz trafność ocen, uwag i wniosków prezentowanych w informacjach o wynikach kontroli,
uzależnione są od możliwości pozyskania danych o przedmiocie kontroli od jak najszerszego kręgu jednostek, w tym od
jednostek nieobjętych bezpośrednio kontrolą. Kompetencje takie daje Najwyższej Izbie Kontroli art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f
znowelizowanej ustawy o NIK, a skuteczność ich realizacji zależy od przyjętych sposobów i narzędzi pozyskiwania danych.
Naturalne jest wykorzystanie w procesie pobierania danych narzędzi informatycznych w postaci elektronicznych
kwestionariuszy zapytań funkcjonujących bądź to w trybie on-line (zlokalizowanych na wydzielonym serwerze NIK), bądź
w trybie off-line (przekazywanych respondentom drogą elektroniczną, wypełnianych lokalnie i zwracanych). W roku 2013
stosowano skutecznie oba sposoby pobierania danych.

9.2. Narzędzia wsparcia informatycznego kontroli
Poza standardowymi narzędziami udostępnionymi przez oprogramowanie biurowe (arkusze kalkulacyjne) w Najwyższej Izbie
Kontroli wykorzystuje się dwa narzędzia specjalistyczne: program audytorski ACL oraz opracowany w NIK program
Pomocnik kontrolera. Ponadto korzystamy z narzędzi specjalistycznych wspomagających import danych zapisanych
w plikach pdf (ABBY Transformer, PDF2XL Cogniview). Do obsługi zapytań w wersji elektronicznej wykorzystywany jest
program LimeSurvey udostępniany na zasadach wolnego oprogramowania (zapytania on-line) oraz program Adobe Live
Cycle (kwestionariusze w formacie pdf, wypełniane off-line).
Program ACL jest specjalistyczną aplikacją, służącą do analiz audytorskich dużych zbiorów danych, znajdującą w ostatnim
czasie zastosowanie w różnych instytucjach kontrolnych w Polsce. Program umożliwia import danych z różnych źródeł,
szybkie i wszechstronne analizy ad hoc oraz automatyczne analizy w oparciu o specjalnie przygotowane skrypty. Ta ostatnia
funkcjonalność programu jest szczególnie cenna, gdyż pozwala na wcześniejsze zaprogramowanie i jednolite
przeprowadzenie badania w różnych jednostkach. W przypadku NIK ograniczenie stanowi liczba posiadanych licencji
programu oraz dostępność i jednolitość zbiorów danych możliwych do analiz.
Program Pomocnik Kontrolera jest autorską aplikacją zbudowaną na potrzeby NIK i sukcesywnie rozwijaną. Program
przeznaczony był początkowo głównie do statystycznego doboru prób do badania. Z czasem rozbudowane zostały funkcje
pozwalające na import danych, typowe analizy audytorskie oraz wyspecjalizowaną analizę ksiąg rachunkowych,
dostosowaną do zasad księgowości jednostek budżetowych. W zakresie doboru próby program wspiera praktycznie
wszystkie stosowane w audycie metody i etapy doboru (wyznaczania liczebności prób, losowania, ekstrapolacji wyników),
umożliwiając zarówno dobór losowy, jak i mieszany. Szczególnym przypadkiem jest badanie próby transakcji księgowych
metodą krok po kroku, począwszy od definiowania populacji, losowania, poprzez wypełnianie kwestionariusza badania,
ekstrapolację wyników, aż do wykonania statystyk zbiorczych z wszystkich badań. Badanie takie prowadzone jest
w szczególności we wszystkich jednostkach objętych kontrolą wykonania budżetu państwa (corocznie ok. 200 jednostek).
W programie rozbudowane zostały elementy importu, przekształceń i audytorskiej analizy danych. Dotyczy to zarówno
standardowych analiz audytorskich (klasyfikacja, stratyfikacja, wiekowanie, luki, duplikaty, powiązania, statystyki opisowe
danych), jak i metod oraz technik specyficznych, dostosowanych do polskich uwarunkowań (anonimizacja danych,
klasyfikacje, w tym budżetowe, badanie na okoliczność zgodności z obowiązującymi zasadami rachunkowości). W roku 2013
wdrożona została wersja 5.4 programu, w której wprowadzono dodatkowe funkcjonalności dotyczące pobierania danych
w wersji elektronicznej oraz nowe opcje dotyczące analizy danych. W szczególności opracowana została opcja importu
danych z systemu bankowości elektronicznej VideoTEL funkcjonującego we wszystkich państwowych jednostkach
budżetowych, pozwalająca na pobieranie danych o poszczególnych przelewach łącznie z klasyfikacją budżetową wydatku,
a z pominięciem danych beneficjentów. Pozwala to na statystyczny dobór próby wydatków do badania w sytuacji
niemożności pobrania danych z systemu finansowo-księgowego jednostki kontrolowanej. Poszerzono także funkcje
związane z bezpieczeństwem danych, w tym danych osobowych, polegające na stosowaniu podpisu elektronicznego
i anonimizacji danych osobowych w trakcie przenoszenia ich na komputer kontrolera.
Program, w odpowiedniej ograniczonej funkcjonalnie wersji, jest udostępniany jednostkom sektora publicznego na podstawie
porozumienia. W roku 2012 został udostępniony Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej, Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów, Urzędowi Wojewódzkiemu w Krakowie oraz Izbie Skarbowej w Łodzi i w Zielonej Górze, a w roku 2013 – Izbie
Skarbowej w Szczecinie i w Lublinie, Komendzie Głównej Policji oraz Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji. Program został
również przetłumaczony na język angielski i udostępniony najwyższemu organowi kontroli Danii (Rigsrevisionen).
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9.3. Praktyczne zastosowanie metod i narzędzi informatycznych w kontrolach
W roku 2013 realizowane były w praktyce wszystkie z wymienionych powyżej obszarów wsparcia informatycznego.
Dobór jednostek do kontroli prowadzony był w szczególności w przypadku kontroli budżetowej i uwzględniał:
 podmioty zbadane w latach ubiegłych;
 podmioty podlegające badaniu obligatoryjnemu;
 dobór losowy pozostałych podmiotów z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do ich wydatków, przy założeniu
wykonania odpowiedniego wskaźnika budżetu zadaniowego NIK.
Największym przedsięwzięciem wykorzystującym narzędzia informatyczne, a w szczególności program Pomocnik
Kontrolera, była kontrola wykonania budżetu państwa za rok 2012. Zastosowanie narzędzi dotyczyło importu i przekształceń
danych, przeglądu analitycznego ksiąg rachunkowych (FK-skan) oraz badania próby wydatków. W roku ubiegłym badanie
ksiąg rachunkowych było prowadzone w 192 jednostkach. We wszystkich jednostkach objętych kontrolą funkcjonował
system księgowości komputerowej. Dzięki zastosowaniu specjalnych narzędzi i procedur importu danych pozyskano dane
księgowe w wersji elektronicznej we wszystkich kontrolowanych jednostkach, co pozwoliło na zastosowanie doboru próby
metodą monetarną. Łącznie dobrano i zbadano w trakcie kontroli ok. 28,1 tys. transakcji dotyczących wydatków, czyli
średnio 146 transakcji na jednostkę.
W roku 2013 w znacznym stopniu korzystano z możliwości pobierania danych w wersji elektronicznej od jednostek
nieobjętych kontrolą. Pobranie danych w trybie zapytania on-line zastosowano w kontrolach:
 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w sektorze publicznym; zapytanie
wystosowano do 709 jednostek, a odpowiedź otrzymano od 507, tj. 71,5%, z czego z wszystkich jednostek
administracji rządowej i ok. 86% jednostek samorządu terytorialnego; łącznie pozyskano taką drogą, a następnie
poddano analizie statystycznej dane dotyczące wynagrodzeń ok. 120 tys. osób;
 Wykonanie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia w 2012 roku; zapytanie skierowano do 934 szpitali;
dane otrzymano ze 495 podmiotów tj. 53%;
 Realizacja polityki migracyjnej Polski w odniesieniu do cudzoziemców deklarujących polskie pochodzenie. Przed
rozpoczęciem kontroli skierowano zapytanie do 2479 urzędów miast/gmin, uzyskano odpowiedź od 1645 jednostek
tj. 66,4%; ponadto w trakcie kontroli w trybie on-line skierowano zapytanie do urzędów wojewódzkich.
Szczególnym sposobem zapytania on-line było elektroniczne badanie ankietowe, skierowane do osób fizycznych. Dotyczyło
ono kontroli:
 Zapewnienie bezpieczeństwa turystyki i rekreacji w górach; ankietę wypełniło 5068 respondentów;
 Działalność jednostek doradztwa rolniczego w latach 2010-2013 (I półrocze); ankietę skierowano do 18 tys. rolników
indywidualnych, uzyskując odpowiedzi od 1,7 tys., tj. 9,7%;
 Ochrona praw autorskich w szkołach wyższych; w ramach kontroli rozpoznawczej wysłano ankiety do 4272
studentów (odpowiedziało 267, tj. 6,3%), 2527 absolwentów (odpowiedziało 97, tj. 3,8%) i 142 pracowników
naukowych (odpowiedziało 15, tj. 10,6%).
W dwóch ostatnich przypadkach stosunkowo niska zwrotność ankiet wynikała głównie z nieaktualnych adresów e-mailowych
respondentów.
Pobranie danych z zastosowaniem kwestionariuszy elektronicznych funkcjonujących w trybie off-line (interaktywny
kwestionariusz w formacie pdf) zastosowano w kontrolach:
 Dostępność świadczeń opieki zdrowotnej w postaci nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej; NIK wystąpiła o dane do
345 szpitali; odpowiedzi udzieliło 321 szpitali (93 %). Ponadto w ramach kontroli przeprowadzono badania ankietowe
wśród 1469 pacjentów korzystających ze świadczeń NiŚOZ;
 Przeciwdziałanie zjawiskom patologii wśród dzieci i młodzieży w szkołach; ankietę wypełniło 950 nauczycieli,
42 pedagogów/psychologów oraz 2359 uczniów;
 Funkcjonowanie systemu ochrony praw klientów instytucji finansowych; uzyskano 163 odpowiedzi.
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10.1. Strategia informatyzacji NIK i polityka bezpieczeństwa
Strategia informatyzacji NIK na lata 2010-2013 jako główny cel określiła usprawnienie funkcjonowania Izby – poprzez
wspomaganie procesu zarządzania i realizacji zadań. Jest on realizowany m.in. dzięki szerokiemu zastosowaniu technologii
teleinformatycznej do wsparcia procesów realizowanych przez NIK, zarówno w dziedzinie działalności kontrolnej,
jak i w procesach związanych z administracją i obsługą instytucji. Szczegółowe cele określone w Strategii informatyzacji NIK to:
 optymalizacja przepływu informacji w ramach procesu kontrolnego NIK;
 usprawnienie dostępu do szczegółowych wyników kontroli wszystkim zainteresowanym podmiotom;
 ujednolicenie i przyspieszenie w systemie informatycznym obiegu dokumentów i realizacji spraw;
 ułatwienie dostępu do dokumentów i zgromadzonych informacji (zarówno pracownikom, jak i odbiorcom końcowych
efektów pracy NIK.
Realizując strategię informatyzacji NIK, w 2013 r. doskonalono i aktualizowano systemy już funkcjonujące, modernizowano
zasoby sprzętowe, dokonywano zakupów usług towarzyszących oraz wdrażano nowe rozwiązania informatyczne. Dbałość
o bezpieczeństwo i niezawodność infrastruktury i systemów teleinformatycznych jest niezbędnym elementem procesu
informatyzacji NIK. Przejawia się ona m.in. w stałym podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych
w systemach IT, adekwatnie do poziomu wymagań prawno-organizacyjnych, standaryzowaniu sprzętu i oprogramowania,
odnawianiu zasobów, z równoległym rozwijaniem nowych funkcjonalności i rozwiązań. Najważniejszym etapem w realizacji
strategii w 2013 r. było opracowanie i wdrożenie Polityki bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Dokument
szczegółowo normuje procedury związane z zapewnieniem zgodnego z obowiązującymi regulacjami prawnymi
bezpieczeństwa danych przetwarzanych przez NIK.

10.2. Systemy informatyczne funkcjonujące w NIK
Systemy PILOT i WebPILOT
PILOT jest najstarszą aplikacją wspierającą postępowanie kontrolne – funkcjonuje nieprzerwanie od 1995 r. Wszystkie
jednostki organizacyjne, łącznie z Ośrodkiem Szkoleniowym w Goławicach, korzystają z centralnej bazy systemu PILOT.
Nowsza aplikacja WebPILOT jest autorską nakładką, która umożliwia przeglądanie danych z bazy PILOT za pomocą
przeglądarki internetowej. Została zbudowana w celu poprawy ergonomii i wizualizacji danych gromadzonych w bazie
PILOT. W roku 2013 przeprowadzono wiele zmian w systemie WebPILOT, obejmujących wprowadzanie nowych
funkcjonalności oraz modyfikowanie i usprawnianie już istniejących.

Elektroniczny Rejestr Finansowych Rezultatów Kontroli (EFRK)
Corocznie skuteczność działań Izby prezentowana jest opinii publicznej w sprawozdaniu z działalności NIK. Jedną z miar
przedstawiających efektywność NIK są finansowe rezultaty kontroli, które są najbardziej wymiernym ich efektem. Są to
w szczególności kwoty odzyskane, zwane również korzyściami finansowymi, i nieprawidłowości ujawnione w wymiarze
finansowym (finansowe lub sprawozdawcze skutki nieprawidłowości oraz finansowe skutki nieprawidłowości na szkodę
Wspólnot Europejskich). Aplikacja FRKII, opracowana przez pracowników NIK, wspiera stosowanie w praktyce spójnej
metodyki ustalania finansowych rezultatów kontroli. W 2013 r. zarejestrowano 872 karty informacyjne finansowych rezultatów
kontroli. Dotyczyły one ustaleń i efektów z 536 kontroli jednostkowych.

Elektroniczny Rejestr Komisji Sejmowych (KOMISS)
Elektroniczny Rejestr Komisji Sejmowych wspiera obsługę procesu współpracy Izby z Sejmem w zakresie uczestnictwa
przedstawicieli NIK w posiedzeniach komisji sejmowych i udzielania informacji posłom w sprawach, dotyczących
przeprowadzonych kontroli. Zapewnia gromadzenie informacji o współpracy w sposób systemowy, co pozwala
na sporządzanie różnorodnych raportów. Dostępne są informacje z posiedzeń komisji sejmowych, w których brali udział
przedstawiciele Izby, dynamiczne raporty i zestawienia statystyczne, łącznie z wglądem do wszystkich zewidencjonowanych
zobowiązań NIK wobec komisji sejmowych. W roku 2013 w aplikacji KOMISS zarejestrowano 1105 zawiadomień
o posiedzeniach komisji sejmowych i plenarnych Sejmu.
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System Informacji Prawnej LEX
System działa on-line w oparciu o przeglądarkę internetową. Zamieszczane są w nim wszystkie nowo wydane akty prawne
wraz z komentarzami i orzecznictwem, a także akty prawne i przepisy wewnętrzne NIK, z elektronicznymi wersjami
zarządzeń i pism okólnych Prezesa NIK.

System obsługi archiwum
Działalność archiwów w centrali NIK i delegaturach wspiera – automatyzujące wiele pracochłonnych czynności –
specjalistyczne oprogramowanie, umożliwiające szybką ewidencję zgromadzonych zasobów, wyszukiwanie potrzebnych
dokumentów według określonych kryteriów, sporządzanie raportów i zestawień. Architektura systemu pozwala użytkownikom
na dostęp do wykazów akt kontroli i poszukiwanych dokumentów za pomocą przeglądarki internetowej.

System biblioteczny SOWA
Wykorzystywana w działalności biblioteki NIK aplikacja SOWA ułatwia czytelnikom dostęp do zbiorów, a pracownikom
biblioteki opracowywanie i katalogowanie książek. System znacznie usprawnił funkcjonowanie biblioteki NIK, jest on także
pomocny w efektywnym przeprowadzaniu wymaganych ustawowo spisów inwentarzowych zasobu bibliotecznego – dzięki
elektronicznemu katalogowi książek inwentaryzacja jest realizowana szybciej niż w poprzednich latach.

Zintegrowany System Zarządzania
ZSZ ułatwia realizację funkcji logistycznych: wspiera obsługę kadrową, płacową, finansowo-księgową, gospodarczą oraz
szkoleniową. Każdy z pracowników po zalogowaniu do systemu może uzyskać raporty dotyczące swojego zatrudnienia,
płacy, szkoleń zrealizowanych i planowanych. System umożliwia zgłaszanie usterek i awarii. W okresie sprawozdawczym
w systemie wprowadzono szereg modyfikacji tak aby realizować rosnące wymagania użytkowników aplikacji.

System wideokonferencji
Eksploatowany w NIK system wideokonferencji jest zainstalowany na stanowiskach stacjonarnych w jednostkach
organizacyjnych NIK oraz na przenośnych komputerach kontrolerów. Pozwala on, na potrzeby koordynacji kontroli,
na bezpośredni kontakt z kontrolerami znajdującymi się w siedzibie podmiotu kontrolowanego podczas czynności
kontrolnych. Ważnym aspektem rozwiązania jest lepsze wykorzystanie czasu pracy kontrolerów przez ograniczenie do
niezbędnego minimum podróży służbowych. W 2013 r. przeprowadzono transmisję 9000 godzin spotkań
wideokonferencyjnych. W związku z coraz szerszym wykorzystaniem możliwości, które daje ta metoda porozumiewania się,
system wideokonferencyjny w 2013 r. rozbudowany został o kolejnych pięć terminali.

Ochrona danych w spoczynku
W 2013 r. zakończono rozpoczęte rok wcześniej wdrożenie systemu szyfrowania danych. Celem wdrożenia tego systemu
jest ochrona danych w spoczynku znajdujących się na dyskach twardych laptopów oraz pamięciach typu PenDrive przed
dostępem osób nieuprawnionych w przypadku kradzieży lub zgubienia urządzenia. System zapewnia spełnienie wymagań
prawnych stawianych przez ustawę o ochronie danych osobowych oraz ustawę o Najwyższej Izbie Kontroli (zachowanie
tajemnicy kontrolerskiej). Korzyściami z wdrożenia ochrony danych w spoczynku są: ochrona danych pochodzących
z instytucji kontrolowanych, które są przetwarzane przez pracowników NIK na twardych dyskach laptopów i w pamięciach
typu PenDrive, wdrożenie mechanizmów wspomagających kontrolerów w przestrzeganiu obowiązków pracownika NIK oraz
ochrona prestiżu i reputacji instytucji.

10.3. Systemy informatyczne w fazie wdrażania
System Zarządzania Dokumentami i Sprawami
W 2013 r. kontynuowano realizację projektu Systemu Zarządzania Dokumentami i Sprawami (ZDiS). W sierpniu 2013 r.
rozpoczęto produkcyjne wdrożenie ZDiS, realizowane sukcesywnie w poszczególnych jednostkach organizacyjnych NIK.
Równolegle z uruchamianiem systemu w 2013 r. przeprowadzono szkolenia dla pracowników Izby z zakresu jego
funkcjonalności. W efekcie system ZDiS z końcem grudnia 2013 r. zastąpił elektroniczne repozytorium dokumentów eSzafa.
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Dane z tej bazy zostały zmigrowane do nowego systemu. ZDiS zastąpił także dotychczasowy system Skargi, wspomagający
prowadzenie spraw przez Wydział Skarg i Wniosków. Przygotowano także proces migracji systemu Kontrole.
ZDiS został zintegrowany z systemem PILOT w zakresie pobierania danych o kontrolach w celu założenia i prowadzenia
spraw kontrolnych. System został także zintegrowany ze środowiskiem sieciowym Novell w zakresie kont użytkowników
i logowania tym samym hasłem oraz z pocztą elektroniczną GroupWise, co umożliwiło rejestrowanie e-maili jako
korespondencji przychodzącej. Integracja dotyczyła także urządzeń wielofunkcyjnych i umożliwiła skanowanie dokumentów
bezpośrednio do systemu i automatyczne wiązanie z danymi w systemie na podstawie kodów kreskowych.

Elektroniczny System Wspomagania Procesu Kontroli
W 2013 r. kontynuowano podejście prototypowe, polegające na analizie i zbieraniu kluczowych potrzeb i wymagań w toku
bieżącego wsparcia realizacji zadań merytorycznych. Kontynuowano także prace nad wytworzeniem autorskiej aplikacji
wspomagającej działalność merytoryczną NIK – SMOKII, która ma stanowić prototyp docelowego systemu. Celem głównym
aplikacji było zidentyfikowanie potrzeb i ich weryfikacja w warunkach rzeczywistych. Z raportów doświadczeń sporządzonych
przez użytkowników uzyskano informacje o rzeczywistych korzyściach z zastosowania takiego wsparcia procesu kontroli.
Głównym atutem tego narzędzia jest dostarczanie informacji o stanie realizacji kontroli, co pozwala na lepsze ich planowanie
czy wprowadzanie systemowych zmian, usprawniających mechanizmy procesu kontroli. Aplikacja SMOK II wspiera zakres
działalności merytorycznej NIK od zainicjowania tematu kontroli do dostarczenia wystąpienia pokontrolnego kierownikowi
jednostki kontrolowanej. Ułatwia także generowanie raportów w procesie tworzenia informacji o wynikach kontroli.

10.4. Rada do Spraw Informatyzacji
Rada ds. Informatyzacji NIK działa od 1998 r. i nadzoruje najważniejsze projekty informatyczne realizowane w Izbie. Radzie
przewodniczy dyrektor generalny NIK33, a w jej skład wchodzą doświadczeni specjaliści w dziedzinie informatyki –
dyrektorzy, radcy Prezesa NIK oraz pracownicy różnych jednostek organizacyjnych. Rada ds. Informatyzacji jest organem
opiniodawczo-doradczym Prezesa NIK. Do jej zadań należy określanie kierunków i założeń do rocznych planów
inwestycyjnych z zakresu informatyzacji NIK, zatwierdzanie rocznych planów inwestycyjnych oraz sprawozdań z tego
zakresu. Rada opiniuje projekty: dokumentów strategicznych, dotyczących rozwoju lub reorganizacji systemów
informatycznych oraz zastosowania metod informatycznych w działalności kontrolnej, dokumentów określających
funkcjonowanie systemów informatycznych eksploatowanych w NIK, dokumentów metodycznych dotyczących kontroli
systemów informatycznych oraz innych materiałów, związanych z wykorzystywaniem technologii IT w działalności NIK. Rada
może przedkładać Prezesowi NIK propozycje i wnioski w sprawach związanych z informatyzacją NIK. Określiła ona Strategię
informatyzacji NIK, wyznaczającą cele, zasady, priorytety i kierunki rozwoju systemu informatycznego NIK. Przy opiniowaniu
i podejmowaniu decyzji co do rozwoju usług teleinformatycznych kieruje się właśnie tymi priorytetami.
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W 2013 r. Radą kierował Dyrektor Generalny NIK Marek Chodkiewicz. Prezes NIK Zarządzeniem nr 31 z dnia 28 marca 2014 r. powołał nowy skład
Rady, której przewodniczącym został Dyrektor Generalny NIK Józef Górny.
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II. Działalność kontrolna
1.

Roczny plan pracy na rok 2013 i jego realizacja

1.1. Analiza ryzyka

Rozdział Iii

Najwyższa Izba Kontroli zaplanowała kontrole na 2013 r., kierując się wynikami wieloaspektowej analizy ryzyka, przeprowadzonej
przez NIK w 2012 r. Jej głównym elementem była m.in. analiza czynników ryzyka w państwie z perspektywy eksperckiej NIK i ich
znaczenie dla poszczególnych funkcji państwa według klasyfikacji COFOG. Na poziomie centralnym została przeprowadzona przez
Departament Strategii oraz Zespół do Spraw Planowania. Dała ona m.in. podstawy do określenia priorytetów kontroli. Natomiast
jednostki organizacyjne NIK dokonały analiz ryzyka w zakresie swych właściwości. Schemat pracy przedstawiał się następująco:
najpierw określono istotność poszczególnych czynników ryzyka, mogących zaburzyć prawidłowe wykonywanie funkcji przez
państwo, a następnie dobrano zagadnienia do kontroli.
Elementami analizy ryzyka były także: analiza problemów zdiagnozowanych w badaniu opinii społecznej, zlecona przez NIK
zewnętrznemu instytutowi badawczemu, analiza skarg i wniosków nadesłanych do NIK (perspektywa obywatela), analiza
prasy i mediów (internet, dzienniki, tygodniki, media elektroniczne) oraz analiza rządowych dokumentów strategicznych
i dokumentów Rady Unii Europejskiej, Banku Światowego, OECD i innych instytucji międzynarodowych.

Rozdział IV
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Najwyższa Izba Kontroli, zgodnie z ustawą z 23 grudnia 1994 r., realizuje swoje zadania na podstawie rocznego planu pracy,
który przedkłada Sejmowi. Oprócz kontroli planowych może też przeprowadzać kontrole doraźne1.

1.2. Priorytety kontroli

Kolejnym etapem procedury planistycznej było zgłaszanie i wybór propozycji kontroli do planu. Tu zakres analizy został rozszerzony
o perspektywę interesariuszy zewnętrznych, czyli sugestie tematyki ewentualnych kontroli zgłoszone przez organy władzy
publicznej (Marszałków Sejmu i Senatu, Prezesa Rady Ministrów oraz Rzecznika Praw Obywatelskich). Nie zmienił się tryb
włączania do planu pracy kontroli, który wynika z art. 6 ustawy o NIK. Realizacja kontroli na zlecenie Sejmu RP i jego organów oraz
na wniosek Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów jest obowiązkiem ustawowym Najwyższej Izby Kontroli.

Najwyższa Izba Kontroli przyjęła, iż w roku 2013 plan pracy będzie budowany z uwzględnieniem priorytetów kontroli
obowiązujących w 2012 r., ponieważ nie straciły one na swej aktualności. W wyniku przeprowadzonej analizy ryzyka dodane
zostały jednak dwa nowe priorytety, dotyczące zmian demograficznych oraz obsługi obywateli przez administrację publiczną.

Rozdział Vi

Rozdział V

I. Priorytet główny
Zapewnienie bieżącej i długookresowej stabilności finansowej państwa
II. Priorytety dodatkowe
A. Poprawa skuteczności systemu edukacyjnego
B. Zapewnienie powszechnej i niezawodnej opieki medycznej
C. Zachowanie dziedzictwa narodowego, zasobów naturalnych i ładu przestrzennego
D. Przeciwdziałanie społeczno-ekonomicznym skutkom zmian demograficznych zachodzących w Polsce
E. Poprawa obsługi obywateli przez administrację publiczną
Kontrole planowane w ramach priorytetu głównego objęły w szczególności przedsięwzięcia mające na celu:
 zapewnienie finansowej stabilności systemu ubezpieczeń społecznych,
 obniżenie kosztów funkcjonowania instytucji publicznych,
 uproszczenie zasad podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania instytucji finansowych.
Najwyższa Izba Kontroli uznała, że stabilność finansowa stanowi fundamentalny warunek funkcjonowania gospodarki,
konieczny dla wzrostu gospodarczego, stabilności cen oraz właściwej pozycji kraju na arenie międzynarodowej. Zapewnienie
jej jest procesem złożonym i wymagającym zarówno ustawicznego ulepszania, jak i kontroli postępów w tej dziedzinie.

Rozdział Vii
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Art. 6 ust. 1 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli.

II. Działalność kontrolna
Problemy dotyczące zapewnienia stabilności finansowej państwa i kryzys utrzymujący się w Europie spowodowały, że NIK
już drugi rok z rzędu uczyniła ten priorytet główną osią swych działań kontrolnych.

Z przeprowadzonej analizy ryzyka w państwie wynikało, że nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia
i organizacji opieki zdrowotnej w Polsce są nadal jednym z najpoważniejszych problemów usług publicznych. Potwierdziły to
wyniki badania opinii publicznej przeprowadzone przez TNS OBOP na zlecenie NIK – 60% respondentów (1002-osobowa
próba losowa) wskazało na pierwszym miejscu, jako obszar konieczny do skontrolowania przez NIK, ochronę zdrowia.
W rankingu problemów jako drugi z kolei (po rosnących cenach energii i paliw) obywatele wskazywali utrudniony dostęp do
lekarzy specjalistów i długie oczekiwanie na wizytę lub zabieg. Tematyka ochrony zdrowia budzi spore zainteresowanie
także komisji sejmowych i senackich.
Zachowanie dziedzictwa narodowego, zasobów naturalnych i ładu przestrzennego to obszar tematyczny, który NIK uznaje
za kluczowy dla rozwoju społecznego i gospodarczego w dalszej perspektywie. Zaprogramowano w nim niemal
25% pozabudżetowych kontroli planowych, dotyczących w większości ochrony środowiska naturalnego w Polsce.
Dodając nowe priorytety, Najwyższa Izba Kontroli uznała, że zmiany demograficzne zachodzące w ostatnich latach w Polsce
oddziałują na wiele obszarów aktywności państwa, m.in.: gospodarkę, edukację, pracę, zdrowie oraz zabezpieczenie społeczne.
Ten nowy priorytet w działalności kontrolnej NIK ma perspektywę długofalową, bowiem skutki zmian demograficznych będą
odczuwane przez następne pokolenia Polaków. Istotne jest więc monitorowanie przez NIK działań państwa w zakresie
zapobiegania negatywnym skutkom spadku przyrostu naturalnego, rzutującym na zabezpieczenie emerytalne, wyludnienie wsi,
likwidację szkół i miejsc pracy.
Z kolei w ocenie Najwyższej Izby Kontroli skuteczność i efektywność działania administracji publicznej świadczy nie tylko
o sprawnym działaniu państwa, buduje do niego zaufanie obywateli. Przekłada się też na wymierne skutki ekonomiczne oraz
przejrzystość i stabilność przepisów prawa. Tu czynnikami zaburzającymi mogą być odmienne jego interpretacje przez
poszczególnych urzędników, nieprzejrzystość lub uznaniowość decyzji, zwłaszcza w dziedzinie pozwoleń i koncesji, które są
głównymi hamulcami rozwoju przedsiębiorczości. Nadal utrzymują się znaczne obciążenia administracyjne nakładane na
podmioty gospodarcze. Główne kwestie budzące zaniepokojenie to wysokie koszty przestrzegania przepisów
administracyjnych, niestabilne przepisy podatkowe, długotrwałe i uciążliwe procedury dotyczące wydawania pozwoleń
i licencji i skomplikowane przepisy dotyczące zagospodarowania przestrzennego. Zdaniem NIK przewlekłość i wadliwość
wielu postępowań utrudnia prowadzenie działalności gospodarczej, zajmuje czas podatników i wywołuje ich niechęć wobec
organów podatkowych.
Nie wszystkie kontrole planowe, które Najwyższa Izba Kontroli zamieściła w planie pracy, zyskały status kontroli
priorytetowych według zdefiniowanych priorytetów. Jednakże te kontrole, których zakres przedmiotowy usytuował się poza
obrębem wytyczonych priorytetów, były nie mniej istotne – ze względu na kompleksową realizację zarówno zadań
ustawowych, jak i misji Najwyższej Izby Kontroli.

1.3. Innowacje w planowaniu
Planowanie służy precyzyjnemu trafianiu z kontrolą w obszary, w których państwo nie działa dostatecznie dobrze, a skutki
nieprawidłowości są uciążliwe dla społeczeństwa. Dzięki lepszemu typowaniu kontroli NIK chce obniżyć ich koszty i zoptymalizować
wykorzystanie swoich zasobów. Zespół do Spraw Planowania opracował nowe założenia procedury planistycznej. Jest ona
wielostopniowa, a dzięki zespołowym analizom procesów i dokumentów zapewnia lepszy dobór tematów i obszarów kontroli.
Nowością podczas opracowywania Planu pracy na 2013 r. było wielowymiarowe mapowanie kontroli w ujęciu przedmiotowym, czyli
grupowanie ich m.in. według działów administracji rządowej oraz ONZ-owskiej klasyfikacji funkcji państwa COFOG. Mapowanie
pozwoliło na lepsze projektowanie kontroli w poszczególnych obszarach aktywności państwa. Dzięki temu można było zanalizować,
jak rozkładają się kontrole NIK oraz które działy będą kontrolowane z większą częstotliwością.
Nowością w planie było również usystematyzowanie propozycji tematycznych według specyfiki prowadzonych badań
kontrolnych: kontroli zgodności, kontroli wykonania zadań oraz kontroli o charakterze ściśle finansowym.
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Rozdział II

W 2013 roku Najwyższa Izba Kontroli nadal badała stan i funkcjonowanie systemu edukacyjnego w Polsce. System ten nie
jest w pełni dostosowany do potrzeb rynku pracy, a wykształcenie wyższe nie gwarantuje absolwentom zatrudnienia.
Publiczne nakłady na działalność badawczą i rozwojową są niskie. Troskę NIK budzą zwłaszcza niezadowalające efekty
kształcenia na poszczególnych etapach edukacji oraz zjawisko agresji w szkołach.

II. Działalność kontrolna

Rozdział Iii

Rozdział Ii

1.4. Programowanie kontroli
Podczas projektowania zakresu tematycznego i podmiotowego każdej kontroli sektora publicznego NIK uwzględniała
następujące aspekty, traktowane jako niezbędny element podejmowanych badań kontrolnych:
 przeprowadzanie analizy czynników ryzyka wystąpienia nieprawidłowości w obszarze przewidzianym do kontroli oraz
ich istotności dla funkcjonowania danego obszaru działalności państwa,
 analizę funkcjonowania systemu kontroli zarządczej,
 badanie obszarów zagrożonych występowaniem korupcji.
Utrzymana została zasada włączania do planu kontroli sprawdzających wykonanie wniosków pokontrolnych sformułowanych po
wybranych kontrolach NIK zakończonych w ostatnich trzech latach. Do planu pracy na 2013 r. włączono 5 takich kontroli. Dzięki
temu NIK ma lepsze narzędzie do oceny swego faktycznego wpływu na usprawnienie kontrolowanych podmiotów publicznych.
Jedną z form wspierających programowanie kontroli w NIK jest panel ekspertów. Wyniki dyskusji panelowej pozwalają lepiej
poznać zagadnienia objęte przyszłymi badaniami kontrolnymi i skuteczniej typować podmioty oraz określić zakres
tematyczny badania. W 2013 r. NIK zorganizowała 19 spotkań panelowych z udziałem naukowców, przedstawicieli
administracji publicznej, organizacji pozarządowych i innych instytucji2.
Dzięki nowemu sposobowi planowania NIK tak dobrała tematy kontroli do planu na rok 2013, aby w połączeniu z kontrolami
ujętymi w planie na 2012 r. mogły się one złożyć na przekrojowy obraz funkcjonowania państwa w obszarach strategicznych
lub ważnych społecznie.

Rozdział IV

1.5. Ogólne informacje o kontrolach w 2013 r.
Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2013 rok, uchwalony przez Kolegium NIK 12 grudnia 2012 r., przewidywał
przeprowadzenie 194 kontroli, z tego 97 kontroli wykonania budżetu państwa w 2012 r., 97 innych kontroli (koordynowanych
i niekoordynowanych) oraz kontynuację 19 kontroli rozpoczętych w 2012 r., których termin zakończenia upływał planowo
w roku 2013. Wśród nowych propozycji tematycznych 34 miało kategorię kontroli zgodności, 7 kategorię kontroli
finansowych, zaś 56 miało być prowadzonych jako kontrola wykonania zadań. W planie większość stanowiły kontrole
koordynowane, a więc wykonywane według jednego programu przez więcej niż jedną jednostkę organizacyjną NIK3.
W ciągu roku Kolegium NIK wprowadziło do planu 2 nowe kontrole oraz skreśliło 4.

Rozdział Vi

Rozdział V

Struktura zrealizowanych kontroli planowych
W 2013 r.4 Najwyższa Izba Kontroli zakończyła postępowania kontrolne prowadzone w ramach 206 kontroli planowych,
w tym 98 kontroli wykonania budżetu państwa w 2012 r. i 108 innych kontroli, których przedmiotem były badania
w obszarach kluczowych dla funkcjonowania państwa i istotnych dla obywateli. Ponadto, zgodnie z planem pracy na 2013 r.,
NIK realizowała 10 kontroli, których termin zakończenia został określony na rok 2014. NIK skontrolowała ogółem 2556
podmiotów – większość kontroli jednostkowych (2017) przeprowadziła w ramach kontroli planowych.

Informacje o wynikach kontroli
Działalność kontrolna NIK ma dostarczać władzom i społeczeństwu wiedzy o funkcjonowaniu państwa i realizowaniu zadań
publicznych. Następuje to przez sporządzenie i upublicznienie informacji o wynikach kontroli. Informacja taka to końcowy
raport podsumowujący wyniki przeprowadzonej kontroli planowej, a jego podstawę stanowią w szczególności wystąpienia
pokontrolne i materiały dowodowe zgromadzone w aktach kontroli. Kontrole doraźne kończą się wystąpieniem pokontrolnym,
informacje sporządzane są fakultatywnie jedynie z ważniejszych kontroli.
Przepisy ustawy o NIK precyzują krąg adresatów informacji o wynikach kontroli oraz obowiązki Izby w tym zakresie. Głównym
adresatem informacji NIK jest Sejm. Art. 8 ustawy o NIK nakłada obowiązek przesyłania tych dokumentów również Prezydentowi
RP oraz Prezesowi Rady Ministrów. Informacje NIK mają dostarczać wiedzy z kontroli jak najszerszemu kręgowi podmiotów.
W zależności od problematyki wysyła się je także do innych organów, takich jak: Marszałek Senatu, Prezes Trybunału
Konstytucyjnego, Prezes Sądu Najwyższego, Rzecznik Praw Obywatelskich, wojewoda oraz organy samorządu terytorialnego.

Rozdział Vii
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Szerzej o panelach ekspertów – w rozdziale V. Współpraca z Sejmem RP i innymi podmiotami krajowymi.
Podaną w Planie pracy NIK na 2013 r. liczbę kontroli należy traktować jako liczbę zadań kontrolnych obejmujących wiele kontroli jednostkowych.
Dane za rok 2013 wg stanu na dzień 31 marca 2014 r.

II. Działalność kontrolna
Informacje o wynikach kontroli są podawane do publicznej wiadomości, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo
chronionej. Do informacji przedkładanej Sejmowi, Prezydentowi RP i Prezesowi Rady Ministrów właściwy naczelny lub
centralny organ państwowy może przedstawić swoje stanowisko, które dołącza się do informacji. Prezes NIK może
przedstawić swoją opinię do stanowiska.

Tabela 1. Informacje o wynikach kontroli przedłożone Sejmowi RP w latach 2012-2013 (według rodzajów kontroli)
Lp.
1.

Rodzaj kontroli

2012 r.
Liczba
Struktura
informacji
(w %)

2013 r.
Liczba
Struktura
informacji
(w %)

Kontrole wykonania budżetu państwa, z tego:

90

48,6

92

48,7

1.1.

– części budżetowe

85

45,9

85

45,0

1.2.

– państwowe fundusze celowe i agencje

5

2,7

7

3,7

83

44,9

85

45,0

9

4,9

10

5,2

3
185

1,6
100%

2
189

1,1
100%

2.

Pozostałe kontrole planowe

3.

Kontrole doraźne

4.

Inne informacje, w tym systemowe
Razem

Źródło: Rejestr informacji pokontrolnych NIK.

Kontrole doraźne
Najwyższa Izba Kontroli przeprowadza oprócz kontroli planowych również kontrole doraźne. Są one narzędziem szybkiego
reagowania na sygnały o nieprawidłowościach, które Izba podejmuje w razie potrzeby niezwłocznego zbadania określonego
problemu o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania państwa. Kontrola doraźna rozpoznawcza może być także
narzędziem wstępnego rozpoznania obszarów typowanych do kontroli planowej. Kontrole doraźne skargowe NIK realizuje
w trybie rozpatrywania skarg i wniosków, w celu potwierdzenia lub wykluczenia zasadności formułowanych zarzutów.
Kontrole doraźne przeprowadzane są najczęściej przez jedną jednostkę organizacyjną, chociaż zdarzają się też kontrole
doraźne koordynowane, w których uczestniczy kilka jednostek organizacyjnych NIK.
W 2013 r. NIK przeprowadziła kontrole doraźne obejmujące 222 tematy – badaniami objęto 539 podmiotów6. W tabeli nr 2
przedstawiono strukturę kontroli doraźnych zakończonych w okresie sprawozdawczym.
Tabela 2. Kontrole doraźne realizowane w 2013 r. (według rodzaju)
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Rodzaj kontroli doraźnej
Koordynowana
Rozpoznawcza
Sprawdzająca
Skargowa
Inna
Razem

Liczba tematów
kontroli

4
38
24
87
69
222

Struktura (w %)
1,8
17,1
10,8
39,2
31,1
100%

Źródło: Bazy danych systemu PILOT.

5

6

Wykaz informacji o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2012 roku, przeprowadzonych w roku 2013, oraz wykaz informacji o wynikach
kontroli planowych wysłanych do Sejmu RP lub wojewody od 1 stycznia 2013 r. do 30 kwietnia 2014 r. zamieszczono w załącznikach nr 1 i 2
do sprawozdania.
Zestawienie kontroli doraźnych zakończonych informacją lub wystąpieniem pokontrolnym w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 30 kwietnia 2014 r.
zawiera załącznik nr 3 do sprawozdania.
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W 2013 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 189 informacji (w 2012 r. – 185)5. Strukturę rodzajową przedłożonych informacji przedstawiono w tabeli nr 1.

II. Działalność kontrolna

Rozdział IV

Rozdział Iii

Rozdział Ii

Wystąpienia pokontrolne
Wyniki kontroli przeprowadzanych przez NIK są prezentowane w wystąpieniu pokontrolnym. Jest ono adresowane do
kierownika jednostki kontrolowanej, zgodnie z zasadą podmiotowości7. Wystąpienie, zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o NIK,
powinno m.in. zawierać zwięzły opis ustalonego stanu faktycznego i ocenę kontrolowanej działalności, w tym ustalone
na podstawie materiałów dowodowych znajdujących się w aktach kontroli nieprawidłowości i ich przyczyny, zakres i skutki
oraz osoby za nie odpowiedzialne, a także uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
W wystąpieniu pokontrolnym może być także zawarta ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub
pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości.
Wystąpienie pokontrolne podpisuje kontroler prowadzący kontrolę oraz dyrektor właściwej jednostki kontrolnej. Wystąpienie
pokontrolne skierowane do: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Prezesa Rady
Ministrów, Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz osób kierujących instytucjami, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy
o NIK, podpisuje Prezes Najwyższej Izby Kontroli. Wystąpienia kierowane do ministrów oraz kierowników urzędów
centralnych podpisuje wiceprezes NIK. Dane o liczbie wysłanych w 2013 r. wystąpień, według kategorii adresatów oraz
w porównaniu z analogicznymi danymi z 2012 r., przedstawia tabela nr 3.
Tabela 3. Wystąpienia pokontrolne wysłane w latach 2012-2013
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
1/
2/

Wystąpienia pokontrolne skierowane do:

2012 r.
Struktura
(w %)
3
0,1
2
0,1
181
6,2
105
3,5
2.639
90,1
2.930
100%

Liczba

Prezesa Rady Ministrów
Prezesa NBP
Ministrów i kierowników urzędów centralnych1/
Wojewodów2/
Kierowników pozostałych skontrolowanych jednostek
Razem

2013 r.
Struktura
(w %)
1
0,1
3
0,1
157
6,1
67
2,6
2.335
91,1
2.563
100%

Liczba

W tym osób kierujących instytucjami, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o NIK.
Oraz kierowników organów szczebla wojewódzkiego.

Źródło: Bazy danych systemu PILOT.
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Zastrzeżenia do protokołów kontroli i wystąpień pokontrolnych
Zgodnie z zasadą kontradyktoryjności w postępowaniu kontrolnym kierownikowi jednostki kontrolowanej przez NIK
przysługuje prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego
przekazania. Zgodnie z ustawą postępowanie w sprawie rozpatrywania zastrzeżeń do wystąpień pokontrolnych jest
jednoetapowe. Prezes NIK powołuje jedną komisję rozstrzygającą, która orzeka w trzyosobowych zespołach. Członkami
komisji mogą być tylko kontrolerzy. Są oni w zakresie orzekania niezależni, decyzje podejmują kolegialnie, w formie uchwały.
Wiceprezesi NIK uczestniczą w rozpatrywaniu zastrzeżeń tylko podczas posiedzeń Kolegium NIK.
Po nowelizacji ustawy o NIK wyniki kontroli rozpoczętych po 2 czerwca 2012 r. są prezentowane w jednym dokumencie,
tj. wystąpieniu pokontrolnym. Według starej procedury kontrolnej sporządzane były dwa dokumenty: protokół kontroli oraz
wystąpienie pokontrolne. W 2013 r. kierownicy jednostek kontrolowanych zgłosili zastrzeżenia do ustaleń kontroli opisanych
w dwóch protokołach kontroli (w 2012 r. – 41 protokołach), zaś adresaci wystąpień pokontrolnych zastrzeżenia do ocen, uwag
i wniosków zawartych w 349 dokumentach (w 2012 r. – w 266 wystąpieniach). Dane z tego zakresu zawiera tabela nr 4.
Tabela 4. Protokoły kontroli i wystąpienia pokontrolne, do których w latach 2012-2013 zgłoszono zastrzeżenia
Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie
Protokoły kontroli
Wystąpienia pokontrolne

2012 r.
Do których zgłoszono
Ogółem
zastrzeżenia
1.575
41
2.930
266

Ogółem
10
2.563

Rozdział Vii

Źródło: Departament Prawny i Orzecznictwa Kontrolnego.
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2013 r.
Do których zgłoszono
zastrzeżenia
2
349

II. Działalność kontrolna
2.

Wybrane efekty kontroli

Na podstawie wyników kontroli Najwyższa Izba Kontroli formułuje wnioski pokontrolne. Mogą one dotyczyć sugestii zmian
w kontrolowanych jednostkach. Mogą to też być wnioski systemowe, dotyczące całości kontrolowanych zagadnień.

NIK przedstawia wnioski, łącznie z ocenami i uwagami dotyczącymi kontrolowanej działalności, w wystąpieniach
pokontrolnych przekazywanych kierownikom skontrolowanych podmiotów, a w razie potrzeby także kierownikom jednostek
nadrzędnych i właściwym organom państwowym (samorządowym). Wnioski wskazują na potrzebę podjęcia konkretnych
działań mających na celu wyeliminowanie nieprawidłowości oraz poprawę skuteczności funkcjonowania.
NIK przywiązuje dużą wagę do realizacji wniosków pokontrolnych. Znajduje to odzwierciedlenie w dyspozycjach obligujących
kontrolerów do sprawdzania stanu wykorzystania wniosków z poprzednich kontroli (zasadę tę wpisano m.in. na stałe
do metodyki kontroli wykonania budżetu państwa). Sposób wykonania wniosków pokontrolnych jest niezmiennie jednym
z podstawowych zagadnień badanych podczas tych kontroli oraz istotnym elementem uwzględnianym w ogólnej ocenie
działalności skontrolowanego podmiotu. Narzędziem sprawdzania efektów działalności kontrolnej są także doraźne kontrole
sprawdzające.
Wnioski prezentowane w informacjach o wynikach kontroli mają zazwyczaj bardziej ogólny charakter. Sugerują konieczność
podjęcia przez właściwe organy działań porządkujących procedury w określonych obszarach aktywności państwa, przede
wszystkim w sferach realizacji dochodów i wydatków budżetowych oraz gospodarowania mieniem publicznym, a także
zapewniających skuteczność funkcjonowania systemu nadzoru i kontroli. Wnioski te, jeśli są realizowane, mają korzystny
wpływ na wykorzystywanie majątku i środków publicznych.
Ważnym efektem kontroli są formułowane wnioski de lege ferenda, dotyczące postulowanych zmian w prawie. Wymiernym
wyznacznikiem skuteczności postępowania kontrolnego NIK są też finansowe rezultaty kontroli, będące efektem poczynionych
ustaleń oraz sformułowanych w związku z nimi ocen i wniosków mających wymiar finansowy. NIK niejednokrotnie ujawnia
wydatkowanie środków publicznych z naruszeniem prawa. Stwierdzane są nielegalne działania prowadzące do powstawania
uszczupleń w dochodach lub strat, jak również inne nieprawidłowości finansowe. Skutkują one często nieodwracalną utratą
środków publicznych. Niekorzystne skutki finansowe zaistniałych nieprawidłowości można często odwrócić – podjąć działania
w celu odzyskania utraconych środków lub uzyskania dodatkowych korzyści w postaci oszczędności lub pożytków.

2.1. Wykorzystanie wniosków de lege ferenda
W 2013 r. Najwyższa Izba Kontroli sformułowała, w 37 informacjach o wynikach kontroli, 78 wniosków de lege ferenda8,
które popiera i do których realizacji będzie dążyć. Jednakże w odniesieniu do 9 wniosków, które straciły swą aktualność lub
są zbyt ogólne, NIK nie będzie postulować podjęcia prac legislacyjnych. Wśród popieranych wniosków w 61 zawarto
postulaty dotyczące przepisów rangi ustawowej, zaś w 17 wnioskowano o dokonanie zmian w rozporządzeniach.
Dwa wnioski Izby dotyczyły wydania brakujących rozporządzeń: do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym (w sprawie
określenia zakresu poszczególnych rodzajów ryzyka oraz czynników uwzględnianych przy ich ocenie istotnych dla
zobowiązań wynikających z umów o partnerstwie publiczno-prywatnym), a także do ustawy – Prawo budowlane (w sprawie
warunków technicznych użytkowania strzelnic).
Według stanu na dzień 1 marca 2014 r. zrealizowanych zostało 7 wniosków Izby. Najistotniejszy z nich dotyczył zmiany
ustawy o finansach publicznych, poprzez wprowadzenie tzw. trwałej (stabilizującej) reguły wydatkowej. Postulat Izby był
podyktowany tym, że Polska w 2009 r. – w związku z przekroczeniem w 2008 r. o 0,6 punktu procentowego wartości
referencyjnej deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych (3%) – została objęta procedurą nadmiernego deficytu.
8

Wykaz wniosków de lege ferenda Najwyższej Izby Kontroli przedstawionych w informacjach o wynikach kontroli w 2013 r. (według stanu na dzień
1 marca 2013 r.) stanowi załącznik nr 4 do sprawozdania.
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Wnioski Izby nie mają charakteru obligatoryjnego, a ich realizacja zależy od decyzji jednostek kontrolowanych, natomiast
w przypadku wniosków o zmianę prawa – przede wszystkim od najważniejszych organów w państwie: Sejmu, Senatu,
Prezydenta czy Rady Ministrów. Działalność kontrolna nie przynosi zatem automatycznej zmiany w zakresie funkcjonowania
jednostek kontrolowanych albo zmiany przepisów prawa. W następstwie realizacji wniosków pokontrolnych podejmowane są
jednak działania, które przyczyniają się do poprawy funkcjonowania nie tylko podmiotów kontrolowanych, ale także
określonych sfer aktywności państwa. Suma tych właśnie działań może świadczyć o efektywności kontroli.

Rozdział V

Rozdział IV

Rozdział Iii

Rozdział Ii

II. Działalność kontrolna
Rada Ecofin rekomendowała zredukowanie deficytu instytucji rządowych i samorządowych poniżej 3% PKB do 2012 r.
w sposób wiarygodny i trwały. Zdaniem Rady, po zlikwidowaniu nadmiernego deficytu, Rząd RP powinien kontynuować
konsolidację fiskalną dla osiągnięcia w 2015 r. tzw. średniookresowego celu budżetowego, tj. deficytu strukturalnego
na poziomie 1% PKB. Wprowadzenie trwałej (stabilizującej) reguły wydatkowej i zmiany w krajowych ramach fiskalnych
powinny umożliwić – zdaniem NIK – wypełnienie przez Polskę zobowiązań wynikających z dyrektywy Rady Unii Europejskiej
2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich. Zrealizowane
zostały ponadto wnioski o zmianę przepisów regulujących fundusz sołecki oraz wniosek o dokonanie zmiany instrukcji
sporządzania sprawozdań, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie
sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, w części dotyczącej kwalifikowania
zobowiązań, których restrukturyzacja nastąpiła poprzez zmianę terminów płatności lub wierzyciela. Wydane zostało ponadto
nowe rozporządzenie wykonawcze do ustawy o usługach turystycznych, które na nowo określiło wysokość obowiązkowego
ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników
turystycznych.
Nie zostało zrealizowanych 70 wniosków NIK. Trzeba jednak zaznaczyć, że w odniesieniu do dalszych 18 wniosków podjęte
zostały prace legislacyjne. Proces legislacyjny jest czasami długotrwały i nie zawsze można go zmieścić w omawianym okresie
statystycznym. Dlatego warto dodać, że w 2012 r. Izba sformułowała 65 wniosków de lege ferenda, z tego 50 dotyczących
ustaw i 15 dotyczących rozporządzeń. Według stanu na dzień 1 marca 2014 r., a zatem w okresie dwóch lat, dokonane zmiany
legislacyjne uwzględniły w całości 9 wniosków NIK oraz 1 wniosek częściowo.
Inicjatywa, na którą trzeba zwrócić szczególną uwagę, została podjęta przez Sejmową Komisję Administracji i Cyfryzacji.
Komisja zwróciła się do NIK o wskazanie niezrealizowanych wniosków de lege ferenda, które dotyczyły działalności
administracji publicznej. Podczas posiedzenia w dniu 13 czerwca 2013 r. Izba przedstawiła Komisji 79 wniosków zgłoszonych
w latach 2010-2012 wraz ze wskazaniem aktów prawnych, których powinny dotyczyć postulowane zmiany, oraz uzasadnieniem
potrzeby wprowadzenia tych zmian. Komisja wystąpiła do właściwych resortów o zajęcie stanowiska w kwestii realizacji
wniosków. W 14 informacjach nadesłanych przez poszczególne resorty zawarte zostały stanowiska co do konieczności i stanu
realizacji poszczególnych wniosków. Uznano w nich zasadność wielu zgłoszonych przez NIK wniosków co do zmiany prawa.
Z informacji resortów wynikało, że przedmiotem już podjętych lub planowanych prac legislacyjnych są 23 wnioski.
Prace Komisji Administracji i Cyfryzacji stały się podstawą do wymiany poglądów i weryfikacji stanowiska zarówno NIK,
jak i adresatów poszczególnych wniosków. Po analizie zmienionych aktów prawnych i informacji przekazanych przez stronę
rządową NIK przyjęła, że 5 wniosków zostało w pełni, a dwa częściowo zrealizowane. Przeprowadzona analiza pozwoliła także
w 20 przypadkach uznać, że niektóre wnioski straciły aktualność z powodu wprowadzenia nowych regulacji prawnych mających
wpływ na zgłaszane problemy, a także z powodu zmian w praktyce stosowania lub interpretowania prawa. W dalszym ciągu nie
zrealizowano w pełni 29 wniosków.
Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski zdecydował też, że NIK będzie uważniej monitorowała realizację wniosków de lege ferenda,
a ich jakość powinna się podnieść, m.in. dzięki obowiązkowemu konsultowaniu i uzgadnianiu ich przez jednostki kontrolne
z Departamentem Prawnym i Orzecznictwa Kontrolnego.
W tabeli nr 5 przedstawiono dane o liczbie i rodzaju wniosków de lege ferenda zamieszczonych w informacjach o wynikach
kontroli, przekazanych w ostatnich 2 latach, a także o liczbie wniosków zrealizowanych.

Rozdział Vi

Tabela 5. Wnioski de lege ferenda zgłoszone przez NIK w latach 2012-2013 oraz zrealizowane w wyniku prac legislacyjnych
Lp.
1.
2.

Rodzaj wniosku de lege ferenda
Nowelizacja przepisów rangi ustawowej
Wydanie lub nowelizacja rozporządzeń
Razem

Rozdział Vii

Źródło: Departament Prawny i Orzecznictwa Kontrolnego.
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2012 r.

Zgłoszonych
przez NIK
50
15
65

Liczba wniosków

Zrealizowanych
6
3
9

2013 r.
Zgłoszonych
Zrealizowanych
przez NIK
61
5
17
2
78
7
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Pożądane jest także – zdaniem NIK – dokonanie zmian w obowiązującym prawie w celu wprowadzenia dodatkowych rozwiązań
o charakterze gwarancyjnym, ograniczających możliwość pozyskiwania danych retencyjnych w stosunku do osób wykonujących
tzw. zawody zaufania publicznego. Obecnie obowiązujące przepisy nie wskazują kategorii osób, w stosunku do których nie można
pozyskiwać danych telekomunikacyjnych ze względu na respektowanie ich tajemnicy zawodowej. Ustawodawca nie wyłączył
żadnej kategorii użytkowników z kręgu podmiotów, których dane mogą być pozyskiwane, choć dane te mogą być objęte tajemnicą
notarialną, adwokacką, radcy prawnego, lekarską lub dziennikarską, których zniesienie jest możliwe wyłącznie gdy jest to niezbędne
dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a dana okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu. W ocenie NIK
należałoby rozważyć wprowadzenie rozwiązań, które będą stwarzać dodatkowe gwarancje w przypadku osób wykonujących
tzw. zawody zaufania publicznego, np. poprzez uzależnienie pozyskania danych retencyjnych od zgody sądu lub innego
niezależnego organu. Wnioski te są przedmiotem prac legislacyjnych podjętych przez Senat RP. Przedstawiciele NIK uczestniczyli
– jako zaproszeni goście – w pracach Senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
Kolejnym przykładem wniosków, których realizację rozpoczęto z inicjatywy Senatu, są wnioski wynikające z kontroli
Wykonywania zadań gmin dotyczących ochrony zwierząt. Do Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji
Państwowej został przekazany opracowany w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Senatu projekt ustawy zmieniającej ustawę
o ochronie zwierząt. W projekcie uwzględnione zostały wnioski NIK dotyczące m.in. znakowania bezdomnych zwierząt i określenia
standardów opieki nad zwierzętami bezdomnymi.
Należy ponadto wymienić grupę sześciu wniosków, sformułowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli w informacji o wynikach
kontroli Przestrzegania warunków świadczenia usług turystycznych. Postulują one podjęcie działań legislacyjnych
w zakresie wprowadzenia przepisów prawnych, które zapewnią ochronę interesów klientów usług turystycznych, poprzez
np. uniemożliwienie funkcjonowania na rynku usług turystycznych organizatorów turystyki i pośredników turystycznych,
których sytuacja finansowa nie zapewnia prawidłowej realizacji tych usług.
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli działania Ministra Sportu i Turystyki w zakresie tworzenia mechanizmów prawnych dotyczących
zabezpieczeń finansowych na rzecz klientów usług turystycznych nie były wystarczające. Przyjęte w ustawie o usługach turystycznych
rozwiązania prawne nie gwarantują bowiem skutecznego zabezpieczenia finansowego klientów w przypadku niewypłacalności
organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego. Obowiązujący system prawny uzależnia wysokość zabezpieczenia finansowego
posiadanego przez przedsiębiorcę od wysokości przychodów osiągniętych w roku poprzedzającym przedłożenie wniosku o zawarcie
umowy gwarancyjnej. Wskazuje również minimalne wymagane sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej oraz ubezpieczenia na
rzecz klienta. Zgodnie z tą zasadą na wysokość zabezpieczenia finansowego nie ma wpływu faktyczna liczba klientów biura podróży
oraz wartość zawartych z nimi umów o świadczenie usług turystycznych w danym roku.
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Spośród niezrealizowanych w pierwszej kolejności należy wymienić grupę siedmiu wniosków sformułowanych po zakończeniu kontroli
Uzyskiwania i przetwarzania przez uprawnione podmioty danych z bilingów, informacji o lokalizacji oraz innych danych, o których
mowa w art. 180c i d ustawy Prawo telekomunikacyjne. W związku ze stwierdzonymi przez Najwyższą Izba Kontroli
nieprawidłowościami, a także wynikami analizy systemowej w zakresie funkcjonowania obecnie przyjętych rozwiązań prawnych,
Izba wnosiła do Prezesa Rady Ministrów, m.in. o podjęcie działań w celu doprecyzowania zakresu danych, które powinny podlegać
retencji. Jak wykazała bowiem kontrola, funkcjonujący obecnie system gromadzenia informacji o pozyskiwaniu danych retencyjnych nie
zapewnia rzetelnej informacji o liczbie tego rodzaju przypadków. Brak precyzyjnie określonych wskaźników pomiarowych,
a ustanowione procedury nie zapobiegają wystąpieniu rażących błędów. Również zakres gromadzonych danych sprawozdawczych nie
pozwala na ocenę, dla jakich celów, jak często i z jakim skutkiem retencja danych jest stosowana. Izba wnioskowała ponadto o podjęcie
działań legislacyjnych w celu weryfikacji katalogu spraw, na potrzeby których dane telekomunikacyjne mogą być pozyskiwane przez
uprawnione służby. Obecnie obowiązujące przepisy odwołują się jedynie do zakresu zadań poszczególnych służb bądź ogólnego
stwierdzenia, iż dane te są pozyskiwanie w celu zapobiegania lub wykrywania przestępstw. Należy przy tym zauważyć, że przepisy
umożliwiają wykorzystywanie danych retencyjnych nie tylko do wykrywania przestępstw, ale także w działaniach prewencyjnych czy
analitycznych. Precyzyjne określenie katalogu spraw, w których uprawnione służby mogą pozyskiwać dane telekomunikacyjne,
ma kluczowe znaczenie dla oceny, czy obowiązujące przepisy nie naruszają zasady proporcjonalności, a tym samym są dopuszczalne
w świetle obowiązujących przepisów chroniących prawa i wolności obywatelskie. Udostępnienie danych telekomunikacyjnych powinno
uwzględniać również zasadę subsydiarności. Zgodnie z obowiązującymi przepisami uprawnione podmioty mogą zwrócić się
o udostępnienie danych telekomunikacyjnych w każdym wypadku, a nie jedynie wówczas, „gdy inne środki podejmowane w celu
realizacji ustawowego celu okazały się bezskuteczne”. Konieczne jest więc wprowadzenie przepisów, które wykorzystanie danych
telekomunikacyjnych będą uzależniać od niemożności zastosowania innych, mniej ingerujących w prawa obywatelskie środków.
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II. Działalność kontrolna
Celowa jest zdaniem NIK także zmiana ustawy o usługach turystycznych poprzez wyraźne wskazanie podmiotu
odpowiedzialnego za zorganizowanie powrotu turystów do kraju w przypadku niewypłacalności organizatora turystyki lub
pośrednika turystycznego. Obowiązujące przepisy nie przewidują bowiem upoważnienia dla organów administracji rządowej
lub samorządowej do dokonywania wydatków z budżetu państwa lub budżetu samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów
powrotu do kraju klientów niewypłacalnych organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, gdy posiadane
zabezpieczenie finansowe okaże się niewystarczające. Przepisy prawa nie przewidują również kompetencji marszałków
województw do podejmowania działań w zakresie organizowania powrotu do kraju turystów przebywających za granicą.
Pożądane – zdaniem Izby – jest także podjęcie działań legislacyjnych, mających na celu sfinalizowanie toczących się prac
nad powstawaniem i nowelizacją uregulowań prawnych w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania
węglowodorów oraz ich opodatkowania. NIK zidentyfikowała, w toku kontroli Poszukiwania, wydobywania
i zagospodarowania gazu ze złóż łupkowych, szereg nieprawidłowości, do których należy zaliczyć w szczególności
znaczne opóźnienie prac związanych z tworzeniem prawa dotyczącego poszukiwania i wydobywania węglowodorów oraz
przepisów w zakresie opodatkowania kontrolowanej działalności. Przygotowywane zmiany prawa w tym zakresie zatrzymały
się na etapie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Dalsze przedłużanie tego stanu może skutkować
ograniczeniem przez przedsiębiorców skali prowadzonych bądź planowanych prac geologicznych oraz nakładów
inwestycyjnych ponoszonych na taką działalność, a także zmniejszeniem z ich strony zainteresowania poszukiwaniem
np. złóż gazu łupkowego w Polsce.
Z kolei po zakończeniu kontroli Wdrażania krajowego systemu poboru opłat drogowych Izba sformułowała wniosek
o wprowadzenie w ustawie o drogach publicznych jednoznacznych i niebudzących wątpliwości przepisów regulujących
wymierzanie kar pieniężnych z tytułu nieuiszczenia lub uiszczenia w niepełnej wysokości opłaty elektronicznej za przejazd
pojazdu po drodze płatnej.
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli celowe jest także wprowadzenie zmian w obowiązującym stanie prawnym
(w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz w ustawie o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) w celu zintegrowania systemów orzekania dla celów rentowych
i o niepełnosprawności. Po zakończeniu kontroli Organizacji systemów orzecznictwa lekarskiego ZUS dla celów
rentowych oraz orzekania o niepełnosprawności Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła nieosiągnięcie celów leżących
u podstaw reformy z 1997 r., w wyniku której wyodrębniono systemy orzecznicze – lekarski ZUS dla celów rentowych oraz
orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Rozdzielenie systemów nie przyczyniło się do osiągnięcia
głównego priorytetu, jakim było zwiększenie roli rehabilitacji leczniczej i zawodowej oraz zmiany funkcji świadczeń
z kompensacyjnych na formy aktywizujące. Zdaniem NIK zbieżność zadań wykonywanych w systemach orzekania dla celów
rentowych i o niepełnosprawności uzasadnia potrzebę wprowadzenia zmian w obowiązującym stanie prawnym w celu ich
zintegrowania. Może to nastąpić w drodze powołania jednej instytucji orzekającej o stopniu niesprawności, zarówno dla
potrzeb orzekania dla celów rentowych, jak i w zakresie wsparcia niezbędnego osobom ze stwierdzoną niesprawnością.
Systemy te posługują się podobnymi kryteriami wobec wnioskodawców – oceną naruszenia sprawności organizmu oraz
zdolnością lub brakiem zdolności do wykonywania pracy. Ich zintegrowanie wyeliminowałoby m.in. konieczność
uczestniczenia przez osobę z orzeczoną niezdolnością do pracy, której przyznano świadczenie rentowe, w kolejnym
postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności w celu uzyskania
niektórych uprawnień i ulg przysługujących osobie niepełnosprawnej. Zintegrowanie systemów powinno również pozwolić na
zmniejszenie wydatków na działalność orzeczniczą ze względu na zmniejszenie liczby podmiotów uprawnionych
do orzekania i realizowania tego zadania przez specjalistów zarówno z zakresu medycyny, jak i zatrudnienia.
Zdaniem NIK zasadne jest także dokonanie zmiany w ustawie – Prawo zamówień publicznych poprzez wprowadzenie w niej
definicji pojęcia „rażąco niskiej ceny", określenia mierników do jej ustalenia oraz szczegółowego sposobu postępowania
mającego na celu stwierdzenie, czy oferowana cena nie jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Pojęcie „rażąco niskiej ceny" jest używane w w/w ustawie, ale nie zostało w niej jednoznacznie zdefiniowane. W świetle
wyników kontroli Wykonywania przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad obowiązków inwestora przy
realizacji inwestycji drogowych celowe jest dokonanie postulowanych zmian ze względu na problemy, jakie zamawiający
mają z ustaleniem, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
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Zrealizowany został również wniosek dotyczący Bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce, m.in. w zakresie wymagań
co do szkoleń maszynistów.

2.2. Wnioski systemowe
Najwyższa Izba Kontroli w informacjach o wynikach kontroli sformułowała kilkaset wniosków pokontrolnych. Kilkadziesiąt
z nich ma charakter systemowy i odnosi się do całego skontrolowanego obszaru. Poniżej omówiono wybrane kontrole,
w których w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami NIK przedstawiła wnioski systemowe.
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązuje od 1 lipca 2013 roku, po wejściu w życie znowelizowanej
ustawy śmieciowej (ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)9. Zmiana polegała przede
wszystkim na obligatoryjnym przejęciu przez gminy obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami.
Nowelizacja miała uszczelnić system gospodarowania odpadami, na większą skalę zapewnić recykling oraz zmniejszyć ilość
odpadów, szczególnie biodegradowalnych, kierowanych na składowiska. NIK po kontroli Przygotowania wybranych gmin
do wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi sformułowała wnioski systemowe, dotyczące:
 udostępnienia na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji wymaganych
postanowieniami art. 3. ust. 2 pkt 9 u.c.p.g., które zrealizowano we wszystkich jednostkach;
 podjęcia lub kontynuowania działań zmierzających do utworzenia punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych – zrealizowano w 8 jednostkach, w pozostałych wnioski są w trakcie realizacji;
 określenia w drodze uchwały rady gminy warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej – zrealizowano w 7
jednostkach, w 2 są w trakcie realizacji;
 rzetelnego opracowywania dokumentacji przetargowej, a szczególnie spójności opisów zawartych w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia z danymi zawartymi w załącznikach do tej specyfikacji – zrealizowano we
wszystkich jednostkach;
 podjęcia działań w celu powierzenia odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub odbierania
i zagospodarowania tych odpadów podmiotowi wyłonionemu w sposób określony w art. 6d ust. 1 u.c.p.g. –
wniosek nie został zrealizowany.
Gminy nie podejmują wystarczających działań, aby chronić mieszkańców przed skutkami powodzi. Kontrola Planowania
i realizacji inwestycji na terenach zagrożonych powodzią wykazała, że samorządy nie ograniczały zabudowy terenów
zagrożonych zalaniem. Decyzje o pozwoleniu na budowę zwykle nie zawierały informacji dla inwestorów o zagrożeniu
powodziowym na terenie planowanej inwestycji. Informacji takich w zdecydowanej większości brakowało także
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego – ujęto i opisano w nich jedynie dziesiątą część obszarów
zagrożonych powodzią. W wyniku powodzi, które przeszły przez Polskę w maju i czerwcu 2010 r., poszkodowanych zostało
blisko 70 tys. rodzin. Straty poniosło 811 gmin, a wartość tych strat oszacowano na ponad 12 mld zł. Zdaniem NIK jedną
z głównych przyczyn rosnących szkód jest zabudowa terenów zagrożonych powodzią.
W celu zminimalizowania potencjalnych skutków powodzi w przyszłości NIK wnioskowała o podjęcie działań przez wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast w zakresie:
 objęcia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego całej powierzchni terenów zagrożonych powodzią
i ustanowienia w nich szczególnych warunków dla inwestycji, w tym wymagań konstrukcyjnych dla budynków
i budowli lokalizowanych na tych terenach;

9

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.
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Jak wskazują wyniki kontroli Przygotowania wybranych gmin do wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami
komunalnymi ważną dla obywateli sprawą jest wprowadzenie zmian do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
poprzez wskazanie definicji właściciela nieruchomości oraz wskazanie, że właściciel nieruchomości nie będzie zobowiązany
do składania nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, kiedy rada gminy w drodze uchwały dokona
zmiany stawki opłaty. Wnioski te zostały uwzględnione w poselskim projekcie ustawy zmieniającej ustawę o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, skierowanym do Marszałka Sejmu w dniu 14 marca 2014 r.
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pilnego uwzględnienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego granic obszarów szczególnego
zagrożenia powodzią, po opracowaniu map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego, w celu
określenia terenów, na których należy wprowadzić ograniczenia zabudowy;
informowania inwestorów o zagrożeniach wynikających z lokalizacji inwestycji na terenach zagrożonych powodzią
w treści wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i decyzjach o pozwoleniu na budowę;
podjęcia działań zapewniających przestrzeganie terminu wydawania decyzji administracyjnych zgodnie z kpa;
dokonywania uzgodnień projektów decyzji o warunkach zabudowy z właściwymi organami, określonymi
w przepisach ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W Polsce na 100 wypadków drogowych ginie średnio dwa razy więcej osób niż w innych krajach UE. Poprawy wymaga poziom
wyszkolenia policjantów drogówki, wśród których ponad 40% nie ukończyło specjalistycznego szkolenia w zakresie ruchu
drogowego. Policyjna baza danych na temat wypadków drogowych zawiera dużo błędów. Dlatego tworzone na jej podstawie
analizy nie odzwierciedlają w pełni zagrożeń występujących w ruchu drogowym. Ponadto, stwierdzone w trakcie kontroli Działań
Policji na rzecz bezpieczeństwa obywateli w ruchu drogowym nieprawidłowości, polegały w szczególności na:
- nieopracowywaniu i niewykorzystywaniu w działaniach na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym opracowań
naukowo-badawczych;
- niewdrożeniu, pomimo opracowania, standardów w zakresie taktyki pełnienia służby, w szczególności na autostradach
i drogach ekspresowych;
- nielegalnym przetwarzaniu danych osobowych w nieprzystosowanym do tego systemie informatycznym SEWiK
(wersja szkolna).
Stwierdzono ponadto przypadki uchybień i nieprawidłowości w toku wykonywania przez policjantów pionu ruchu drogowego
zadań na drodze oraz uwzględniania punktów karnych uprzednio przyznanych kierowcy, które, wobec upływu roku od tego
faktu, powinny być trwale usunięte z prowadzonej ewidencji.
Większa liczba policjantów na drogach i liczne akcje prewencyjne przynoszą jednak pozytywne efekty. W 2013 roku nastąpił
wyraźny spadek liczby wypadków oraz ofiar śmiertelnych. Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że działania podjęte przez Policję
przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa na drogach. W 2013 roku doszło do 35.385 wypadków – o 1.661 mniej niż w roku
poprzednim. W 2013 roku zginęło na drogach 3.291 osób – o 280 mniej niż rok wcześniej. Izba szczególnie dobrze ocenia
organizację i realizację ogólnokrajowych i regionalnych działań prewencyjnych, zwłaszcza wymierzonych przeciwko kierowcom
nietrzeźwym i przekraczającym dozwoloną prędkość. Cieszy też zwiększenie liczby etatów policyjnych w komórkach ruchu
drogowego, dzięki czemu codziennie o 6% więcej funkcjonariuszy pełniło służbę na drogach. Policja może w najbliższym czasie
poprawić efektywność swych działań, konieczne będzie jednak wyeliminowanie błędów i nieprawidłowości, na które zwraca
uwagę raport. NIK sformułowała po kontroli następujące wnioski o charakterze systemowym:
Do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie działań w celu:
 ustanowienia, z wykorzystaniem dotychczasowych doświadczeń i programów, organu zarządzającego
problematyką bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wyposażony w prerogatywy i niezbędne środki byłby on
odpowiedzialny za efekty, koordynację i realizację tych zadań;
 ustanowienia wieloletniego, stabilnego programu finansowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Do Ministra Spraw Wewnętrznych o podjęcie działań w celu:
 utworzenia ogólnopolskiej bazy danych o zdarzeniach drogowych zawierającej możliwie pełną i precyzyjną informację
o ich liczbie, lokalizacji i przyczynach, umożliwiającej rzetelną analizę stanu bezpieczeństwa na polskich drogach;
 usprawnienia przekazywania do jednostek Policji informacji o nałożonych na kierujących punktach karnych za
popełniane wykroczenia;
 zwiększenia nakładów Policji na jej bazę naukowo-dydaktyczną oraz wyposażenie pionu ruchu drogowego;
 ustanowienia niezależnego od Policji systemu monitoringu i ewaluacji jej działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu
drogowym;
 modyfikacji przepisów w zakresie badania trzeźwości kierujących, tak aby prewencyjne kontrole trzeźwości
dokonywane przez policję za pomocą wskaźnikowych urządzeń elektronicznych nie budziły wątpliwości prawnych.
Kontraktowanie usług w lecznictwie szpitalnym i specjalistycznym jest mało przejrzyste, a procedury stosowane przez NFZ nie
zawsze zapewniają wybór najlepszych świadczeniodawców, którzy gwarantowaliby pacjentom odpowiednią jakość i dostępność
usług. Zgodnie z założeniami kluczowe znaczenie w procedurze kontraktowania świadczeń zdrowotnych miały mieć dwa etapy:
rankingowy i negocjacyjny – dzięki nim pacjent miał otrzymywać możliwie najlepsze świadczenie za możliwie najniższą cenę.
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Biorąc jednak pod uwagę wyniki analizy obecnej formuły kontraktowania, NIK rekomenduje Ministrowi Zdrowia rozważenie
podjęcia daleko idących reform. Zdaniem NIK konieczna jest gruntowna, rzetelna i niezwłocznie przeprowadzona analiza
dostosowania potencjału szpitali do rzeczywistych potrzeb pacjentów. NIK rekomenduje także wypracowanie takiego sposobu
kontraktowania świadczeń, w którym najważniejsze kryterium stanowić będą jakość i dostępność świadczeń rzeczywiście
oczekiwanych przez pacjentów z danego terenu. Pozwoli to uwolnić zawieranie umów ze szpitalami od lokalnych nacisków.
NIK wnosi także do Ministra Zdrowia, aby w porozumieniu z Prezesem NFZ podjął działania zmierzające do:
 zagwarantowania pełnej transparentności etapu negocjacji;
 rzetelnego i skrupulatnego wyceniania kontraktowanych świadczeń;
 wyegzekwowania rzetelnego sprawdzania przez NFZ złożonych ofert;
 gruntownego uporządkowania harmonogramów: od terminowego wydawania niezbędnych aktów prawnych, aż po
takie rozłożenie w czasie negocjacji, które zapobiegnie ich kumulacji i pozwoli na terminowe i rzetelne
przeprowadzanie postępowań konkursowych;
 aktywniejszego udziału Prezesa NFZ w kolejnych etapach kontraktowania w oddziałach wojewódzkich Funduszu;
 usprawnienia systemu kontroli przeprowadzanych przez NFZ u świadczeniodawców, z którymi zawarto umowy.
Kontrola Gospodarki rybackiej na jeziorach Skarbu Państwa w województwie warmińsko-mazurskim wykazała,
że system zarządzania rybactwem śródlądowym jest zbyt skomplikowany i rozbudowany. Nadzór nad tą dziedziną
gospodarki sprawuje aktualnie dwóch ministrów (Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska), bezpośrednie funkcje
nadzorczo-kontrolne wykonują cztery organy (dyrektorzy Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, marszałkowie
województw, komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Rybackiej i regionalni dyrektorzy ochrony środowiska),
a dodatkowo uprawnienia właścicielskie w odniesieniu do śródlądowych wód powierzchniowych Skarbu Państwa realizują:
Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, marszałkowie województw i dyrektorzy parków narodowych. Ustalono
również, że poważnym zagrożeniem dla rybactwa śródlądowego (nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach europejskich),
jest nadmiernie rozwinięta populacja kormorana czarnego i brak ogólnoeuropejskiej strategii zarządzania tym gatunkiem.
Dlatego też, po tej kontroli NIK wnioskowała o skonsolidowanie systemu zarządzania rybactwem śródlądowym oraz
o podjęcie na arenie międzynarodowej działań, w szczególności w ramach współpracy z państwami członkowskimi
Unii Europejskiej, mających na celu zahamowanie dalszego wzrostu populacji ww. gatunku kormorana i ustabilizowanie jej
na poziomie bezpiecznym dla ekosystemów wodnych. Pogląd NIK na omawiane zagadnienia podzielił Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, który w stanowisku do przedłożonej mu informacji o wynikach kontroli poinformował o podejmowanych
działaniach, zmierzających do zrealizowania sformułowanych przez Izbę wniosków.

2.3. Finansowe rezultaty kontroli
Finansowe rezultaty kontroli mogą być wymiernym efektem kontroli, nie stanowią jednak jedynej podstawy do oceny
kontrolowanej działalności oraz oceny efektywności pracy NIK. Zadaniem NIK jest m.in. wskazywanie na nieprawidłowości
i zagrożenia występujące w funkcjonowaniu podmiotów wykonujących zadania publiczne lub korzystających ze środków
publicznych oraz pozytywne oddziaływanie prowadzące do poprawy gospodarności w tych podmiotach. Efekty działań
kontrolnych prezentowane są w wystąpieniach pokontrolnych oraz informacjach o wynikach kontroli.

Klasyfikacja
W klasyfikacji finansowych rezultatów kontroli stosowanej przez NIK występują trzy grupy rodzajowe:
 finansowe lub sprawozdawcze skutki nieprawidłowości,
 korzyści finansowe,
 finansowe skutki nieprawidłowości na szkodę budżetu Wspólnot Europejskich.
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Kontrola NIK Kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia wykazała jednak,
że w przypadku lecznictwa szpitalnego oraz lecznictwa specjalistycznego tryb kontraktowania jest obarczony wieloma wadami.
NIK zauważa, że wprowadzane aktualnie zmiany w formule kontraktowania stanowią realizację części uwag zgłoszonych
w trakcie kontroli (np. nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, która doprecyzowuje m.in. pojęcia ciągłości
i kompleksowości udzielanych świadczeń, umożliwia odrębne kontraktowanie świadczeń specjalistycznych dla grupy poradni
przyszpitalnych i precyzuje, że w przypadku ryzyka braku zabezpieczenia świadczeń kontrakt może być przedłużony
maksymalnie o sześć miesięcy).

II. Działalność kontrolna
W obrębie poszczególnych grup wyróżnia się kategorie.

Rozdział Iii

Rozdział Ii

Finansowe lub sprawozdawcze skutki nieprawidłowości
Do tej grupy zalicza się kwoty nieprawidłowości, które mają, będą miały lub mogą albo mogłyby mieć w razie ich niewykrycia
i nieusunięcia wymierny skutek finansowy dla kontrolowanej działalności lub też prowadzą, mogą albo mogłyby prowadzić do
przedstawienia niewłaściwego obrazu sytuacji majątkowej lub finansowej kontrolowanej jednostki, prezentowanego
w rocznym sprawozdaniu budżetowym lub finansowym. Nieprawidłowości:
 mają skutek finansowy, jeżeli w ich wyniku wydatkowano lub pozyskano odpowiednie kwoty;
 będą miały lub mogą mieć skutek finansowy, gdy nieprawidłowość miała miejsce, ale nie dokonano jeszcze zapłaty
(pozyskania środków finansowych);
 mogłyby mieć skutek, jeśli nieprawidłowość miała miejsce, ale w wyniku kontroli została usunięta i skutek
finansowy już nie wystąpi.
Finansowe lub sprawozdawcze skutki nieprawidłowości ujawnionych w wyniku kontroli przeprowadzonych w 2013 r.,
w podziale na poszczególne kategorie, przedstawiono w schemacie nr 1.
Schemat 1. Finansowe lub sprawozdawcze skutki nieprawidłowości, według kategorii
Kategorie

Rozdział V

Rozdział IV

Uszczuplenie środków lub aktywów

Kwoty nienależnie uzyskane

Kwoty wydatkowane
z naruszeniem prawa

Rozdział Vi

214,3 mln zł
59,1 mln zł
2.511,3 mln zł

Kwoty wydatkowane
w następstwie działań stanowiących
naruszenie prawa

127,1 mln zł

Kwoty wydatkowane
z naruszeniem zasad należytego
zarządzania finansami

380,6 mln zł

Sprawozdawcze skutki
nieprawidłowości

Potencjalne finansowe
lub sprawozdawcze skutki
nieprawidłowości

Rozdział Vii

Ujawniona kwota
w mln zł

41.212,9 mln zł
458,4 mln zł

Opis

Kwoty odpowiadające wielkości nieuzyskanych dochodów lub przychodów albo utraconych aktywów w wyniku
postępowania kontrolowanej jednostki uznanego za nielegalne, nierzetelne, niegospodarne lub niecelowe

Kwoty podatków, opłat, innych danin publicznych lub opłat za usługi, w tym za usługi użyteczności publicznej,
nienależnie pobranych lub pobranych w wysokości wyższej, niż wynika to z ich prawidłowego naliczenia albo kwoty
nieuiszczenia lub zaniżenia należnych wypłat

Kwoty, których wydatkowanie stanowiło naruszenie przepisów prawa powszechnie obowiązującego

Kwoty, których wydatkowanie nie stanowiło wprawdzie naruszenia przepisów prawa, natomiast było następstwem
ujawnionych w trakcie kontroli działań stanowiących takie naruszenie
Kwoty odpowiadające wielkości strat powstałych w następstwie działań niegospodarnych, niecelowych,
nierzetelnych lub stanowiących naruszenie aktów prawa o charakterze wewnętrznym, jeśli akty te nie są
ustanowione na podstawie prawa powszechnie obowiązującego, umów, decyzji oraz innych rozstrzygnięć,
niebędących równocześnie naruszeniem przepisów prawa
Łączna kwota odpowiadająca wielkości wykrytych i nieusuniętych przez kontrolowaną jednostkę nieprawidłowości,
jakie wystąpiły w księgach rachunkowych lub w trakcie przenoszenia danych z ksiąg do sprawozdań i miały wpływ
na roczne sprawozdania budżetowe lub finansowe, przy uwzględnieniu istotności błędów ze względu na ich
charakter
Kwoty ujawnionych nieprawidłowości, których skutki finansowe lub sprawozdawcze wystąpią lub mogą wystąpić,
albo mogłyby wystąpić, gdyby w wyniku kontroli nie zostały wykryte i usunięte

Źródło: Sprawozdanie statystyczne z wyników działalności departamentów kontrolnych i delegatur Najwyższej Izby Kontroli w 2013 r., Warszawa, marzec 2014 r.

W 2013 roku kontrolerzy NIK podczas kontroli planowych i doraźnych ujawnili finansowe lub sprawozdawcze skutki
nieprawidłowości w łącznej wysokości 44,9 mld zł. Na wykazaną przez NIK kwotę największy wpływ miały ustalenia
przedstawionych poniżej kontroli.
Stwierdzone sprawozdawcze skutki nieprawidłowości w wyniku kontroli Metodyki sporządzania przez Ministerstwo
Finansów rachunku dochodów i wydatków sektora finansów publicznych na kwotę ponad 23,6 mld zł to skutek
zaliczenia w 2011 r. i 2012 r. do dochodów sektora finansów publicznych środków przekazanych z budżetu państwa do
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu refundacji składki należnej otwartym funduszom emerytalnym. Było to
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II. Działalność kontrolna
niezgodne z przepisami art. 7 ust. 2 ustawy o finansach publicznych nakazującym przy obliczaniu dochodów i wydatków oraz
nadwyżki lub deficytu sektora finansów publicznych eliminowanie przepływów pomiędzy jednostkami tego sektora. Zaliczenie
tych środków do dochodów FUS spowodowało odpowiednie zaniżenie o ich wartość deficytu sektora finansów publicznych.

W trakcie kontroli Zadłużenia wybranych instytucji sektora finansów publicznych oraz Krajowego Funduszu
Drogowego ujawniono finansowe rezultaty kontroli, na które złożył się szereg finansowych lub sprawozdawczych skutków
nieprawidłowości na łączną kwotę około 5,4 mld zł. Były to przede wszystkim:
 kwoty nienależnie uzyskane – 2,7 mln zł, co stanowiło wartość zaległości Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu wobec Samorządu Województwa Śląskiego z tytułu niezapłaconych rat
pożyczek udzielonych w latach 2008-2010 według stanu na dzień 30 czerwca 2012 r.;
 kwoty wydatkowane z naruszeniem prawa – 158,8 mln zł, w tym 143,1 mln zł stanowiące wartość zamówień
publicznych, udzielonych przez Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu
z naruszeniem ustawy Prawo zamówień publicznych;
 kwoty wydatkowane w następstwie działań stanowiących naruszenie prawa – 41,3 mln zł, w tym 38,6 mln zł
odsetek za zwłokę zapłaconych przez szpitale w związku z nieterminową obsługą zobowiązań;
 kwoty wydatkowane z naruszeniem zasad należytego zarządzania finansami – 62,8 mln zł, w tym 58,9 mln zł wydatkowane
w okresie 2010-2012 (I półrocze) – środki przekazane za pośrednictwem rachunku funduszu świadczeń socjalnych na
bieżącą działalność Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu w celu uniknięcia egzekucji komorniczej
z rachunku podstawowego szpitala, 3,9 mln zł odsetek, o jaką koszty obsługi kredytów przeznaczonych na finansowanie
FUS byłyby niższe, gdyby FUS skorzystał pod koniec 2011 r. z nieoprocentowanej pożyczki od Ministra Finansów;
 sprawozdawcze skutki nieprawidłowości – 4.994,2 mln zł.

Korzyści finansowe
Zalicza się do nich kwoty, które zostały lub zostaną zaoszczędzone przez skontrolowaną jednostkę, budżet państwa lub inne podmioty
w wyniku działań naprawczych podjętych w związku z informacją o nieprawidłowościach przekazaną w trakcie kontroli lub w wyniku
realizacji wniosków pokontrolnych. Ważniejsze pojęcia i kategorie odnoszące się do tych spośród finansowych rezultatów kontroli, które
zaliczane są do kategorii korzyści finansowych, oraz uzyskane w wyniku kontroli NIK w 2013 r. korzyści finansowe obrazuje schemat nr 2.
Schemat 2. Korzyści finansowe według kategorii
Kategorie

Ujawniona kwota
w mln zł

Pozyskane pożytki
finansowe

187,2 mln zł

Kwoty dodatkowych dochodów, przychodów lub składników aktywów, które w wyniku działań naprawczych
podjętych w związku z informacją lub wnioskami przekazanymi w czasie lub po zakończeniu kontroli zostały
faktycznie pozyskane przez skontrolowaną jednostkę, budżet państwa, budżet jednostki samorządu
terytorialnego albo istnieje gwarancja ich pozyskania w przyszłości

0,4 mln zł

Kwoty odpowiadające wielkości obniżenia kosztów lub wydatków, które nastąpiło lub nastąpi
w przyszłości w wyniku działań naprawczych podjętych w związku z informacją lub wnioskami przekazanymi
w czasie lub po zakończeniu kontroli i nie spowoduje uszczerbku w realizacji zadań przypisanych
kontrolowanej jednostce

3,3 mln zł

Kwoty podatków, opłat lub innych danin publicznych niewłaściwie naliczonych i (lub) nienależnie pobranych
przez kontrolowaną jednostkę od innych podmiotów, które w wyniku realizacji wniosków pokontrolnych
zostaną naliczone właściwie, a w wypadku ich pobrania – zwrócone innym podmiotom

Oszczędności finansowe

Oszczędności i pożytki
finansowe innych
podmiotów

Opis

Źródło: Sprawozdanie statystyczne z wyników działalności departamentów kontrolnych i delegatur Najwyższej Izby Kontroli w 2013 r., Warszawa, marzec 2014 r.

Korzyści finansowe uzyskane w wyniku kontroli NIK w 2013 r. wyniosły ogółem 190,9 mln zł.
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Rozdział II

W wyniku realizacji wniosku po kontroli Gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i powiatów oddanych
w trwały zarząd w latach 2009-2011 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych I Autostrad Oddział w Szczecinie ujęła
w księgach rachunkowych i w bilansie nieruchomości za rok 2012 wartość nieruchomości w kwocie ponad 9,9 mld zł.
Kwotę tę NIK sklasyfikowała jako sprawozdawcze skutki nieprawidłowości.

Rozdział Iii

Rozdział Ii

II. Działalność kontrolna
Na wykazaną przez NIK kwotę wpływ miały m.in. ustalenia poczynione w wyniku kontroli Wykonania budżetu państwa
w 2012 r., cz. 29 Obrona narodowa oraz wykonania planu finansowego Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych.
Wykazana kwota 30,3 mln zł w kategorii pożytków finansowych stanowi wartość wyegzekwowanej przez Inspektorat
Uzbrojenia w 2012 r. należności, poprzez zwrot udzielonej w 2010 r. zaliczki na poczet realizacji umowy na dostawę sprzętu
wojskowego. Zwrot zaliczki nastąpił w związku z odstąpieniem zamawiającego, tj. Ministra Obrony Narodowej (działającego
poprzez Szefa Inspektoratu Uzbrojenia) od umowy, z przyczyn leżących po stronie dostawcy.
W wyniku realizacji wniosków pokontrolnych z kontroli Sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami
komunalnymi i spółkami z większościowym udziałem Skarbu Państwa, ze szczególnym uwzględnieniem stanu
realizacji wniosków pokontrolnych skierowanych przez NIK po kontrolach P/08/051 Sprawowanie nadzoru
właścicielskiego w spółkach z większościowym udziałem Skarbu Państwa w latach 2004-2008 oraz P/09/186
Funkcjonowanie wybranych spółek z udziałem samorządu gminnego na terenie Dolnego Śląska Miasto Jelenia Góra
sprzedało Energetyce Cieplnej Opolszczyzny S.A. w Opolu 21.918 udziałów (85%) o wartości nominalnej 21.918 tys. zł
w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej sp. z o.o. (PEC) za kwotę 42,1 mln zł, uzyskując przychód w tej wysokości.

Finansowe skutki nieprawidłowości na szkodę budżetu Wspólnot Europejskich
Do tej grupy zalicza się ujawnione w wyniku kontroli kwoty odpowiadające faktycznym lub potencjalnym szkodom w ogólnym
budżecie Wspólnot Europejskich w związku z finansowaniem nieuzasadnionego wydatku ze środków tego budżetu.
Finansowe skutki nieprawidłowości na szkodę budżetu Wspólnot Europejskich ujawnionych w wyniku kontroli
przeprowadzonych w 2013 r., w podziale na poszczególne kategorie, obrazuje schemat nr 3.
Schemat 3. Finansowe skutki nieprawidłowości na szkodę budżetu Wspólnot Europejskich według kategorii

Rozdział IV

Kategorie

Szkoda w ogólnym
budżecie Wspólnot
Europejskich

Rozdział Vii

Rozdział Vi

Rozdział V

Potencjalna szkoda
w ogólnym budżecie
Wspólnot Europejskich

Ujawniona
kwota

Opis

70,9 mln zł

Środki finansowe Wspólnoty wypłacone z naruszeniem przepisów prawa wspólnotowego
lub krajowego w związku z finansowaniem nieuzasadnionego wydatku

9,1 mln zł

Środki finansowe Wspólnoty, które mogłyby zostać wypłacone
z naruszeniem przepisów prawa wspólnotowego lub krajowego
w związku z finansowaniem nieuzasadnionego wydatku, gdyby nieprawidłowość nie została wykryta

Źródło: Sprawozdanie statystyczne z wyników działalności departamentów kontrolnych i delegatur Najwyższej Izby Kontroli w 2013 r., Warszawa, marzec 2014 r.

Finansowe skutki nieprawidłowości wykazane w kontrolach NIK na szkodę budżetu Wspólnot Europejskich w 2013 r. osiągnęły
wysokość 80 mln zł.
Na tę kwotę znaczący wpływ miały ustalenia poczynione w wyniku kontroli Realizacji na terenie województwa
zachodniopomorskiego Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów
rybackich 2007-2013” w zakresie osi priorytetowych 2 i 3. Wykazana kwota ponad 70,5 mln zł to wartość wypłaconych
i niewypłaconych do zakończenia kontroli NIK (na podstawie 294 umów o dofinansowanie) rekompensat ze środków finansowych
przewidzianych w osi priorytetowej 2, środku 2.2., pakiecie 2, wymogu 8 dotyczącym położenia stawów danego gospodarstwa
rolnego przeznaczonego do chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych na obszarze Natura 2000 w rozumieniu ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, z naruszeniem przepisu art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006.

2.4. Współpraca z organami powołanymi do ścigania przestępstw lub wykroczeń
Współpraca Najwyższej Izby Kontroli z organami powołanymi do ścigania przestępstw lub wykroczeń jest uregulowana
ustawowo. W ostatnich miesiącach udało się zacieśnić współpracę Izby z prokuraturą. Ponadto NIK uzyskała uprawnienia
odwoływania się od postanowienia o umorzeniu postępowania wszczętego po zawiadomieniu złożonym przez NIK
(nowelizacja procedury karnej – art. 306 kpk, weszła w życie w lipcu 2013 r.)
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II. Działalność kontrolna
Z inicjatywy Prezesa NIK i Prokuratora Generalnego w prokuraturach okręgowych zostali powołani koordynatorzy, którzy są
informowani przez prokuratury rejonowe i delegatury NIK o przesłanych z Izby zawiadomieniach o przestępstwie. Informacje
takie pozwolą m.in. na udzielenie niezbędnego wsparcia prokuraturom rejonowym.

Do kwietnia 2014 r. odbyło się wiele spotkań przedstawicieli jednostek organizacyjnych NIK z przedstawicielami lokalnych
prokuratur okręgowych. Celem spotkań było wypracowanie metod współpracy, dzięki którym kierowane przez Izbę
zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa będą skuteczniej wykorzystywane przez prokuraturę. NIK chce
ze swojej strony poprawić m.in. jakość przesyłanych przez siebie zawiadomień. Reprezentanci prokuratury przedstawili
wyniki analizy spraw prowadzonych wskutek zawiadomień NIK. Opowiedzieli też o tym, z jakimi ograniczeniami muszą się
mierzyć przy takich postępowaniach. Szukano odpowiedzi na pytanie, co zrobić, by sprawy te prowadzone były efektywniej.
NIK zabiegała także od dawna, by otrzymywać od prokuratury pisemne uzasadnienie decyzji o umorzeniu dochodzenia
w sprawach wnoszonych przez Izbę. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej po zapoznaniu się z informacjami NIK,
Państwowej Inspekcji Pracy oraz Głównego Inspektora Informacji Finansowej na temat skuteczności postępowań karnych
wszczętych po zawiadomieniach prokuratury przez te organy skierowała do Ministra Sprawiedliwości dezyderat
(nr 9, uchwalony podczas posiedzenia w dniu 18 kwietnia 2013 r.) w sprawie zmiany przepisów umożliwiających organom
kontroli państwowej skuteczniejsze działanie. Komisja postulowała, by zmieniono przepisy w taki sposób, by w szerszym
zakresie umożliwić tym trzem instytucjom (w tym NIK) zaskarżanie decyzji organów ścigania o umorzeniu postępowania oraz
wykonywanie prawa pokrzywdzonego.
W odpowiedzi na ten dezyderat rozpoczęto prace nad wprowadzeniem odpowiednich przepisów procedury karnej.
Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego weszła w życie 9 kwietnia 2014 r. Najwyższa Izba Kontroli zyskała dzięki niej
uprawnienie do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia oraz
o umorzeniu dochodzenia. Z pewnością przyczyni się to do wzmocnienia efektów działania NIK i skuteczniejszego ścigania
przestępstw. Brak uzasadnienia tych decyzji utrudniał bowiem NIK dokonywanie oceny zasadności i trafności odmowy
wszczęcia czy umorzenia oraz podjęcia właściwej decyzji co do konieczności ich zaskarżenia. Aktualnie NIK może złożyć
zażalenie na te postanowienia w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.
Najwyższa Izba Kontroli od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wykonując obowiązek wynikający z art. 63 ust. 1 i 3
ustawy o NIK, przekazała do organów powołanych do ścigania przestępstw, wykroczeń oraz innych czynów, za które
przewidziana jest odpowiedzialność ustawowa, łącznie 130 zawiadomień.
Tabela 6. Liczba zawiadomień skierowanych przez NIK w 2013 r.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zawiadomienia skierowane do organów powołanych do ścigania przestępstw,
wykroczeń i innych czynów

Prokuratury
Policji
Naczelników urzędów skarbowych
Inspektorów nadzoru budowlanego
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Starostów Powiatowych
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
Razem

Liczba
zawiadomień
46
9
9
59
2
1
1
1
2
130
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Rozdział II

Natomiast w każdej z delegatur NIK oraz w centrali Izby zostali wyznaczeni przez Prezesa NIK doradcy prawni odpowiedzialni za
codzienną współpracę z prokuraturą, zwłaszcza w zakresie nadzoru nad jakością kierowanych przez NIK zawiadomień
o popełnionych przestępstwach. Wyznaczeni doradcy prawni z NIK mają w szczególności współpracować z powołanymi
prokuratorami – koordynatorami w prokuraturach okręgowych. Ponadto szefowie NIK i Prokuratury Generalnej ustalili, że
Prokuratura Generalna będzie monitorować wszystkie postępowania prowadzone na podstawie zawiadomień przesyłanych z NIK.

II. Działalność kontrolna
NIK skierowała w 2013 r. 56 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, którymi objęto 69 osób. Kwalifikację
prawną czynów wskazano w tabeli nr 7.
Tabela 7. Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przekazane przez NIK w 2013 r. organom ścigania (według kwalifikacji
prawnej czynów przyjętej przez NIK)

Rozdział Ii

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Rozdział Iii

6.
7.
8.
9.
10.

Rozdział Vii

Rozdział Vi

Rozdział V

Rozdział IV

11.
12.
13.
14.
15.

Określenie czynu zabronionego i naruszonego przepisu rangi ustawowej
Poświadczenie nieprawdy w dokumentach lub fałszowanie dokumentów oraz używanie tego
rodzaju dokumentów (art. 270, 271 i 273 kk)
Przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego
działającego na szkodę interesu publicznego lub prywatnego (art. 231 kk)
Nieprowadzenie ksiąg rachunkowych, niesporządzenie sprawozdania finansowego (art. 77 pkt 1 i 2 ustawy
o rachunkowości)
Nadużycie udzielonych uprawnień lub niedopełnienie ciążących obowiązków i wyrządzenie znacznej
bądź w wielkich rozmiarach szkody majątkowej (art. 296 kk)
Wykonywanie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie bez posiadania odpowiednich uprawnień
(art. 91 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane)
Przestępstwo określone w art. 90 ustawy – Prawo budowlane
Przedłożenie dokumentów stwierdzających nieprawdę w celu wyłudzenia kredytu, gwarancji kredytowej, dotacji,
subwencji lub zamówienia publicznego (art. 297 kk)
Składowanie, usuwanie, przerabianie, unieszkodliwianie lub przewożenie odpadów lub substancji
w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu wielu osób (art. 183 kk)
Udaremnianie lub uszczuplanie zaspokojenia swojego wierzyciela (art. 300 § 2 kk)
Brak nadzoru nad bezpieczeństwem przechowywanych danych osobowych (art. 52 ustawy o ochronie danych osobowych)
Doprowadzenie innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem
za pomocą wprowadzenia jej w błąd (art. 286 kk)
Nierzetelne prowadzenie ksiąg (art. 61 § 1 kks)
Przywłaszczenie rzeczy ruchomej (art. 278 § 1 kk)
Działanie na szkodę finansów publicznych ( art. 82 kks)
Przywłaszczenie mienia znacznej wartości (art. 294 kk)
Razem

Liczba
17
17
11
6
2
2
2
1
1
2
2
7
2
1
1
74

Należy zaznaczyć, że liczba kierowanych zawiadomień nie odpowiada liczbie czynów nimi objętych. Jednym zawiadomieniem można
objąć kilka czynów popełnionych przez jedną lub więcej osób.
W związku z podejrzeniem popełnienia wykroczeń Najwyższa Izba Kontroli skierowała w 2013 roku 70 zawiadomień, które
dotyczyły 102 czynów karalnych i objęły 74 osoby, w tym:
 58 zawiadomień do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz jedno zawiadomienie do Wojewódzkiego
Inspektora Nadzoru Budowlanego, odpowiadających łącznie 86 czynom karalnym, w tym do PINB:
 32 zawiadomienia dotyczące czynów wypełniających dyspozycję art. 93 pkt 8 Prawa budowlanego, polegających
na niespełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 62 ust. 1, a dotyczącym przeprowadzenia okresowej kontroli
obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania przez właściciela lub zarządcę;
 dwa zawiadomienia dotyczące wyłącznie art. 93 pkt. 9 Prawa budowlanego oraz niespełnienia określonych w art. 63
lub art. 64 ust. 1 i 3 obowiązków przechowywania dokumentów, związanych z obiektem budowlanym lub prowadzeniem
książki obiektu budowlanego;
 24 zawiadomienia do PINB i WINB dotyczące art. 93 pkt 8 i 9 Prawa budowlanego w jednym zawiadomieniu.
Zawiadomienie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego dotyczyło czynów wypełniających dyspozycję
art. 93 pkt 8 Prawa budowlanego, polegających na niespełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 62 ust. 1,
a dotyczącym przeprowadzenia okresowej kontroli obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania przez właściciela lub
zarządcę – odpowiadających jednemu czynowi karalnemu.
 dziewięć zawiadomień odpowiadających 13 czynom karalnym skierowano do Policji w związku z podejrzeniem
popełnienia następujących czynów:
 jedno zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia czynu określonego w art. 13 ust.1 pkt 1 ustawy o ochronie zdrowia
przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, polegającego na sprzedaży wyrobów tytoniowych
w miejscu zakazanym;
 pięć zawiadomień o podejrzeniu popełnienia czynu określonego w art. 37 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt,
polegającego na niezapewnieniu odpowiednich warunków trzymanym zwierzętom oraz ustawowych warunków odłowu;
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W związku z podejrzeniem popełnienia innych czynów, za które przewidziana jest inna odpowiedzialność ustawowa10,
Najwyższa Izba Kontroli skierowała w 2013 roku cztery zawiadomienia, które dotyczyły czterech czynów karalnych, w tym:
 jedno zawiadomienie do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w związku z podejrzeniem popełnienia czynu
określonego w art. 209 ust. 1 pkt 24 Prawa telekomunikacyjnego, polegającego na naruszeniu tajemnicy
telekomunikacyjnej;
 dwa zawiadomienia do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w związku z podejrzeniem popełnienia czynu
określonego w art. 200 ust. 1 pkt 1 lit. c Prawa zamówień publicznych, polegającego na udzieleniu zamówienia
publicznego bez stosowania ustawy;
 jedno zawiadomienie do Starosty Radomszczańskiego w związku z podejrzeniem popełnienia czynu określonego
w art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody, polegającego na usuwaniu drzew lub krzewów bez zezwolenia.
W sprawach zawisłych w 2013 r. NIK została poinformowana o zakończeniu 88 postępowań dotyczących zawiadomień
o przestępstwach, wykroczeniach i innych czynach, za które jest przewidziana ustawowa odpowiedzialność (w 2012 r.
powiadomiono o zakończeniu 65 spraw). W jednej ze spraw Policja poinformowała o przesłaniu do sądu 14 wniosków
o ukaranie, a właściwi inspektorzy nadzoru budowlanego – o działaniach podjętych w 40 sprawach ( w 2012 r. dotyczyło to tylko
16 spraw). Polegały one na przeprowadzeniu kontroli, ukaraniu grzywną lub udzieleniu upomnienia osobom winnym zaistniałych
nieprawidłowości. W dwóch sprawach Urząd Zamówień Publicznych poinformował o nałożeniu kary pieniężnej. W jednej
sprawie Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Kielcach skierował dwa wnioski o ukaranie do sądu rejonowego.
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Białymstoku przeprowadził kontrolę i wydał zarządzenie pokontrolne w celu
wyeliminowania nieprawidłowości. W sprawie skierowanej do Starosty Radomszczańskiego SKO uznało jego niewłaściwość.
W rezultacie sprawę przekazano zgodnie z właściwością i brak danych o ostatecznym jej rozstrzygnięciu.

W 2013 r. w kategorii przestępstw oraz wykroczeń najczęściej wskazywano:
 poświadczenie nieprawdy w dokumentach lub fałszowanie dokumentów przez funkcjonariusza publicznego (art. 271 § 1 kk);
 działanie na szkodę interesu publicznego lub prywatnego poprzez przekroczenie uprawnień funkcjonariusza publicznego.
Na przykład – do Prokuratury Rejonowej w Dąbrowie Górniczej skierowano zawiadomienie w sprawie ujawniającej fakty
uzasadniające podejrzenie popełnienia przestępstwa polegającego na zaniechaniu dokonania wyceny drewna uzyskanego
w wyniku usunięcia 1221 drzew i nieodpłatnego przekazania tego drewna wykonawcom usługi (art. 231 § 1 kk);
 zaniechanie przechowywania dokumentów związanych z obiektem budowlanym lub nieprowadzenie książki obiektu
budowlanego oraz na niedokonywanie przeglądów (art. 93 pkt 8 i 9 Prawa budowlanego). Nota bene, powyższe czyny
stanowiły przedmiot większości zawiadomień w sprawach o wykroczenia. Zawiadomienia te kierowane były do
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz w dwóch sprawach do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru
Budowlanego. Przykładem może być zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia wykroczeń przez Zarząd Dróg
Powiatowych w Nakle nad Notecią, skierowane do tamtejszego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Zarzuty
sformułowane w tej sprawie dotyczą m.in. wykroczenia polegającego na niedopełnieniu obowiązku dokonania
okresowego przeglądu dróg powiatowych.
Wśród zawiadomień o przestępstwach o największym ciężarze gatunkowym, które NIK złożyła w 2013 r., można wymienić
te dotyczące:
 przywłaszczenia mienia znacznej wartości w kwocie 295 tys. złotych na szkodę organizacji społecznej (art. 294 kk);
 doprowadzenia innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia
jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania i doprowadzenia
w ten sposób do zawarcia niekorzystnych umów na wyłapywanie bezpańskich psów i ich transport do schroniska,
które w rzeczywistości nie istniało (art. 286 § 1 kk).
10

W razie zaistnienia tych czynów ustawodawca przewidział możliwość nałożenia w drodze decyzji administracyjnej sankcji w postaci kary pieniężnej.
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Rozdział II

 trzy zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia czynu określonego w art. 10 ust. 1 ustawy o utrzymaniu porządku
i czystości w gminach w postaci prowadzenia działalności opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok
zwierzęcych i ich części bez odpowiedniego zezwolenia.
 dwa zawiadomienia zostały skierowane do Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Środowiska w związku z podejrzeniem
popełnienia czynów określonych w art. 180 i art. 185 ustawy o odpadach, polegających na nieprowadzeniu ewidencji
odpadów oraz stosowaniu komunalnych osadów ściekowych. Odpowiadają one czterem czynom karalnym.

II. Działalność kontrolna

Rozdział Ii

Oba zostały sformułowane po kontroli wykonywania zadań gmin dotyczących ochrony zwierząt11 i skierowane od prokuratur
w Lublinie i Białymstoku.
W 2013 r. Izba została poinformowana o zakończeniu postępowania łącznie w 71 sprawach o przestępstwa. Warto wskazać,
że w sprawach tych wniesiono łącznie 14 aktów oskarżenia, a obok nich wydano 10 wyroków (dla porównania w 2012 r.
poinformowano o sporządzeniu 7 aktów oskarżenia i wydaniu 1 wyroku oraz 6 orzeczeń o warunkowym umorzeniu
postępowania). Dane przedstawiono w poniższej tabeli (przekazane NIK informacje dotyczą zawiadomień skierowanych w roku
2013 i latach wcześniejszych). Na podstawie tych danych można zaobserwować wzrost skuteczności zawiadomień NIK.
Tabela 8. Wyniki postępowań dotyczących zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
Lp.

Rozdział Vii

Rozdział Vi

Rozdział V

Rozdział IV

Rozdział Iii

1.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

Wyniki postępowań
Wniesienie aktów oskarżenia do sądów
Odmowa wszczęcia postępowania
Decyzje umarzające postępowanie:
– wobec braku znamion czynu zabronionego lub braku dowodów popełnienia
przestępstwa
– wobec znikomej społecznej szkodliwości czynu
– czynu nie popełniono
– przedawnienie
– bez podania podstawy prawnej umorzenia
Wyroki sądu, w tym:
– uniewinniające
– warunkowe umorzenie
– uznanie za winnego
Razem

Liczba spraw
skierowanych
przed 2013 r.
10
1
21
8
1
2
1
9
7
1
6
39

Liczba spraw
skierowanych
w 2013 r.

4
11
14
7
1
6
3
2
1
32

Korzystając z przysługujących uprawnień, NIK wniosła zażalenia na postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania oraz
na postanowienia o umorzeniu postępowania. Na postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania złożono siedem
zażaleń, z których dwa zostały uwzględnione, cztery nieuwzględnione, jedno nie zostało rozpoznane. Na postanowienia
o umorzeniu postępowania złożono 14 zażaleń, z tego:
 8 w postępowaniach wszczętych w 2013 r. , z których dwa zostały uwzględnione, sześć – nie,
 6 w postępowaniach wszczętych w latach poprzednich, z których jedno zostało uwzględnione, zaś pięć – nie.
W 2013 r. dokonano istotnej dla NIK zmiany w kodeksie postępowania karnego. Dotyczyła ona przyznania instytucji
państwowej lub samorządowej, która złożyła zawiadomienia o przestępstwie, prawa do wniesienia zażalenia na
postanowienie o umorzeniu śledztwa oraz prawa do przejrzenia akt (art. 306 § 1 a pkt 2 i § 1 b kpk). Do 23 lipca 2013 r. tj. do
dnia wejścia w życie omawianej zmiany, Najwyższa Izba Kontroli uprawniona była do złożenia zażalenia na postanowienie
o umorzeniu śledztwa (dochodzenia) tylko wtedy, gdy wykonywała uprawnienia pokrzywdzonego na podstawie art. 49
§ 4 kpk mówiącego, że w sprawach o przestępstwa, którymi wyrządzono szkodę w mieniu instytucji państwowej,
samorządowej lub społecznej, jeśli nie działa organ pokrzywdzonej instytucji, prawa pokrzywdzonego mogą wykonywać
organy kontroli państwowej, które w zakresie swojego działania ujawniły przestępstwo lub wystąpiły o wszczęcie
postępowania. Jednostki kontrolne NIK trzykrotnie korzystały z nowej regulacji od chwili jej wejścia w życie. Dotyczyło to
następujących spraw:
 zawiadomienia z dnia 28 sierpnia 2013 r. do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście wynikającego z kontroli
w Polskim Komitecie Normalizacyjnym12. Ujawniono czyn z art. 271 § 1 kk. Odmówiono wszczęcia dochodzenia
postanowieniem z dnia 23 września 2013 r. na podst. art. 303 kpk, 305 § 1 i 3 kpk, art. 325a § 2 kpk oraz art. 17 § 1
pkt 11 kpk. Zażalenie z dnia 14 października 2013 r. nie zostało uwzględnione postanowieniem z dnia 10 grudnia 2013 r.
Izba została poinformowana, że decyzją z dnia 4 marca 2014 r. Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ
podjęła na nowo dochodzenie z odmowy wszczęcia, które postanowieniem z dnia 7 kwietnia 2014 r. umorzyła.
Najwyższa Izba Kontroli w dniu 17 kwietnia 2014 r. złożyła zażalenie na powyższe postanowienie.

11
12
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Wykonywanie zadań gmin dotyczących ochrony zwierząt (P/12/193/Delegatura w Białymstoku).
Wykonanie budżetu państwa w 2012 r., cz. 65 Polski Komitet Normalizacyjny (P/13/050/Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji).
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Oddziaływanie NIK na stan przestrzegania dyscypliny finansów publicznych (przez kierowanie zawiadomień
w sprawach dotyczących jej naruszenia)
W 2013 r. Najwyższa Izba Kontroli, działając na podstawie art. 63 ust. 3 ustawy o NIK oraz art. 93 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia
17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych15, skierowała do właściwych
rzeczników dyscypliny finansów publicznych 139 zawiadomień, z czego 109 zawiadomień przekazały delegatury,
a 30 departamenty. Ujawniono w nich 254 czyny będące podstawą do skierowania zawiadomień do rzeczników dyscypliny
finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Skierowanymi zawiadomieniami objęto
166 osób. Dwadzieścia zawiadomień kierowanych było „w sprawie”, bez wskazywania osób odpowiedzialnych. Utrzymała się
obserwowana od kilku lat tendencja spadkowa co do liczby wniesionych zawiadomień16.
Najczęściej powtarzającymi się przypadkami naruszenia dyscypliny finansów publicznych były nieprawidłowości
w postępowaniach związanych z udzieleniem zamówienia publicznego oraz naruszenia związane z niesporządzeniem lub
nieprzekazaniem w terminie sprawozdania z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania
albo wykazania w tym sprawozdaniu danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. Trzecim najczęściej
ujawnianym przez kontrolerów NIK naruszeniem dyscypliny finansów publicznych w 2013 r. było dokonanie wydatku ze
środków publicznych bez upoważnienia określonego ustawą budżetową, uchwałą budżetową lub planem finansowym albo
z przekroczeniem zakresu tego upoważnienia, lub z naruszeniem przepisów dotyczących dokonywania poszczególnych
rodzajów wydatków.
Podobnie jak w latach poprzednich, zarzuty dotyczyły przede wszystkim kierowników jednostek organizacyjnych oraz ich
zastępców, a także głównych księgowych tych jednostek oraz osób, którym powierzono czynności w postępowaniach
o udzielenie zamówienia publicznego.
Tabela 9. Wykaz zawiadomień w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przekazanych właściwym organom w 2013 r.
(według rodzaju formułowanych zarzutów)
Lp.

13
14
15
16

Określenie czynu zabronionego i naruszonego przepisu ustawy
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Liczba1/

1.

Czyny związane z udzieleniem zamówienia publicznego (art. 17).

86

2.

Niesporządzenie lub nieprzekazanie w terminie sprawozdania z wykonania procesów gromadzenia środków
publicznych i ich rozdysponowania albo wykazanie w tym sprawozdaniu danych niezgodnych z danymi
wynikającymi z ewidencji księgowej (art. 18 pkt 2).

35

3.

Dokonanie wydatku ze środków publicznych bez upoważnienia określonego ustawą lub uchwałą budżetową
lub planem finansowym albo z przekroczeniem zakresu tego upoważnienia lub z naruszeniem przepisów
dotyczących dokonywania poszczególnych rodzajów wydatków (art. 11).

33

4.

Nieustalenie, niepobranie lub niedochodzenie należności Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego
lub innej jednostki sektora finansów publicznych albo ustalenie, pobranie lub dochodzenie takiej należności
w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia (art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2).

27

5.

Przekazanie lub udzielenie dotacji z naruszeniem zasad lub trybu jej przekazywania lub udzielania, wydatkowanie dotacji
niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotacji, niezatwierdzenie w terminie przedstawionego
rozliczenia dotacji, nierozliczenie w terminie otrzymanej dotacji, nieustalenie kwoty dotacji podlegającej zwrotowi do
budżetu, niedokonanie w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości(art. 8 pkt 1-3, art. 9 pkt 1-3).

24

Usuwanie drzew z terenu nieruchomości gminnych i zagospodarowanie pozyskanego drewna (P/12/138/Delegatura w Katowicach).
Wykonanie budżetu państwa w 2012 r. cz.85/04 województwo kujawsko-pomorskie (P/13/137/Delegatura w Bydgoszczy).
Dz. U. z 2013 r., poz. 168, ze zm.
Dla porównania, w 2012 r. Najwyższa Izba Kontroli przekazała do właściwych rzeczników dyscypliny finansów publicznych 182 zawiadomienia,
z czego 153 przekazały delegatury, a 29 departamenty. Ujawniono w nich 288 czynów. Skierowanymi zawiadomieniami objęto 204 osoby.

59

Rozdział II

 zawiadomienia z dnia 31 lipca 2013 r. do Prokuratury Rejonowej w Sosnowcu wynikającego z kontroli w Urzędzie
Miejskim w Sosnowcu13. Ujawniono czyn z art. 231 § 1 w zw. z art. 12 kk. Postanowienie o umorzeniu śledztwa z dnia
28 listopada 2013 r., na które wniesiono zażalenie z dnia 11 grudnia 2013 r.
 zawiadomienia z dnia 12 sierpnia 2013 r. do Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Północ, wynikającego z kontroli
w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy14 ujawniono o czyny z art. 271 § 1 i 231 § 1 kk. Odmówiono
wszczęcia śledztwa w dniu 23 września 2013 r. na podst. art. 305 § 1 kpk oraz art. 325a kpk. W wyniku zażalenia z dnia
9 października 2013 r. postanowieniem z dnia 26 listopada 2013 r. uchylono postanowienie o odmowie wszczęcia.

II. Działalność kontrolna
Określenie czynu zabronionego i naruszonego przepisu ustawy
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Rozdział IV

Rozdział Iii

Rozdział Ii

Lp.
6.

Zaciągnięcie zobowiązania bez upoważnienia określonego ustawą lub uchwałą budżetową, lub planem
finansowym albo z przekroczeniem zakresu tego upoważnienia, lub z naruszeniem przepisów dotyczących
zaciągania zobowiązań przez jednostkę sektora finansów publicznych (art. 15).

12

7.

Niewykonanie w terminie zobowiązania jednostki sektora finansów publicznych, w tym obowiązku zwrotu należności
celnej, podatku, nadpłaty lub nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, którego
skutkiem jest zapłata odsetek, kar lub opłat albo oprocentowanie tych należności (art. 16 ust. 1).

11

8.

Niezgodne z przepisami umorzenie należności Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innej
jednostki sektora finansów publicznych albo dopuszczenie do przedawnienia tej należności (art. 5 ust. 1 pkt 3).

7

9.

Zaniechanie przeprowadzenia lub rozliczenia inwentaryzacji albo przeprowadzenie lub rozliczenie inwentaryzacji
w sposób niezgodny z przepisami ustawy o rachunkowości17 (art. 18 pkt 1).

7

10.

Przeznaczenie dochodów uzyskiwanych przez jednostkę budżetową na wydatki ponoszone w tej jednostce (art. 7).

3

11.

Dopuszczenie do dokonania wydatku powodującego przekroczenie kwoty wydatków ustalonej w planie
finansowym jednostki sektora finansów publicznych wskutek niedokonania lub nienależytego dokonania
wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczej lub finansowej z planem finansowym lub kompletności
i rzetelności dokumentów dotyczących takiej operacji (art. 18b pkt 1).

3

12.

Nieprzekazanie w terminie do budżetu w należnej wysokości pobranych dochodów należnych Skarbowi Państwa
lub jednostce samorządu terytorialnego (art. 6 pkt 1).

2

13.

Dokonanie zmiany w budżecie lub planie, stanowiącym podstawę gospodarki finansowej jednostki sektora
finansów publicznych, bez upoważnienia albo z przekroczeniem zakresu upoważnienia (art. 10).

2

14.

Przeznaczenie środków rezerwy na inny cel niż określony w decyzji o ich przyznaniu (art. 12).

1

15.

Wykorzystanie środków publicznych lub środków przekazanych ze środków publicznych, związanych
z realizacją programów lub projektów finansowanych z udziałem środków unijnych lub zagranicznych,
niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur obowiązujących przy ich wykorzystaniu (art. 13 pkt 6).

1

Razem
1/

Liczba1/

254

Dotyczy liczby czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych, które były podstawą skierowania zawiadomień o naruszeniu dyscypliny
finansów publicznych, również w przypadku kierowania zawiadomień „w sprawie” (jest ona większa od liczby przekazanych zawiadomień, ponieważ
zdarzało się, że w jednym zawiadomieniu zostało sformułowanych kilka zarzutów).

Rozdział Vii

Rozdział Vi

Rozdział V

Tabela 10. Wyniki postępowań wszczętych w związku z zawiadomieniami skierowanymi do rzeczników dyscypliny finansów publicznych w 2013 r.
Lp.

Wyniki postępowań – Rzecznik dyscypliny finansów publicznych

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.

Umorzył postępowanie, w tym:
– z powodu braku znamion naruszenia,
– ze względu na znikomy stopień szkodliwości czynu,
– zarzucanego czynu nie popełniono,
– z uwagi na podjęcie działań wyłącznie w celu ograniczenia skutków zdarzenia losowego.
Odmówił wszczęcia postępowania wyjaśniającego, w tym:
– z powodu braku znamion naruszenia lub ze względu na to, że czyn nie stanowi naruszenia dyscypliny, bądź
zarzucanego czynu nie popełniono,
– ze względu na znikomy stopień szkodliwości czynu dla finansów publicznych,
– z powodu przedawnienia,
– ze względu na to, że w tej samej sprawie toczyło się już postępowanie.
Skierował wnioski o ukaranie
Razem

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
1/

Liczba
orzeczeń1/
22
13
6
2
1
27
18
6
2
1
50
99

Dotyczy liczby orzeczeń rzeczników dyscypliny finansów publicznych, które kończyły postępowania w danej sprawie (jest ona większa od liczby spraw
prowadzonych przez rzeczników w związku z przekazanymi zawiadomieniami, ponieważ zdarzało się, że w jednej sprawie zostało wydanych kilka
orzeczeń częściowych).

17
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Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330, ze zm.).

II. Działalność kontrolna

Dyrektorzy delegatur i departamentów NIK złożyli 13 zażaleń do Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych na
postanowienia właściwych rzeczników o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu wszczętego postępowania wyjaśniającego.
W jednym przypadku Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych utrzymał zaskarżone postanowienie w mocy, w jednym
przypadku nastąpiło przedawnienie karalności, a w dwóch przypadkach uchylił zaskarżone postanowienie i polecił uzupełnienie
postępowania. Po ponownym umorzeniu nie wniesiono zażalenia. Pozostałe zażalenia nie zostały jeszcze rozpatrzone.
Wiele postępowań prowadzonych w sprawach skierowanych przez NIK w 2013 r. nie zostało jeszcze zakończonych.
Najwyższa Izba Kontroli dysponuje informacjami, że na skutek zawiadomień skierowanych przez Izbę rzecznicy dyscypliny
finansów publicznych skierowali do komisji orzekających 65 wniosków o ukaranie. W czterech przypadkach postępowanie
przed komisją orzekającą zakończyło się uznaniem obwinionego za winnego naruszenia dyscypliny finansów publicznych
i wymierzono karę upomnienia. W pięciu przypadkach postępowania zakończyły się uniewinnieniem, zaś w jednym
odstąpiono od wymierzenia kary.
Należy również wskazać, iż w obecnym brzmieniu art. 101 ust. 1 oraz art. 108 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za
naruszenie dyscypliny finansów publicznych postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego lub
o umorzeniu postępowania wyjaśniającego doręcza się zawiadamiającemu, w tym przypadku NIK. Zawiadamiającemu służy
na nie zażalenie. Natomiast orzeczenia komisji orzekających wraz z uzasadnieniem doręcza się już tylko stronom. Stronami
postępowania przed komisją orzekającą i Główną Komisją Orzekającą są obwiniony o naruszenie dyscypliny finansów
publicznych oraz oskarżyciel. Nie jest nim natomiast zawiadamiający, czyli NIK.
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Ponadto w 2013 r. rzecznicy 17 razy wydawali zarządzenia o zwrocie zawiadomienia. W dziewięciu przypadkach,
po uzupełnieniu zawiadomienia, składano je ponownie. Dodatkowo, w jednym przypadku rzecznik odmówił uznania
zawiadomienia, kwestionując upoważnienie do składania zawiadomienia przez dyrektora departamentu i potraktował je
(na podstawie art. 95 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych) jako informację
o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. W jednym przypadku rzecznik zawiesił postępowanie ze względu na inne
toczące się już postępowanie.
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ROZDZIAŁ III

Stan państwa
w świetle kontroli NIK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Budżet i finanse publiczne
Administracja samorządowa
Sprawy gospodarcze
Ochrona środowiska
Mieszkalnictwo i zagospodarowanie przestrzenne
Zdrowie
Praca, rodzina, ochrona socjalna
Szkolnictwo
Kultura, dziedzictwo narodowe i turystyka
Sprawiedliwość i bezpieczeństwo wewnętrzne
Obronność
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III. Stan państwa w świetle kontroli NIK
Najwyższa Izba Kontroli przeprowadza rocznie prawie pół tysiąca kontroli planowych i doraźnych w większości obszarów
aktywności państwa. W rozdziale „Stan państwa w świetle kontroli NIK” przedstawione zostały najważniejsze ustalenia
z kontroli przeprowadzonych w ubiegłym roku i zakończonych informacją o wynikach lub wystąpieniem pokontrolnym
w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 30 kwietnia 2014 r. Nie jest to pełny obraz stanu państwa, bowiem niektóre sfery życia
publicznego są ustawowo wyłączone z możliwości objęcia kontrolą przez Izbę.
W tym rozdziale skoncentrowano się na opisie działań administracji publicznej – nieprawidłowościach, ale i prawidłowościach
w jej funkcjonowaniu. Niniejsze opracowanie jest głosem naczelnego organu kontroli państwowej w publicznej debacie na
temat kondycji państwa.
Wyniki kontroli zostały zaprezentowane w podziale na najważniejsze obszary aktywności państwa. Na podstawie
klasyfikacji przyjętej przez ONZ (COFOG) oraz po pogrupowaniu działów wymienionych w polskiej ustawie o działach
administracji rządowej, wyodrębniono 11 obszarów:

Rozdział Iii

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Budżet i finanse publiczne.
Administracja samorządowa.
Sprawy gospodarcze.
Ochrona środowiska.
Mieszkalnictwo i zagospodarowanie przestrzenne.
Zdrowie.
Praca, rodzina, ochrona socjalna.
Szkolnictwo.
Kultura, dziedzictwo narodowe i turystyka.
Sprawiedliwość i bezpieczeństwo wewnętrzne.
Obronność.

Do poszczególnych podrozdziałów zostały włączone opracowania tematyczne dotyczące m.in. bezpieczeństwa
energetycznego, funduszy unijnych, polityki rodzinnej, dostępności świadczeń medycznych, praw i wolności obywateli.
W opracowaniach tych w celu pełniejszego przedstawienia problematyki sięgano także do wcześniejszych – niż z 2013 roku –
kontroli, jeśli ich ustalenia nie straciły na aktualności.
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1.

Rozdział I

III. Stan państwa w świetle kontroli NIK
Budżet i finanse publiczne

Bezpieczeństwo finansów publicznych jest jednym z najważniejszych kierunków badań Najwyższej Izby Kontroli.
„Zapewnienie bieżącej i długookresowej stabilności finansowej państwa” Kolegium NIK przyjęło jako główny
priorytet w planie pracy NIK na 2013 rok. NIK przeprowadza rocznie niemal 100 kontroli wykonania budżetu państw,
czyli połowę wszystkich kontroli planowych, sprawdzając wiarygodność sprawozdań budżetowych oraz legalność
i prawidłowość wykonania budżetu w poszczególnych częściach budżetowych przez ministrów, kierowników
urzędów centralnych i agencji, ale także wojewodów. Ustalenia tych kontroli są podstawą do wydania opinii
w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów.

A. Wykonanie budżetu państwa

W 2013 r. budżet państwa i budżet środków europejskich realizowane były w warunkach utrzymującej się stagnacji
gospodarczej w Unii Europejskiej i pogorszenia sytuacji w gospodarce światowej. Rok 2013 był drugim rokiem, gdy
tempo wzrostu gospodarczego w Polsce uległo spowolnieniu, którego skala okazała się większa, niż zakładano.
Nasiliły się negatywne tendencje demograficzne – zmalała liczba ludności Polski. Ponadto w 2013 r. nastąpiło
załamanie się wpływów podatkowych. Wzrost PKB oraz konsumpcji, przy zwiększonych obciążeniach podatkowych,
nie spowodował znaczącego zwiększenia wpływów do budżetu państwa. W związku z powyższym konieczna była
nowelizacja ustawy budżetowej na rok 2013. Pogłębiła się także nierównowaga budżetu państwa i sektora finansów
publicznych. Polska nie osiągnęła założeń określonych przez Komisję Europejską w zakresie redukcji nadmiernego
deficytu, a ich realizację przesunięto do 2015 r. Budżet państwa i budżet środków europejskich zostały wykonane
zgodnie z ustawą budżetową po zmianach. Sprawozdanie Rady Ministrów z wykonania budżetu państwa za okres od
1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. przekazuje rzetelny obraz wykonania budżetu państwa. Podobnie jak w latach
poprzednich skala i waga nieprawidłowości stwierdzonych w kontroli wykonania budżetu państwa i budżetu
środków europejskich w 2013 r. była niewielka.
Zwrócenia uwagi wymaga niska skuteczność działań prowadzonych w celu poprawy jakości planowania budżetowego oraz
w celu uproszczenia i uodpornienia na oszustwa podatkowe systemu podatkowego. Narodowy Bank Polski nie zrealizował
ustalonego celu polityki pieniężnej, jakim było utrzymanie inflacji na poziomie 2,5% z dopuszczalnym przedziałem odchyleń
± 1 punkt procentowy. Przez 11 miesięcy wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych kształtował się poniżej
dolnej granicy przedziału odchyleń.

Ogólna ocena wykonania ustawy budżetowej
1.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie ustawy budżetowej na rok 2013. Pozytywnie lub pozytywnie
mimo stwierdzonych nieprawidłowości ocenione zostało wykonanie budżetu państwa w poszczególnych częściach
budżetu państwa. Jednocześnie Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na niską skuteczność działań prowadzonych
w celu poprawy jakości prognozowania parametrów makroekonomicznych oraz planowania dochodów i wydatków
budżetu państwa. W efekcie konieczna była nowelizacja ustawy budżetowej.

2.

Budżet państwa został wykonany zgodnie z ustawą budżetową po zmianach. Dochody budżetu państwa (279,2 mld zł)
w 2013 r. były o 1,2% wyższe niż zaplanowano. Wydatki (321,3 mld zł) były niższe o 1,8% od limitu ustawowego.
W rezultacie deficyt planowany na 51,6 mld zł wyniósł 42,2 mld zł. Uzyskane dochody pozwoliły na sfinansowanie
86,9% wydatków budżetu państwa. W poprzednim roku relacja ta wynosiła 90,4%.
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Poniżej przytaczamy syntezę Analizy wykonania budżetu i założeń polityki pieniężnej. Całość ustaleń NIK w tym
zakresie w pełnym dokumencie przesłanym do Sejmu wraz ze Sprawozdaniem z działalności NIK.

III. Stan państwa w świetle kontroli NIK
Diagram 1. Dochody, wydattki, i deficyt budżeetu państwa w 20013 r.

Rozdział Iii

Źródło: opraccowanie własne NIK na podstawie wyyników kontroli w M
Ministerstwie Finanssów.

Prognozow
wane dochody budżetu środków europejskicch wykonano w 86,1% (70,1 mld
m zł), a wydaatki w 97,8% (663,9 mld zł).
Nadwyżkaa dochodów naad wydatkami wyniosła 6,2 m
mld zł i była wyższa
w
od zakładanej w ustaawie budżetow
wej o 1,5%.
Dochody bbyły wyższe odd wydatków o 9,8%. W poprzzednim roku wykonanie
w
budżżetu środków eeuropejskich zamknęło się
deficytem (3,7 mld zł).
Diagram 2. Dochody, wydattki i nadwyżka budżetu środków eeuropejskich w 20013 r.

Źródło: opraacowanie własnee NIK na podstaw
wie wyników kont roli w Ministerstw
wie Finansów.

Łączne doochody budżettu państwa i budżetu
b
środkóów europejskich wyniosły 349,3 mld zł i bbyły niższe od dochodów
osiągniętyych w 2012 r. o 0,8%. Wydatki budżetu państtwa i budżetu środków europejjskich wyniosłyy 385,2 mld zł i były niższe
od wydatkków poniesionycch w 2012 r. o 0,3%. Łączny w
wynik budżetu państwa i budżżetu środków euuropejskich wyniósł minus
35,9 mld zzł i był wyższy od
o deficytu osiąągniętego w 20112 r. o 1,9 mld zł,
z tj. o 5,5%.
3.

Pogłęębiła się nierów
wnowaga finanssów publicznycch. Relacja deficytu sektora in
nstytucji rządow
wych i samorząądowych do
PKB w 2013 r. wynioosła 4,3% i wzrrosła w stosunkku do roku poprrzedniego o 0,4
4 punktu procenntowego1. Deficcyt budżetu
państtwa na koniec 2013 r. stanow
wił 59,7% deficyytu sektora insttytucji rządowycch i samorządoowych. Głównąą przyczyną
zwiękkszenia deficytuu sektora była znacznie
z
słabszza niż pierwotnie zakładano realizacja dochoddów podatkowyych.
W 20013 r. nastąpiło załamanie się wpływów podatkowych. Wzrost PKB oraz konsum
mpcji, przy zw
większonych
obciąążeniach podatkkowych, nie spoowodował znacczącego zwięksszenia wpływów
w do budżetu ppaństwa, w tym
m zwłaszcza
wpływ
wów z tytułu podatku od towarów i usług.

1
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Termin sektor instytucji rząądowych i samorząądowych według Euuropejskiego Systemu Rachunków Na
arodowych (ESA 955) oznacza zbiorow
wość instytucji
podległyych władzy publiczznej i wykonującycch zadania publiczzne na zasadach niekomercyjnych. Zakres podmiotow
wy sektora instytucji rządowych
m. Inne są też zasaady obliczania
i samorzządowych różni sięę od zakresu podmiiotowego pojęcia seektor finansów pubblicznych w polskim
m prawie finansowym
wielkoścci dochodów, wydaatków, deficytu i długu
d
obu sektorów
w. Obowiązujące Polskę
P
kryteria kon
nwergencji Unii Euuropejskiej, takie jaak np. relacja
deficytu i długu publiczneggo do PKB, odnosząą się do wielkości oobliczonych wedługg metodologii ESA 95.

Opinia o sprawozdaniach budżetowych
4.

Rozdział I

III. Stan państwa w świetle kontroli NIK

Najwyższa Izba Kontroli stwierdza, że sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do
31 grudnia 2013 r. sporządzone przez Radę Ministrów przedstawia rzetelnie, we wszystkich istotnych aspektach,
informacje i dane o wysokości dochodów, wydatków, należności, zobowiązań oraz wyniku budżetu państwa i budżetu
środków europejskich.
Na podstawie dowodów źródłowych uzyskanych w trakcie badań kontrolnych, NIK wyraża również pozytywną opinię
o rzetelności i zgodności z przepisami prawa sporządzonych przez dysponentów części sprawozdań budżetowych oraz
sprawozdań w zakresie operacji finansowych. Sprawozdania te rzetelnie przedstawiają dane i informacje dotyczące
rozliczeń finansowych budżetu państwa. NIK badanie powyższych sprawozdań zaplanowała i przeprowadziła w taki
sposób, aby uzyskać racjonalną pewność pozwalającą na wyrażenie o nich opinii. Najwyższa Izba Kontroli
zaopiniowała pozytywnie roczne sprawozdania budżetowe kontrolowanych dysponentów części budżetowych,
stwierdzając, że przekazują one prawdziwy obraz dochodów i wydatków budżetu państwa w 2013 r. Pozytywnie
zaopiniowano również sprawozdania budżetowe 93,2% objętych kontrolą dysponentów III stopnia.

Sytuacja społeczno-gospodarcza
5.

W 2013 r. budżet państwa i budżet środków europejskich realizowany był w warunkach spowolnienia wzrostu
gospodarczego w Polsce, stagnacji gospodarczej w Unii Europejskiej i pogorszenia sytuacji w gospodarce światowej.
Dynamika wzrostu gospodarczego w skali globalnej była niższa od oczekiwań. Tempo wzrostu produktu krajowego
brutto gospodarki światowej obniżyło się z poziomu 3,2% w 2012 r. do 3,0% w 2013 r. Tempo wzrostu gospodarczego
w Unii Europejskiej wyniosło 0,1% i w porównaniu do 2012 r. było wyższe o 0,4 punktu procentowego. W strefie euro
kolejny rok utrzymywało się ujemne tempo wzrostu PKB, które wyniosło minus 0,4%.
W Polsce rok 2013 był drugim z kolei, w którym tempo wzrostu gospodarczego uległo spowolnieniu. Produkt krajowy
brutto w Polsce zwiększył się realnie o 1,6% wobec wzrostu o 2,0% w 2012 r. i 4,5% w 2011 r. Po bardzo trudnym
początku roku w drugiej połowie zaobserwowano poprawę koniunktury, a tempo wzrostu PKB przyśpieszyło. Podobnie
jak w roku poprzednim głównym czynnikiem wspierającym wzrost gospodarczy był eksport netto. Wzrost cen był dużo
słabszy niż w 2012 r. Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej było o 1,1% niższe niż w poprzednim roku.
W końcu grudnia 2013 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy była większa o 1,0% niż przed
rokiem. W 2013 r. wzrosły obroty towarowe handlu zagranicznego, lecz dynamika tych obrotów była mniejsza niż
w 2012 r. W wyniku wyższej dynamiki eksportu niż importu poprawiło się saldo wymiany. Rok 2013 był drugim z kolei,
w którym liczba ludności Polski zmalała. Nasiliły się negatywne skutki spadku liczby urodzeń i dzietności kobiet.

Założenia makroekonomiczne
6.

W drugiej połowie 2012 r. prognozy parametrów makroekonomicznych szacowane dla Polski przez zewnętrzne źródła
prognostyczne ulegały systematycznemu pogorszeniu. W projekcie ustawy budżetowej tendencje te uwzględniono
częściowo. Skorygowano między innymi prognozę tempa wzrostu gospodarczego do 2,2% z 2,9% przyjętych
w założeniach projektu budżetu państwa z czerwca 2012 r. Rząd nie uznał za zasadne dokonanie w 2012 r. głębszej
autokorekty prognoz makroekonomicznych i budżetowych oraz zmiany projektu ustawy w trakcie prac parlamentarnych.
Oczekiwano na korzystniejszy, niż faktycznie miał miejsce w drugiej połowie 2013 r., rozwój sytuacji w Europie.
Skala spowolnienia wzrostu gospodarczego Polski okazała się większa niż zakładano, co przełożyło się na pogorszenie
sytuacji na rynku pracy i w konsekwencji zahamowanie popytu wewnętrznego. Realne tempo wzrostu PKB w 2013 r. było
o 0,6 punktu procentowego niższe niż zakładano w uzasadnieniu do ustawy budżetowej oraz o 0,1 punktu procentowego
wyższe niż zakładano w nowelizacji ustawy budżetowej z września 2013 r. Największe rozbieżności między prognozami
a wykonaniem odnotowano w eksporcie oraz popycie krajowym. Niższe od przyjętych w założeniach było przeciętne
zatrudnienie w gospodarce narodowej i w sektorze przedsiębiorstw. Duża rozbieżność między planem a faktycznym
wykonaniem dotyczyła dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych. Pierwotnie planowano wzrost cen o 2,7%, a następnie
obniżono do 1,6%. Faktycznie ceny wzrosły o 0,9%. Zdaniem NIK wobec nietrafionej prognozy makroekonomicznej
w odniesieniu do budżetu państwa na rok 2013, trudno uznać za w pełni skuteczne podjęte działania usprawniające
mechanizm i proces decyzyjny prognozowania parametrów makroekonomicznych.
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Rozdział III

Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości zostały skorygowane lub nie miały istotnego wpływu na rzetelność
informacji i danych wykazanych w wyżej wymienionych sprawozdaniach oraz sprawozdaniu Rady Ministrów
z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

III. Stan państwa w świetle kontroli NIK
Planowanie budżetu państwa
7.

Na kształt budżetu wpływ miały zobowiązania wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej, w tym fakt objęcia Polski
procedurą nadmiernego deficytu. W 2013 r. wdrażano zmiany systemowe, których celem było ograniczenie wzrostu
długu publicznego i deficytu sektora finansów publicznych. Przy opracowaniu ustawy budżetowej na rok 2013
zastosowano tzw. tymczasową regułę wydatkową, dopuszczającą wzrost wydatków o 1,0% powyżej szacowanej inflacji.
Realny wzrost wydatków elastycznych oszacowano w wysokości 0,2 punktu procentowego ponad inflację.

Rozdział Iii

Oprócz ograniczeń wynikających z wprowadzenia tymczasowej reguły dyscyplinującej na wysokość wydatków budżetu
państwa wpływ miały rozwiązania ograniczające tempo wzrostu wynagrodzeń. W 2013 r. weszły także w życie przepisy
determinujące dochody publiczne. Wprowadzone tymi przepisami zmiany obejmowały między innymi:
- ograniczenie o 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych;
- wprowadzenie solidarnej odpowiedzialności w VAT nabywcy za zobowiązania podatkowe sprzedawcy wyrobów
stalowych oraz paliw (do których nie ma zastosowania mechanizm odwrotnego obciążenia) i złota nieobrobionego,
a także dla sprzedawców tych towarów;
- zwiększenie stawki podatku VAT na usługi pocztowe niepowszechne świadczone przez operatora publicznego do
poziomu 23%;
- objęcie podatkiem akcyzowym suszu tytoniowego, który był nielegalnie wykorzystywany jako produkt tytoniowy
nieobjęty podatkiem akcyzowym;
- objęcie akcyzą gazu ziemnego do celów opałowych, z wyjątkiem gazu wykorzystywanego przez gospodarstwa
domowe.
8.

Dochody i wydatki zostały zaplanowane w ustawie budżetowej z dnia 25 stycznia 2013 r. w kwotach znacząco
wyższych od wykonania dochodów i wydatków w latach 2011 i 2012. Prognozy okazały się nierealne i konieczna była
nowelizacja ustawy budżetowej.
Złożone uwarunkowania gospodarcze w Europie w drugiej połowie 2012 r. mogły utrudniać formułowanie prognoz
makroekonomicznych i budżetowych dla Polski w 2013 r., niemniej z perspektywy czasu bezspornie wynika, że należało
dokonać korekty własnych prognoz. Spowodowało to konieczność przeprowadzenia pracochłonnego procesu nowelizacji
ustawy budżetowej na rok 2013. Nie służyło to stabilizacji gospodarki budżetowej i pozytywnej weryfikacji jakości
planowania budżetowego w Polsce. Zdaniem NIK istnieje potrzeba dokonania w Ministerstwie Finansów pogłębionej
analizy narzędzi i metod prognostycznych. Kwoty dochodów i wydatków budżetowych powinny być prognozowane
wieloaspektowo, z uwzględnieniem parametrów i założeń makroekonomicznych, jak i poszczególnych pozycji składających
się na dochody i wydatki wraz z czynnikami je warunkującymi w ujęciu historycznym i perspektywicznym.

9.

Minister Finansów, przygotowując projekt nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2013, ustalił dla poszczególnych
dysponentów kwoty redukcji planu wydatków. Dysponentom wyznaczono zaledwie kilka dni na ustosunkowanie się do tej
propozycji i skorygowanie planu wydatków. Zdaniem NIK opracowanie projektu nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2013
przebiegało pod presją czasu, a to nie służyło systemowemu porządkowaniu wydatków budżetowych i poprawie ich
efektywności. Korekta wydatków budżetowych nie została przeprowadzona w sposób w pełni rzetelny i nastawiony na cele
prorozwojowe państwa. Miała charakter doraźny, krótkookresowy, a nie perspektywiczny, długookresowy.

Dochody budżetu państwa i budżetu środków europejskich
10. Plan dochodów budżetu państwa określony w znowelizowanej ustawie budżetowej został wykonany. Zrealizowane
dochody wyniosły 279,2 mld zł, tj. 101,2% planu po zmianach. Decydujący wpływ na wielkość dochodów miały dochody
podatkowe, które stanowiły 86,6% dochodów budżetu państwa.
Znacznie zawyżona okazała się prognoza dochodów podatkowych przyjęta w ustawie budżetowej na rok 2013 z dnia
25 stycznia 2013 r. W okresie prac planistycznych zawyżono przewidywane wykonanie dochodów podatkowych za
2012 r., przyjętych jako podstawa do ich planowania na 2013 r. Nietrafne były założenia dotyczące rozwoju sytuacji
makroekonomicznej. Zwiększyło się ryzyko oszustw podatkowych stanowiących poważne zagrożenie dla dochodów
budżetu państwa.
Dochody podatkowe były niższe od pierwotnego planu o 9,5%. Mimo nominalnego wzrostu produktu krajowego brutto
o 2,5% i popytu krajowego o 0,3%, dochody podatkowe były niższe w porównaniu do wykonania w 2012 r. o 2,7%.
Wykonanie dochodów podatkowych (narastająco) w 2013 r. przebiegało poniżej kwot określonych w harmonogramie
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przyjętym przez Ministerstwo Finansów na początku kwietnia 2013 r. Do czasu nowelizacji ustawy budżetowej
we wrześniu 2013 r., rozbieżność pomiędzy harmonogramem dochodów podatkowych a faktyczną ich realizacją
wyniosła 13,3 mld zł. Na niskie wykonanie dochodów podatkowych w okresie od stycznia do sierpnia wpływ miała
przede wszystkim niska realizacja dochodów z tytułu podatku od towarów i usług oraz z podatku dochodowego od osób
prawnych.

Rozdział I

III. Stan państwa w świetle kontroli NIK

11. Zmalała skłonność przedsiębiorców do wywiązywania się z zobowiązań podatkowych. Urzędy kontroli skarbowej
w 2013 r. ujawniły więcej fikcyjnych transakcji gospodarczych niż w poprzednim roku. W 2013 r., podobnie jak
w 2012 r., nie został osiągnięty zakładany poziom relacji wpływów z tytułu należności stanowiących dochód budżetu
państwa do należności budżetowych.

12. W 2013 r. dochody budżetu środków europejskich wyniosły 70,1 mld zł, tj. 86,1% planu i w porównaniu do wykonania
2012 r. były wyższe o 8,5%. W latach 2010-2013 dochody budżetu środków europejskich nie były tożsame z wpływami
z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych. Wynikało to z tego, że Minister Finansów nie wypracował
propozycji ustawowych określających tryb i terminy przekazywania środków z rachunków programowych na dochody
budżetu środków europejskich. Od 25 września 2013 r. wprowadził nowe rozwiązania w zarządzaniu środkami
zgromadzonymi na rachunkach programowych. W wyniku konsolidacji środków walutowych będących w dyspozycji
Ministra Finansów, środki z rachunków programowych przekazywane były na rachunek walutowy do obsługi zadłużenia
zagranicznego. Zasilanie rachunku dochodów budżetu środków europejskich następowało na wniosek Ministra
Finansów z rachunku przychodów i rozchodów (finansowanie zagraniczne). Mimo wprowadzenia nowego rozwiązania
Minister Finansów nadal na bieżąco podejmował decyzje, kiedy i jaka część środków zostanie przewalutowana
i przekazana na dochody. W efekcie arbitralnie ustalał wynik budżetu środków europejskich. Na koniec 2013 r.
pozostały do rozliczenia środki europejskie w kwocie 4,4 mld euro.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich
13. W 2013 r. wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich wyniosły 385,2 mld zł. W porównaniu do 2012 r.
wydatki były niższe o 0,3%. Najwyższy stopień wykonania planu wydatków wystąpił w grupie Środki własne
Unii Europejskiej (99,7%), Obsługa długu publicznego (99,4%), Świadczenia na rzecz osób fizycznych (99,2%).
W relacji do wydatków z 2012 r. najwięcej wzrosły wpłaty do budżetu UE (o 13,7%) i Świadczenia na rzecz osób
fizycznych (o 4,2%). W 2013 r., po raz pierwszy od wielu lat, zmniejszyła się kwota wydatków majątkowych
finansowanych za pomocą środków budżetu państwa i budżetu środków europejskich.
14. Wydatki na wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych, ujęte w załączniku nr 10 do ustawy budżetowej
na rok 20132, wyniosły 26,9 mld zł, co stanowiło 99,6% planu po zmianach. W porównaniu do 2012 r. były one wyższe
o 3,1%. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 4.443 zł i było wyższe o 2,6% niż w 2012 r.
Przeciętne zatrudnienie w państwowych jednostkach budżetowych, ujętych w załączniku nr 10 do ustawy budżetowej,
wyniosło 503.880 osób i w porównaniu do 2012 r. było wyższe o 0,3%. Przeciętne zatrudnienie osób objętych
mnożnikowymi systemami wynagrodzeń zwiększyło się w porównaniu do 2012 r. o 2.432 osoby, tj. o 0,6%. Największy
wzrost zatrudnienia wśród osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń w porównaniu do 2012 r. wystąpił
wśród żołnierzy i funkcjonariuszy (o 2.699 osób, tj. o 1,1%). W ostatnich czterech latach przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w państwowych jednostkach budżetowych wzrosło z 4.305 zł do 4.622 zł. Tendencja ta nie wystąpiła
w odniesieniu do przeciętnego zatrudnienia w tym okresie. Jest to wynik między innymi zniesienia od stycznia 2010 r.
wymogu określania w ustawie budżetowej limitów zatrudnienia osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń.
2

W załączniku nr 10 do ustawy budżetowej ujmowane są wynagrodzenia pracowników państwowych jednostek budżetowych objętych ustawą z dnia
23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 79, poz. 431 ze
zm.). Nie są ujmowane wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w urzędach organów władzy publicznej, kontroli, ochrony prawa oraz sądach
i trybunałach, których dochody i wydatki są włączane do projektu ustawy budżetowej.
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Rozdział III

Drugi rok z rzędu nastąpił znaczny wzrost zaległości podatkowych. Zaległości podatkowe na koniec 2013 r. zwiększyły
się o 22,2% i wyniosły 33,1 mld zł. Skuteczność egzekucji, mierzona relacją kwoty wyegzekwowanych zaległości
podatkowych do kwoty zaległości objętych tytułami wykonawczymi, uległa obniżeniu. Zaległości podatkowe mające
ponad pięć lat, których prawdopodobieństwo odzyskania jest niskie, ewidencjonowane w urzędach skarbowych,
wyniosły na koniec 2013 r. ponad 8 mld zł. Zaległości podatkowe odpisane z powodu przedawnienia, bezpowrotnie
stracone, wyniosły 1,7 mld zł.

III. Stan państwa w świetle kontroli NIK
15. Wydatki majątkowe budżetu państwa i budżetu środków europejskich w 2013 r. wyniosły 42,9 mld zł i w porównaniu
do 2012 r. zmniejszyły się o 11,3 mld zł, tj. o 20,8%. Zmniejszył się ich udział w wydatkach ogółem z 14,0% w 2012 r. do
11,1% w 2013 r. Wydatki majątkowe budżetu środków europejskich zmniejszyły się o 26,0%, a wydatki majątkowe budżetu
państwa o 8,5%3. Stwierdzone nieprawidłowości wskazują w dalszym ciągu na konieczność wzmożenia nadzoru nad
przygotowaniem i przebiegiem realizacji zadań finansowanych z wydatków majątkowych, w tym pochodzących z budżetu
środków europejskich.

Rozdział Iii

16. Wydatki budżetu środków europejskich zrealizowano w 2013 r. w kwocie 63,9 mld zł i stanowiły one 84,9% limitu
określonego w ustawie budżetowej oraz 97,8% planu po zmianach. Były one wyższe od wykonania 2012 r. o 6,5%.
Wydatki na realizację programów w ramach Narodowej Strategii Spójności stanowiły 63,9% wydatków budżetu środków
europejskich ogółem. Wydatki te były niższe niż w 2012 r. o 16,3%. Realizacja poszczególnych krajowych programów
operacyjnych kształtowała się od 94,3% planu po zmianach (PO Innowacyjna Gospodarka) do 99,3% (PO Rozwój Polski
Wschodniej) i była niższa niż wykonanie w 2012 r. o 16,6%. Na realizację zadań w ramach Wspólnej Polityki Rolnej
przeznaczono 34,8% wydatków budżetu środków europejskich ogółem. W porównaniu do wykonania 2012 r. wydatki na
Wspólną Politykę Rolną były wyższe o 18,5%.

Deficyt budżetu państwa i inne potrzeby pożyczkowe oraz nadwyżka środków europejskich
17. Deficyt budżetu państwa w 2013 r. wyniósł 42,2 mld zł i był o 11,8 mld zł wyższy niż w roku 2012. W odróżnieniu od lat
poprzednich budżet środków europejskich zamknął się nadwyżką w wysokości 6,2 mld zł. W efekcie łączny deficyt
wyniósł 35,9 mld zł i był o 1,9 mld zł wyższy niż w 2012 r. Stanowił on 2,2% PKB, to jest o 0,1 punktu procentowego
więcej niż w roku poprzednim.
W ustawie budżetowej po nowelizacji potrzeby pożyczkowe netto zostały zaplanowane w kwocie 66,8 mld zł.
Rzeczywiste potrzeby pożyczkowe netto wyniosły 57,4 mld zł. Największy udział (73,5%) w tej kwocie miał deficyt
budżetu państwa. Istotną pozycję potrzeb pożyczkowych stanowiły udzielone przez Skarb Państwa pożyczki na
zasilenie Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej wysokości 12,0 mld zł. Był to piąty kolejny rok, w którym Skarb
Państwa udzielał FUS takiego wsparcia. Zwiększająca się wielkość zobowiązań z tego tytułu wskazuje, że udzielane
pożyczki zapewniają systemowe finansowanie Funduszu. Przekazane pożyczki nie są ewidencjonowane jako wydatki,
a ze względu na brak zdolności FUS do ich spłaty najprawdopodobniej zostaną umorzone, tak jak miało to miejsce
2003 r. Potrzeby pożyczkowe nieujmowane w wydatkach wiązały się także z przekazaniem FUS 9,1 mld zł
pochodzących z emisji skarbowych papierów wartościowych na pokrycie ubytku składek przekazanych do otwartych
funduszy emerytalnych. Zaliczenie powyższych operacji do wydatków spowodowałoby wzrost deficytu o 21,1 mld zł
oraz relacji deficytu budżetu państwa do PKB do 3,9%.
18. Środki na finansowanie potrzeb pożyczkowych pozyskiwane były głównie poprzez emisję skarbowych papierów
wartościowych. W finansowaniu potrzeb pożyczkowych wzrosła rola rynku krajowego. Pozyskano stąd środki w kwocie
133,6 mld zł, które były wyższe od przewidywanych w ustawie budżetowej o 15,5 mld zł. Niższe od planu było
finansowanie na rynku zagranicznym, gdzie pozyskano równowartość 22,6 mld zł, to jest o prawie 6 mld zł mniej niż
założono w ustawie budżetowej. Ograniczenie finansowania zagranicznego było możliwe w związku z pozyskaniem
środków w wyniku konsolidacji rachunków walutowych Ministra Finansów. Wyższe o 2,1 mld zł od planu było
wykorzystanie kredytów i pożyczek zaciąganych w międzynarodowych instytucjach finansowych. Koszt tych środków
był o 0,87 punktu procentowego niższy od kosztów obligacji emitowanych na rynku euro.
Do finansowania potrzeb pożyczkowych Minister Finansów wykorzystał również środki złotowe i walutowe zgromadzone
na rachunkach w Narodowym Banku Polskim i Banku Gospodarstwa Krajowego. Konsolidacja złotowa wpłynęła na
zmniejszenie potrzeb pożyczkowych o 15,2 mld zł (w latach 2011-2013). Środki walutowe z budżetu Unii Europejskiej
pozwoliły na sfinansowanie potrzeb pożyczkowych w wysokości 6,1 mld zł.

Rozliczenia z Unią Europejską
19. W 2013 r. z budżetu Unii Europejskiej do Polski wpłynęły środki w wysokości 15,6 mld euro. Polska wpłaciła do budżetu
Unii Europejskiej z tytułu składki i dokonanych zwrotów 4,4 mld euro. Saldo bieżących rozliczeń Polski z Unią
Europejską było dodatnie i wyniosło 11,2 mld euro, tj. o 5,9% mniej niż w 2012 r. Największe pozycje wpływów
3
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Zmniejszenie wydatków majątkowych w przypadku budżetu środków europejskich wynikało z końcowego etapu realizacji programów Narodowej
Strategii Spójności, a w przypadku budżetu państwa było konsekwencją nowelizacji ustawy budżetowej.

stanowiły środki z tytułu refundacji wydatków na programy operacyjne Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich – łącznie
10,6 mld euro, co stanowiło 67,7% wszystkich transferów w 2013 r., a także transfery dotyczące Wspólnej Polityki
Rolnej – 4,9 mld euro (31,2%). Kształtowanie się tych wielkości było porównywalne z rokiem 2012.
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Saldo rozliczeń finansowych pomiędzy Polską a Unią Europejską od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej,
tj. od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2013 r., było korzystne i wyniosło 61,4 mld euro. W tym czasie Polska otrzymała środki
finansowe z budżetu UE w wysokości 92,4 mld euro, natomiast do budżetu UE przekazano składki członkowskie w kwocie
30,9 mld euro oraz dokonano zwrotów na kwotę 142,0 mln euro. Polska była największym beneficjentem środków
w ramach polityki spójności i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Polska pozostała wśród nowych krajów
członkowskich UE głównym odbiorcą środków z tytułu dopłat bezpośrednich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.

Pozabudżetowe jednostki sektora finansów publicznych

21.

Agencje wykonawcze w większości przypadków prawidłowo zrealizowały plany finansowe. Dwie agencje,
tj. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencja Rynku Rolnego pełniły funkcję agencji płatniczych
dysponujących środkami na realizację programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, które nie były ujęte
w ich planach finansowych. W 2013 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydatkowała z tych środków
27,4 mld zł, a Agencja Rynku Rolnego 0,5 mld zł. Spośród 10 funkcjonujących w 2013 r. agencji wykonawczych cztery
agencje4 osiągnęły ujemny wynik finansowy netto, jedna5 korzystająca z dotacji uzyskała nadwyżkę przychodów własnych
nad kosztami działalności, a w trzech6 przychody pochodzące głównie z dotacji budżetowych były równe kosztom.
Nadwyżka przychodów nad kosztami wystąpiła również w przypadku Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, którym
dysponuje Agencja Własności Rolnej.

22.

Przychody państwowych osób prawnych pochodziły głównie z przedsięwzięć realizowanych w ramach prowadzonej
działalności gospodarczej. Dotacje z budżetu państwa przekazane 33 państwowym osobom prawnym (spośród 38 ujętych
w załączniku do ustawy budżetowej) stanowiły 3,4% przychodów zrealizowanych w 2013 r. Udział dotacji w przychodach
tych podmiotów wykazuje tendencję wzrostową (w 2010 r. – 1,3%, 2011 r. – 1,5%, 2012 r. – 2,6%). Nadwyżki przychodów
własnych nad kosztami działalności osiągnęła Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. W 2013 r. państwowe osoby prawne
osiągnęły ujemny wynik finansowy (minus 385 mln zł). Głównym powodem była pogarszająca się sytuacja finansowa
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej między innymi na skutek zmiany przepisów
dotyczących wnoszenia opłat i kar za korzystanie ze środowiska7.

23. Funkcjonujące od 2011 r. instytucje gospodarki budżetowej miały przyczynić się do poprawy efektywności działania
i zwiększyć przejrzystość finansów publicznych. Ich łączne przychody w 2013 r. wyniosły 811,0 mln zł i były niższe
zarówno w porównaniu do planu po zmianach (o 2,6%), jak i wykonania w roku poprzednim (o 8,8%).
Koszty działalności wyniosły 819,7 mln zł i były niższe od planowanych o 7,6% i wyższe niż w 2012 r. o 3,5%.
Wpłynęło to na znaczne pogorszenie się wyników finansowych tych instytucji, z których połowa w 2013 r. poniosła
4
5
6
7

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Narodowe Centrum Nauki, Agencja Rezerw Materiałowych, Agencja Nieruchomości Rolnych.
Agencja Mienia Wojskowego.
Agencja Rynku Rolnego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych
w gospodarce (Dz. U. z 2012 r. poz. 1342).
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20. Plany finansowe państwowych funduszy celowych, w większości przypadków, wykonane zostały prawidłowo.
Stwierdzone nieprawidłowości nie wpłynęły w zasadniczy sposób na gospodarowanie środkami publicznymi. Na koniec
2013 r. funkcjonowało 28 państwowych funduszy celowych, których przychody wyniosły 227,7 mld zł i były o 5,8%
wyższe niż zaplanowano w ustawie budżetowej. Wydatki wyniosły 242,1 mld zł i w 71,3% zostały pokryte dochodami
własnymi funduszy. Pozostałą część stanowiły dotacje z budżetu państwa, które wyniosły 55,2 mld zł, w tym do
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – 37,1 mld zł. Przychody FUS stanowiły 84,1% przychodów funduszy, a wydatki
84,4% tych funduszy. Stan funduszy na koniec 2013 r. wyniósł minus 11,3 mld zł i był o 13,8 mld niższy od stanu na
koniec 2012 r. (o 14,5 mld zł niższy niż w 2011 r. i o 17,6 mld niższy niż w 2010 r.). Wynikało to z pogarszającej się
kondycji finansowej FUS, którego stan na koniec 2013 r. wyniósł minus 31,9 mld zł i był o 12,9 mld zł niższy niż rok
wcześniej. Nastąpiło dalsze obniżenie stanu środków FUS mimo zaciągnięcia kredytów i uzyskania nieoprocentowanej
pożyczki z budżetu państwa. Pogłębiająca się nierównowaga między przychodami i wydatkami Funduszu
powiększająca deficyt finansów publicznych stanowi zagrożenie dla finansów budżetu państwa.

III. Stan państwa w świetle kontroli NIK
stratę. (w 2012 r. dotyczyło to 35,5% instytucji gospodarki budżetowej). Rok 2013 był pierwszym rokiem, w którym
łączny wynik finansowy tych instytucji osiągnął wartość ujemną, tj. minus 15,9 mln zł. Wyniki przeprowadzonej przez
NIK w 2013 r. kontroli w 11 instytucjach wskazały, że utworzenie tej formy organizacyjno-prawnej nie przyczyniło się do
poprawy przejrzystości finansów publicznych.

Sytuacja finansów publicznych
24. Na koniec 2013 r. państwowy dług publiczny (PDP) wyniósł 882,3 mld zł i był wyższy od stanu na koniec 2012 r.
o 41,8 mld zł. Przyrost PDP był przede wszystkim konsekwencją wzrostu zadłużenia Skarbu Państwa o 42,7 mld zł oraz
jednostek samorządu terytorialnego i ich związków o 1,2 mld zł. Zmniejszyło się natomiast zadłużenie większości
pozostałych grup jednostek sektora finansów publicznych, w tym głównie FUS o 1,9 mld zł8. Nie udało się utrzymać
rozpoczętej w 2011 r. tendencji zmniejszania się w kolejnych latach wielkości przyrostu długu publicznego. Głównym
tego powodem była konieczność sfinansowania większych niż planowano potrzeb pożyczkowych.
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Relacja PDP do PKB wzrosła w ciągu roku o 1,3 punktu procentowego do 53,9%. Był to czwarty rok z rzędu, kiedy
relacja PDP do PKB przekroczyła 50%, tj. „pierwszy próg ostrożnościowy”, wynikający z art. 86 ust. 1 pkt 1 ustawy
o finansach publicznych. Z uwagi na zawieszenie w lipcu 2013 r. obowiązywania tego przepisu możliwe było dokonanie
nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2013, w której relacja deficytu budżetu państwa do dochodów budżetu państwa
została zwiększona z 11,9% do 18,7%, tj. powyżej wielkości wynikającej z zawieszonych ograniczeń.
W 2013 r. wzrost zadłużenia Skarbu Państwa był nieznacznie niższy od średniego wzrostu długu Skarbu Państwa
z ostatnich 11 lat. Dług na koniec 2013 r. wyniósł 838,0 mld zł i wzrósł w ciągu roku o 44,2 mld zł, tj. o 5,6%.
Wzrost poziomu długu był głównie wynikiem finansowania potrzeb pożyczkowych netto, w tym deficytu budżetu
państwa. W długu Skarbu Państwa zadłużenie krajowe i zagraniczne, według miejsca emisji, stanowiły 69,7% i 30,3%.
Na koniec 2013 r. udział inwestorów zagranicznych w długu Skarbu Państwa wyniósł 434,7 mld zł, tj. 51,9%, wobec
54,5% w 2012 r. Dług Skarbu Państwa mógłby być niższy o 2 mld zł, gdyby Minister Finansów w lipcu 2013 r. nie
zdecydował o przedwczesnym w stosunku do potrzeb nieodpłatnym przekazaniu Bankowi Gospodarstwa Krajowego
obligacji Skarbu Państwa w celu podwyższenia funduszy własnych Banku.
25. W 2013 r. zakładano, że przyrost długu sektora instytucji rządowych i samorządowych będzie niższy niż w 2012 r. oraz
dalszemu zmniejszeniu ulegnie jego relacja do PKB. W 2013 r. zadłużenie to wzrosło do kwoty 934,6 mld zł, a relacja
do PKB wzrosła do 57,1% i była o 2,9 punktu procentowego niższa niż wielkość referencyjna 60%, określona
w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz w Protokole w sprawie kryteriów konwergencji. Osiągnięcie na
koniec 2013 r. relacji zadłużenia sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB na poziomie 57,1% stawia
Polskę na 11 miejscu wśród krajów Unii Europejskiej, tj. o jedno miejsce wyżej niż w 2012 r. Wyższe relacje zadłużenia
do PKB ma większość krajów Europy Zachodniej, w tym Niemcy, Wielka Brytania i Francja.
26. W 2013 r. Polska objęta była procedurą nadmiernego deficytu instytucji rządowych i samorządowych. Deficyt do
poziomu poniżej 3% powinien być skorygowany najpóźniej w 2015 r. Według danych GUS deficyt sektora instytucji
rządowych i samorządowych w relacji do PKB zwiększył się z 3,9% w 2012 r. do 4,3% w 2013 r. i był wyższy od
zakładanych 3,5% PKB. W 2013 r. wyhamowało tempo obniżania deficytu. Podczas gdy deficyt nominalny w 2011 r.
został ograniczony o 2,8 punktu procentowego PKB, a rok później o dalsze 1,2 punktu procentowego PKB, w 2013 r.
deficyt wzrósł o 0,4 punktu procentowego w stosunku do 2012 r. Było to głównie efektem słabego popytu krajowego,
niekorzystnej dla finansów publicznych struktury wzrostu gospodarczego (zwiększenia wkładu eksportu netto), niskiej
inflacji oraz procykliczności dochodów podatkowych. Negatywny wpływ na dochody sektora miało też nieprzestrzeganie
przepisów prawa podatkowego. Redukcji deficytu, osiągnięciu deficytu strukturalnego9 na poziomie 1% PKB oraz
utrzymaniu długu sektora instytucji rządowych i samorządowych poniżej wartości referencyjnej 60% PKB w kolejnych
latach powinno sprzyjać wprowadzenie do porządku prawnego w 2013 r. stabilizującej reguły wydatkowej.

8

9
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Wartość zadłużenia FUS wykazywana w PDP nie obejmuje całego zadłużenia, gdyż obliczana jest z uwzględnieniem konsolidacji zobowiązań
w sektorze finansów publicznych. Eliminuje ona z PDP dług FUS wobec Skarbu Państwa z tytułu pożyczek, których łączna wartość na koniec 2013 r.
wyniosła 30,9 mld zł
Deficyt budżetowy skorygowany o cykliczne rokowania koniunktury.

Nieprawidłowości

W świetle wyników kontroli istotne jest kontynuowanie działań o charakterze systemowym obejmujących:
 poprawę jakości prognozowania parametrów makroekonomicznych oraz dochodów i wydatków budżetowych,
 reformę systemu podatkowego w celu jego uproszczenia i uodpornienia na oszustwa podatkowe,
 wzmocnienie systemu kontroli zarządczej, zwłaszcza mechanizmów kontroli oraz monitorowania i oceniania.

Realizacja założeń polityki pieniężnej
28. Narodowy Bank Polski nie zrealizował celu polityki pieniężnej, ustalonego w Założeniach polityki pieniężnej na
rok 2013, jakim było utrzymanie inflacji na poziomie 2,5% z dopuszczalnym przedziałem odchyleń ± 1 punkt
procentowy. Przez 11 miesięcy wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych kształtował się na poziomie od
0,2% do 1,3%, tj. poniżej dolnej granicy przedziału odchyleń. Jedynie w styczniu inflacja wyniosła 1,7% i mieściła się
w dopuszczalnych granicach wahań. Brak skuteczności w osiąganiu celu inflacyjnego był przede wszystkim wynikiem
nieprzewidzianego, silnego spadku cen nośników energii, paliw oraz niskiego wzrostu cen żywności przetworzonej,
tj. czynników pozostających poza sferą oddziaływania polityki pieniężnej. Przyczyniły się do tego także decyzje
Rady Polityki Pieniężnej kształtujące stopy procentowe w 2012 r. i późno rozpoczęte serie obniżek.
W 2013 r. Rada Polityki Pieniężnej dokonała sześciu obniżek stóp procentowych. Jednocześnie Zarząd NBP, zgodnie
z Założeniami, stabilizował płynność sektora bankowego, efektywnie wykorzystując do tego operacje otwartego rynku,
operacje depozytowo-kredytowe oraz system rezerwy obowiązkowej. Dzięki temu zapewnił w 2013 r. kontrolę
rynkowych stóp procentowych na poziomie ustalonym przez RPP. Rynkowa krótkoterminowa stawka POLONIA
kształtowała się w pobliżu stopy referencyjnej NBP. Jednak z uwagi na opóźnienia w mechanizmie transmisji impulsów
polityki pieniężnej podjęte działania nie przełożyły się w sposób istotny na kształtowanie się inflacji w 2013 r.
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27. Podobnie jak w latach poprzednich skala i waga nieprawidłowości stwierdzonych w kontroli wykonania budżetu państwa
i budżetu środków europejskich w 2013 r. była niewielka. Podkreślenia natomiast wymaga fakt, że w dużym zakresie
stwierdzone nieprawidłowości powtarzają się od kilku lat. Może to świadczyć o tym, że dysponenci środków
budżetowych w niewystarczającym stopniu realizują wnioski pokontrolne NIK i mało skutecznie sprawują nadzór
i kontrolę nad wykonaniem budżetu. Nieprawidłowości najczęściej polegały na:
- nierzetelnym planowaniu dochodów i wydatków,
- dokonywaniu wydatków bez zmiany planu finansowego,
- przekraczaniu upoważnień do dokonywania wydatków,
- niedochodzeniu należności budżetowych (w tym z tytułu odsetek od należności, których termin płatności upłynął
oraz roszczeń od dłużników alimentacyjnych),
- prowadzeniu ksiąg rachunkowych w sposób niezgodny z przepisami ustawy o rachunkowości,
- błędach w ewidencji księgowej, w tym polegających na ujmowaniu dowodów księgowych do niewłaściwego okresu
sprawozdawczego, błędnej kwalifikacji transakcji w ramach klasyfikacji budżetowej i błędach formalnych zapisów
księgowych,
- błędach w sprawozdaniach budżetowych,
- naruszaniu trybu przekazywania dotacji celowych, nieterminowym rozliczaniu dotacji oraz nieegzekwowaniu zwrotu
niewykorzystanych dotacji,
- nieprzestrzeganiu przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz procedur wewnętrznych
w postępowaniach o udzielanie zamówień publicznych,
- niepełnej realizacji zadań określonych w budżecie zadaniowym,
- braku skutecznego nadzoru nad wykonywaniem zamówień w zakresie zakupów inwestycyjnych sprzętu wojskowego.

Rozdział I

III. Stan państwa w świetle kontroli NIK

III. Stan państwa w świetle kontroli NIK
B. Finanse publiczne
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Program konwergencji na lata 2011-2014

Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, jak kształtuje się Realizacja zaleceń Rady Unii Europejskiej z dnia 12 lipca 2011 r.
w sprawie Krajowego Programu Reform Polski z 2011 r. oraz zaktualizowanego programu konwergencji na lata
2011-201410. Rada Unii Europejskiej oceniła Krajowy Program Reform Polski z 2011 r. oraz wydała opinię na temat
przedstawionego przez Polskę Programu konwergencji na lata 2011-2014. Wynikiem tej oceny i opinii było wydanie siedmiu
zaleceń, które rząd powinien wdrożyć. Realizacja zaleceń wymagała podjęcia reform, które powinny zwiększyć potencjał
rozwojowy państwa. Przedmiotem zaleceń były finanse publiczne, system emerytalny, kształcenie i szkolenia, finansowanie
placówek opieki nad dziećmi, energetyka, transport kolejowy oraz procedury prawne związane z egzekwowaniem
zobowiązań umownych, budownictwem i zagospodarowaniem przestrzennym. Kontrola została przeprowadzona
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w siedmiu ministerstwach, do których kompetencji należały zagadnienia będące
przedmiotem zaleceń Rady UE, tj. w Ministerstwie Finansów, Ministerstwie Gospodarki, Ministerstwie Edukacji Narodowej,
Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju
Wsi oraz Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Rząd rozpoczął realizację wszystkich zaleceń
Rady UE. Działania te jednak mogą okazać się niewystarczające, żeby w sposób trwały zredukować deficyt sektora instytucji
rządowych i samorządowych do poziomu 3 PKB oraz zapewnić długofalowe wzmocnienie potencjału rozwojowego Polski.
Zagrożeniem dla redukcji deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych w kolejnych latach może być to, że część
rozwiązań ma charakter przejściowy i doraźny. Skutki finansowe ustaw emerytalnych, tj. ustawy o zmianie ustawy
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, wystąpiły od 2013 r., a ustawy
o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym
funkcjonariuszy Policji wystąpią dopiero od 2028 r. W dłuższym okresie należy oczekiwać, że zobowiązania długoterminowe
z tytułu emerytur będą wzrastać. W Polsce brakuje koordynacji przy tworzeniu, wdrażaniu i rozliczaniu polityk państwa.
Poszczególni ministrowie realizują przynależne im zadania oraz kierują, nadzorują i kontrolują działalność
podporządkowanych organów, urzędów i jednostek. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów ocenia projekty dokumentów
rządowych przedkładanych przez ministrów, dokonuje ocen skutków społeczno-gospodarczych projektowanych regulacji,
a także przygotowuje analizy, prognozy i inne dokumenty zlecone przez Prezesa Rady Ministrów. Działania wszystkich
ministrów nie podlegają bieżącej, systemowej synchronizacji, zarówno pod względem tematyki, sposobu realizacji,
jak i czasu wykonania. Realizacja polityk państwa wymaga koordynacji, począwszy od przygotowania koncepcji, a kończąc
na ocenie efektów polityk zrealizowanych.



Rezerwy dewizowe

NIK – jako naczelny organ kontroli państwowej – jest uprawniona do kontroli działalności Narodowego Banku Polskiego.
W 2013 r. Izba skontrolowała zarządzanie przez NBP rezerwami dewizowymi11. W badanym okresie (lata 2009 – I poł. 2013)
wzrosły one blisko dwukrotnie – z 44 mld euro do 82 mld euro. Wzmacniało to wiarygodność Polski na arenie międzynarodowej.
Poziom rezerw, mierzony wskaźnikami adekwatności stosowanymi przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, zapewniał
bezpieczeństwo finansowe kraju. W razie potrzeby pozwalał na pokrycie wartości sześciomiesięcznego importu do Polski lub
spłaty krótkoterminowego zadłużenia kraju. Głównym powodem wzrostu rezerw był napływ do Polski funduszy unijnych.
Ich zamiana na złote, dokonywana przez Ministra Finansów w NBP, spowodowała dodatkową emisję pieniądza. W efekcie
ponad siedmiokrotnie wzrosła nadpłynność sektora bankowego. NBP musiał ją absorbować, emitując bony pieniężne
w operacjach otwartego rynku, aby nie dopuścić do spadku krajowych krótkoterminowych stóp procentowych poniżej stopy
referencyjnej NBP. Od 2012 r. koszty polityki pieniężnej przewyższały wynik z lokowania rezerw. NIK wniosła o wypracowanie
przez NBP i Ministra Finansów zasad skupu walut, pozwalających na ograniczenie wzrostu rezerw, w sytuacji gdy nie jest to
niezbędne z uwagi na kondycję gospodarczą kraju. W latach 2009-2013 NBP osiągnął łączny zysk z zarządzania rezerwami
w wysokości 24.809,7 mln zł. We wszystkich tych latach, z wyjątkiem roku 2011, osiągnięto także dodatnią efektywność
z inwestowania rezerw, mierzoną poprzez porównanie rzeczywistych stóp zwrotu do stóp zwrotu ustalonego portfela
porównawczego. W celu zwiększenia dochodowości rezerw, dbając o ich bezpieczeństwo, NBP rozpoczął w 2012 r.
dywersyfikację struktury walutowej i inwestycyjnej rezerw, inwestując w meksykańskie i brazylijskie papiery rządowe oraz
10
11
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Realizacja zaleceń Rady Unii Europejskiej z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Reform Polski z 2011 r. oraz zaktualizowanego
programu konwergencji na lata 2011-2014 (P/12/039/Departament Budżetu i Finansów).
Zarządzanie przez Narodowy Bank Polski rezerwami dewizowymi (P/13/041/Departament Budżetu i Finansów).

korporacyjne papiery amerykańskie. Od 2010 r., w czasie destabilizacji na rynkach finansowych, NBP zaprzestał lokowania
98 ton złota dewizowego i nie uzyskiwał z tego tytułu przychodów, ponosząc równocześnie koszty jego przechowywania
w Banku Anglii. Było to spowodowane zawężeniem kręgu kontrahentów wyłącznie do międzynarodowych instytucji finasowych
i zmniejszeniem okresu lokowania rezerw złota do 12 miesięcy. Bank centralny przyjął do realizacji wniosek NIK o uelastycznienie
polityki lokowania złota dewizowego w instytucjach o najwyższym poziomie wiarygodności.



Zwalczanie oszustw w podatku VAT

Administracja polska intensyfikowała współpracę z administracjami państw członkowskich UE na zasadach określonych
w rozporządzeniu Rady UE w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od
wartości dodanej. Jednak nie były wystarczająco wykorzystywane istniejące w tym zakresie możliwości.
Skontrolowane przez NIK urzędy skarbowe dokonywały zwrotów VAT zgodnie z art. 87 ustawy o podatku od towarów i usług.
W uzasadnionych przypadkach, w ramach czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej, weryfikowano rozliczenia podatnika.
Nie poprawiła się jakość decyzji wymiarowych, mierzona relacją liczby decyzji uchylonych w toku postępowań
odwoławczych, prowadzonych przez dyrektorów izb skarbowych, do liczby decyzji wydanych przez dyrektorów badanych
urzędów kontroli skarbowej i naczelników urzędów skarbowych. Główną przyczyną uchylania decyzji organów pierwszej
instancji było niepełne lub niewłaściwe udokumentowanie stanu faktycznego.

Ochrona praw klienta na rynku finansowym

NIK skontrolowała także funkcjonowanie systemu ochrony praw klientów podmiotów oferujących produkty i usługi na rynku
finansowym w Polsce w latach 2011-201313. Ochrona praw klientów podmiotów rynku finansowego nie była skuteczna, pomimo
że kontrolowane organy i instytucje prawidłowo wypełniały swoje obowiązki wynikające z przepisów prawa. Utrzymywał się wysoki
odsetek wadliwych wzorców umów oraz systematycznie rosła liczba skarg na podmioty rynku finansowego, co wskazuje na niską
efektywność prewencyjnego oddziaływania stosowanych instrumentów ochrony konsumentów. Z uwagi na rozległość rynku
i możliwości kadrowe kontrolowanych instytucji ograniczona była identyfikacja praktyk naruszających prawa konsumentów.
Właściwa była natomiast reakcja poszczególnych instytucji na stwierdzone nieprawidłowości. Podejmowały one działania w celu
wyeliminowania niewłaściwych praktyk. Słabą stroną systemu, utrudniającą konsumentom szybkie uzyskanie pomocy, było
rozproszenie i niejasny podział kompetencji pomiędzy poszczególnymi organami i instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę
konsumentów. Konsumenci często zwracali się o wsparcie w sprawach indywidualnych do organów działających w interesie
publicznym (UOKiK, KNF), które z uwagi na ograniczenia prawne nie mogły udzielać im tego wsparcia. Istotną barierę
w skutecznym dochodzeniu praw konsumentów stanowiło także praktycznie niefunkcjonujące sądownictwo polubowne.
W kontrolowanym okresie nie podjęto działań na rzecz poprawy efektywności sądownictwa polubownego. Brak skutecznej ochrony
interesów klientów parabanków był wynikiem braku odpowiednich przepisów prawa, regulujących działanie tych podmiotów oraz
nadzoru nad ich funkcjonowaniem, a także pasywności instytucji posiadających uprawnienia kontrolne wobec parabanków.
Działalność kontrolna została zintensyfikowana dopiero po ujawnieniu problemów Amber Gold sp. z o.o. Wtedy także zostały
zainicjowane działania legislacyjne w celu umożliwienia organom i instytucjom państwowym skuteczniejszej identyfikacji
i reagowania na nieprawidłowości w działalności parabanków.
12
13

Zwalczanie oszustw w podatku od towarów i usług (P/13/042,/Departament Budżetu i Finansów).
Funkcjonowanie systemu ochrony praw klientów podmiotów rynku finansowego (P/13/038/Departament Budżetu i Finansów).
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Dochody z podatku od towarów i usług są głównym źródłem dochodów budżetu państwa. Uchylanie się od podatku VAT występuje
w całej Unii Europejskiej i prowadzi do znacznych strat budżetowych, a także naruszenia zasady sprawiedliwego opodatkowania.
Utrzymywanie się znacznych rozmiarów oszustw w VAT może powodować zakłócenia warunków konkurencji. NIK badając
zwalczanie oszustw w podatku VAT stwierdziła, że organy kontroli skarbowej oraz organy podatkowe nie przeciwdziałały
wystarczająco skutecznie oszustwom podatkowym w podatku od towarów i usług12. Rosły kwoty stwierdzanych w trakcie kontroli
uszczupleń w VAT i jednocześnie niski był poziom odzyskiwanych przez Skarb Państwa kwot z wydanych decyzji pokontrolnych.
Minister Finansów analizował zagrożenia związane z występowaniem oszustw podatkowych. Decyzje i polecenia Ministra
Finansów zaktywizowały podległe organy do kontroli obrotu towarami wrażliwymi oraz wymierzenia należnych podatków.
Wyniki kontroli organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej ujawniły znaczne rozmiary uszczuplania dochodów
z VAT, w szczególności w zakresie obrotu paliwami, stalą oraz złomem. Skala ujawnionych w wyniku kontroli
nieprawidłowości oraz niska skuteczność obowiązujących rozwiązań mających przeciwdziałać oszustwom podatkowym
skłoniły Ministra Finansów do przygotowania zmian w ustawie o podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej.
Nowe przepisy wprowadzone zostały od 1 października 2013 r.
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Księgowość i sprawozdawczość wybranych podmiotów sektora finansów publicznych

Rozdział Iii

Kontrole NIK przeprowadzone w latach wcześniejszych ujawniły nieprawidłowości, polegające na niezgodnym z przepisami
zaciąganiu zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego oraz publiczne zakłady opieki zdrowotnej, jak też
nieprawidłowości w zabezpieczaniu zobowiązań przez jednostki sektora finansów publicznych oraz błędy w wykazanej
w sprawozdaniach ZUS wielkości długu Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. NIK oceniła prawidłowość ewidencji
finansowo-księgowej i sprawozdawczości wybranych podmiotów sektora finansów publicznych oraz Krajowego
Funduszu Drogowego w zakresie długu publicznego oraz prawidłowości zaciągania i spłaty zobowiązań14. W 15 z 36
kontrolowanych jednostek stwierdzono nieprawidłowości, które miały wpływ na wartość zadłużenia wykazaną
w sprawozdaniach Rb-Z. NIK ustaliła, że w efekcie zadłużenie tych podmiotów na koniec lat 2010 i 2011 zostało zaniżone
o 75,9 mln zł i 124,1 mln zł. Stanowiło to 1,9% i 2,4% łącznego zadłużenia wykazanego przez te podmioty w sprawozdaniach
Rb-Z. Ponad 90% wartości niewykazanego zadłużenia stwierdzono w sprawozdaniach siedmiu samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej. Kontrola wykazała, że dług publiczny na koniec 2010 r. i 2011 r. został zaniżony o 80,7 mln zł
i 171,7 mln zł, tj. o 0,01-0,02%.
Bank Gospodarstwa Krajowego prawidłowo ewidencjonował i przedstawiał Ministrowi Finansów oraz Prezesowi GUS
informacje o zadłużeniu Krajowego Funduszu Drogowego.
Ze względu na to, że system ewidencji zobowiązań wymagalnych FUS funkcjonujący w ZUS uniemożliwiał generowanie
danych potwierdzających stany zobowiązań wymagalnych FUS wobec OFE wykazywane w okresach wcześniejszych,
nie było możliwe zweryfikowanie prawidłowości wykazywanych przez ZUS zobowiązań wymagalnych FUS wobec OFE
z tytułu nieprzekazanych składek, które wyniosły 2.018,3 mln zł na koniec 2010 r. oraz 1.435,7 mln zł na koniec 2011 r.,
co stanowiło odpowiednio 0,3% i 0,2% wartości długu publicznego. ZUS przyjął do realizacji wniosek NIK o dostosowaniu
raportowania i księgowania zobowiązań FUS wobec OFE do wymagań ustawy o rachunkowości w sposób umożliwiający,
w dowolnym czasie, ustalenie i zweryfikowanie stanu zobowiązań na określony dzień sprawozdawczy.
Przestrzeganie obowiązujących zasad zaciągania zobowiązań zostało ocenione pozytywnie w 16 jednostkach samorządu
terytorialnego, a w pięciu negatywnie. Stwierdzone nieprawidłowości miały jednostkowy charakter, ale w większości
naruszały podstawowe zasady zaciągania zobowiązań i w części były podstawą do formułowania zawiadomień o naruszeniu
dyscypliny finansów publicznych.
Kontrolowane szpitale miały istotne problemy z terminową obsługą zobowiązań wobec dostawców. Łącznie w okresie objętym
kontrolą zapłaciły 38,6 mln zł odsetek za zwłokę. Działania szpitali podejmowane w celu poprawy ich sytuacji finansowej były
nieskuteczne, gdyż nie wpłynęło to na poprawę ich wyników finansowych oraz istotne zmniejszenie zadłużenia. Szpitale dla
zapewnienia bieżącej działalności niejednokrotnie korzystały z finansowania firm spoza sektora bankowego.



Gospodarowanie majątkiem po zlikwidowanych gospodarstwach pomocniczych i zakładach
budżetowych

Państwowe jednostki organizacyjne wykorzystują do realizacji swoich zadań znaczne zasoby mienia Skarbu Państwa.
Na potrzebę przeprowadzenia kontroli gospodarowania majątkiem pozostającym w dyspozycji państwowych jednostek
budżetowych wskazywały ustalenia innych kontroli NIK w różnych obszarach działania organów administracji publicznej,
gdzie wykrywano nieprawidłowości w gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa oraz rzeczowymi składnikami
majątku ruchomego. Dlatego NIK oceniła gospodarowanie składnikami rzeczowego majątku trwałego, ze szczególnym
uwzględnieniem majątku przejętego w wyniku likwidacji gospodarstw pomocniczych i zakładów budżetowych15.
Izba skontrolowała Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministerstwo Skarbu Państwa,
Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Spraw
Zagranicznych, Ministerstwo Środowiska oraz Główny Urząd Statystyczny, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
i Naczelny Sąd Administracyjny.
Prawidłowo, z punktu widzenia kryterium legalności, realizowane były obowiązki dotyczące gospodarowania nieruchomościami
Skarbu Państwa znajdującymi się w trwałym zarządzie kontrolowanych jednostek. Ewidencja składników majątkowych nie
odzwierciedlała jednak w pełni stanu rzeczywistego, gdyż w księgach rachunkowych nie ujęto wartości wszystkich środków

14
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Zadłużenie wybranych instytucji sektora finansów publicznych oraz Krajowego Funduszu Drogowego (P/12/036/Departament Budżetu i Finansów).
Gospodarowanie rzeczowym majątkiem trwałym przez niektóre ministerstwa urzędy centralne oraz Naczelny Sąd Administracyjny
(P/12/035/Departament Budżetu i Finansów).

trwałych stanowiących aktywa kontrolowanych jednostek. Miało to wpływ na zniekształcenie informacji o stanie aktywów
trwałych w sprawozdaniach finansowych i statystycznych przekazywanych właściwym organom.
Zgodnie z ustawą wprowadzającą ustawę o finansach publicznych termin zakończenia likwidacji państwowych zakładów
budżetowych i gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych przypadał na dzień 31 grudnia 2010 r.
Składniki majątkowe zlikwidowanych jednostek przejęły jednostki budżetowe, przy których funkcjonowały gospodarstwa lub
utworzone w ich miejsce instytucje gospodarki budżetowej. Jednostki te wykorzystują majątek do realizacji swoich zadań
i mają obowiązek gospodarowania nimi w sposób oszczędny i racjonalny. W celu prowadzenia działalności dysponują one
nieruchomościami Skarbu Państwa na podstawie decyzji właściwych organów o ustanowieniu trwałego zarządu.
Mogą również oddać część tych nieruchomości innym użytkownikom w najem, dzierżawę lub użyczenie za zgodą ministra
właściwego do spraw Skarbu Państwa.



Windykacja mandatów i kar administracyjnych

Ustalenia kontroli dotyczącej windykacji dochodów z tytułu mandatów i kar administracyjnych16 wskazują, że jedynie ok. 47%
ukaranych mandatami decyduje się na dobrowolną ich zapłatę, a ok. 22% należności zostaje wyegzekwowane przez organy
egzekucyjne. Pozostałe należności (tj. ok. 1/3) są w wysokim stopniu zagrożone przedawnieniem wykonania kary, co oznacza,
że co 3-4 mandat nie jest i nie będzie zapłacony. Wpływy z mandatów nakładanych m.in. przez Policję stanowią dochody budżetu
państwa – części 85/02-32 województwa. Dochody budżetu państwa stanowią również m.in. kary administracyjne nakładane przez
wojewodę, a także nakładane przez inne organy, ale do dochodzenia których uprawniony jest wojewoda. Za realizację dochodów
i wydatków budżetu państwa, m.in. dochodów z tytułu niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym
(w tym mandatów karnych i kar administracyjnych) odpowiada Minister Finansów.
Ustalenia NIK, jak również wyniki analiz przeprowadzonych w tym zakresie przez Ministerstwo Finansów, wskazują,
że obowiązujące rozwiązania pozwalające na automatyczne, po upływie roku, usuwanie punktów karnych przyznawanych
kierowcom nieuzależnione od zapłacenia mandatu ograniczają dotkliwość nałożonej kary, przyczyniając się tym samym do
zwiększenia liczby spraw wymagających windykacji należności i zaangażowania organów państwowych.
Skontrolowano szesnaście urzędów skarbowych. W pięciu z nich stwierdzono m.in., że w ponad 40% przypadków dopiero
po upływie ponad 60 dni od dnia wpływu tytułu wykonawczego do urzędu, zostały wszczęte postępowania egzekucyjne lub
podjęte zostały pierwsze czynności egzekucyjne, natomiast w kolejnych sześciu urzędach – przypadków takich było ponad
20%. Występowanie ryzyka opieszałości w podejmowaniu działań potwierdzają także ustalenia kontroli w pozostałych
jednostkach objętych kontrolą, to jest komendach powiatowych Policji, jak również urzędach wojewódzkich. Zaniechanie
działań windykacyjnych skutkuje przedawnieniem karalności wykroczenia i tym samym bezpowrotną utratą należnych
Skarbowi Państwa dochodów, co zostało potwierdzone w jednym z urzędów wojewódzkich (Mazowiecki Urząd Wojewódzki)
i dwóch urzędach skarbowych (Urząd Skarbowy w Piasecznie, Urząd Skarbowy w Olecku).

16

Windykacja dochodów z tytułu mandatów karnych i kar administracyjnych (P/12/158/Delegatura w Opolu).
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NIK ustaliła, że stan majątku w większości kontrolowanych jednostek był analizowany na bieżąco. Powołane zostały komisje
do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego do dalszego użytkowania, które przedstawiały
propozycje dotyczące dalszego użytkowania albo zakwalifikowania tych składników do kategorii majątku zużytego lub
zbędnego. Wszystkie objęte kontrolą środki trwałe przeznaczone do likwidacji były wyeksploatowane, technicznie
przestarzałe, uszkodzone lub niekompatybilne z nowoczesnym wyposażeniem. Przed wybraniem sposobu
zagospodarowania zbędnych lub zużytych składników majątku określono ich wartość zgodnie z przepisami. Jednym ze
sposobów zagospodarowania zbędnego sprzętu było jego nieodpłatne przekazanie lub darowizna na rzecz innych
jednostek. Potwierdzeniem przekazania środka trwałego był każdorazowo protokół zdawczo-odbiorczy, stanowiący
podstawę jego zdjęcia z ewidencji księgowej. Według stanu na koniec roku 2011 wartość aktywów we wszystkich
państwowych urzędach i instytucjach centralnych ogółem (według sprawozdania o stanie mienia Skarbu Państwa) wynosiła
291,1 mld zł, z czego 54,9 mld zł (18,9%) stanowiły nieruchomości oraz składniki rzeczowego majątku ruchomego.
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C. Fundusze unijne

Rozdział Iii

NIK podejmuje corocznie kontrole wydatkowania środków unijnych. Badanie wykorzystania funduszy unijnych
należy do stałych zasad programowania poszczególnych kontroli. W związku z nową perspektywą finansową UE
NIK traktuje tę tematykę priorytetowo. W Planie pracy NIK na 2014 r. uwzględnione są dwa główne obszary
kontrolne – Polityka prorodzinna i Nowa perspektywa finansowa UE. W ramach tego drugiego obszaru
przewidywane jest przeprowadzenie w ujęciu systemowym kontroli Przygotowania Polski do nowej perspektywy
UE. Jej wyniki pozwolą udoskonalić system wykorzystania środków unijnych w następnych latach. NIK corocznie
bada także wykorzystanie funduszy z budżetu UE w ramach kontroli wykonania budżetu państwa. W Analizie
wykonania budżetu państwa co roku przedstawiany jest stan wykorzystania środków z budżetu UE oraz bilans
przepływów finansowych Polska – UE.
Jeżeli wyniki kontroli wskazywały na szkodę lub potencjalną szkodę w budżecie UE, Izba kierowała dodatkowe wystąpienie
pokontrolne do instytucji, która zawarła umowę z beneficjentem. Od czerwca 2012 r., w związku z nowelizacją ustawy o NIK,
Prezes NIK kieruje do tych instytucji powiadomienia. W przypadku podejrzenia naruszenia dyscypliny finansów publicznych
lub popełnienia przestępstwa NIK zawiadamiała właściwe organy.
Mając na uwadze dobiegającą końca perspektywę finansową UE 2007-2013 oraz rozpoczynającą się perspektywę
finansową 2014-2020 w Sprawozdaniu, obok prezentacji wybranych kontroli, w sposób syntetyczny podsumowano wyniki
wszystkich kontroli z tego obszaru i wynikające z nich wnioski. Analiza nieprawidłowości ustalonych przez NIK we
wcześniejszych kontrolach dotyczących wydatkowania funduszy UE wskazuje bowiem na ich powtarzalność. Tym samym
konsekwentna realizacja zaleceń Izby może okazać się szczególnie pomocna w stworzeniu katalogu dobrych praktyk
skutecznie przeciwdziałającemu powielaniu tych samych uchybień w przyszłości.
Fundusze strukturalne należą do instrumentów finansowych polityki regionalnej Unii Europejskiej. Ich celem jest wspieranie
restrukturyzacji i modernizacji gospodarek w słabiej rozwiniętych regionach Unii oraz zwiększenie spójności ekonomicznej
i społecznej krajów.
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO), znane również jako Narodowa Strategia Spójności (NSS),
to najważniejszy polski dokument dotyczący dotacji unijnych. Określa on, na co powinny zostać wydane pieniądze
otrzymane przez Polskę. NSS na lata 2007-2013 stawia sobie za cel tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności
gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Dokument ten, opracowany w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, został
zaakceptowany przez Komisję Europejską 9 maja 2007 r. Jego przygotowanie i akceptacja przez Komisję Europejską były
niezbędne do przyjęcia przez Komisję programów operacyjnych, a w konsekwencji do uruchomienia środków z funduszy
strukturalnych.
NSRO prezentuje strategię rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, w tym cele polityki spójności w Polsce w latach 2007-2013
oraz określa system wdrażania funduszy unijnych w ramach budżetu Wspólnoty w tym okresie.
W perspektywie finansowej 2007-2013 do funduszy strukturalnych zalicza się Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
(EFRR)17 i Europejski Fundusz Społeczny (EFS)18. Fundusze strukturalne stanowią finansowe instrumenty polityki
strukturalnej realizowanej przez Unię Europejską. Powstały w celu zrestrukturyzowania i zmodernizowania gospodarek
państw członkowskich UE.
Innym instrumentem finansowym, funkcjonującym w ramach polityki spójności obok funduszy strukturalnych, jest Fundusz
Spójności (FS), zwany Funduszem Kohezyjnym19.
W perspektywie finansowej 2007-2013 powołano także Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
który stanowi instrument wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej, oraz Europejski Fundusz Rybacki – będący instrumentem
wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa.

17
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Celem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) jest przyczynianie się do korygowania podstawowych dysproporcji regionalnych we
Wspólnocie poprzez niwelowanie różnic w poziomach rozwoju oraz zacofania regionów.
Europejski Fundusz Społeczny (EFS) – jest głównym narzędziem finansowym Unii Europejskiej, wspierającym zatrudnienie w państwach
członkowskich oraz promującym spójność gospodarczą i społeczną.
Fundusz Spójności (FS) jest instrumentem polityki strukturalnej Unii Europejskiej, lecz nie zalicza się do funduszy strukturalnych. Pomoc z Funduszu
Spójności ma zasięg krajowy, a nie regionalny jak w przypadku funduszy strukturalnych. Celem nadrzędnym funduszu jest wzmacnianie spójności
społecznej i gospodarczej Unii poprzez finansowanie dużych projektów tworzących spójną całość w zakresie ochrony środowiska i infrastruktury
transportowej.

Według założeń programowych w Polsce − w latach 2007-2013 − realizowany miał być model wielofunkcyjnego rozwoju wsi,
wynikający z realizowanej przez Wspólnotę polityki niwelowania różnic rozwojowych między poszczególnymi regionami
Unii Europejskiej.
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Od 2007 r., w ramach perspektywy finansowej 2007-2013, Polska wykorzystuje środki w wysokości ponad 67 mld euro
pochodzące z ww. funduszy unijnych.
Suma środków zaangażowanych w realizację Narodowej Strategii Spójności wynosi około 85,6 mld euro. Z tytułu realizacji
NSS średniorocznie (do roku 2015) będzie wydatkowe około 9,5 mld euro, co odpowiada około 5% produktu krajowego
brutto. Z tej sumy:
- 67,3 mld euro będzie pochodziło z budżetu UE,
- 11,9 mld euro z krajowych środków publicznych (w tym ok. 5,93 mld euro z budżetu państwa),
- ok. 6,4 mld euro zostanie zaangażowanych ze strony podmiotów prywatnych.

Szczegółowy podział funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce w układzie poszczególnych programów
operacyjnych kształtuje się w następujący sposób:
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – 42,2% środków (28,3 mld euro),
- 16 Regionalnych Programów Operacyjnych – 25,7% środków (17,3 mld euro),
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki – 14,9% środków (10,0 mld euro),
- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – 12,9% środków (8,7 mld euro),
- Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej – 3,6% środków (2,4 mld euro),
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna – 0,8% środków (0,5 mld euro),
- Program Operacyjny Europejska Współpraca Terytorialna – (0,7 mld euro)20.
Jak wspomniano wcześniej, oprócz polityki regionalnej Unia Europejska kładzie także duży nacisk na politykę rolną,
rybactwo i rybołówstwo. W Polsce realizowane są w tym zakresie dwa programy:
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
- Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.
Dotychczasowe badania wydatkowania środków z budżetu UE, w ramach kontroli NIK, obejmowały m.in. te programy.
Każdy z nich określa, na jakie typy różnorodnych przedsięwzięć przewiduje się udzielanie wsparcia finansowego,
a jednocześnie określa podmioty, które mogą ubiegać się o dotacje.



Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)

Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy
równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności
terytorialnej. Bardzo ważną rzeczą dla rozwoju i poprawy warunków życia społeczeństwa jest tzw. infrastruktura techniczna.
Składa się na nią szereg elementów, takich jak: energetyka, dostarczanie wody, usuwanie ścieków i odpadów, a także transport.
Poprawa stanu dróg, wody pitnej, sieci energetycznej służy dwóm podstawowym celom – poprawie atrakcyjności Polski dla
inwestorów oraz polepszeniu poziomu życia mieszkańców. Z tego programu operacyjnego można otrzymać dotacje na
projekty z zakresu powyższych dziedzin, przy wykorzystaniu środków FS i EFRR. Za jego pośrednictwem wspierane są duże
projekty o istotnym znaczeniu, których obszar realizacji obejmuje więcej niż jedno województwo. Natomiast projekty, których
celem jest pomoc mieszkańcom na poziomie gminy lub powiatu, realizowane są w ramach programów regionalnych. POIiŚ
kładzie bardzo duży nacisk na sprawy ekologii i ochrony środowiska. Dlatego też dotację z tego programu można uzyskać
przede wszystkim na tego rodzaju inwestycje. Niezależnie od powyższego za jego pomocą można również sfinansować
projekty z zakresu promocji kultury, nauki oraz zdrowia (m.in. na ochronę zabytków i innych obiektów o dużej historycznej
wartości, na działalność i wyposażenie szkół artystycznych oraz innych uczelni, a także na polepszenie warunków
w szpitalach oraz na poprawę jakości usług pogotowia ratunkowego). W ramach programu realizowanych jest 15 priorytetów.

20

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/Programy.aspx.
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Wydatki w ramach polityki spójności były koordynowane z wydatkami przeznaczonymi na instrumenty strukturalne Wspólnej
Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej, a także programami europejskimi w sferze wzmacniania konkurencyjności.
Łączna suma środków włączona w realizację działań rozwojowych, których głównym elementem była NSS, wyniosła łącznie
ponad 107,9 mld euro, w tym 85,4 mld środków UE.

III. Stan państwa w świetle kontroli NIK
Łączna wielkość środków finansowych zaangażowanych w realizację tego programu operacyjnego w latach 2007-2013 miała
wynieść 37,7 mld euro, z czego wkład unijny miał wynosić 28,3 mld euro, zaś krajowy – 9,4 mld euro. Podział środków UE
dostępnych w ramach POIiŚ pomiędzy poszczególne sektory przedstawia się następująco: środowisko – 5,1 mld euro, transport –
19,6 mld euro, energetyka – 1,7 mld euro, kultura – 534 mln euro, zdrowie – 396 mln euro, szkolnictwo wyższe – 587 mln euro21.

Rozdział Iii

Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego przeprowadził kontrolę efektów realizacji projektów w ramach
programów w zakresie kultury współfinansowanych ze środków europejskich22.
Kontrolą objęto 11 jednostek, w tym: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pięć państwowych instytucji kultury
(Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Muzeum Pałac w Wilanowie, Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Narodowe
w Poznaniu, Muzeum Zamkowe w Malborku), trzy urzędy jednostek samorządu terytorialnego (urzędy: Miasta Stołecznego
Warszawy, miast – Zamościa oraz Lublina) oraz dwie samorządowe instytucje kultury (Centrum Kultury Zamek w Poznaniu
i Teatr im. S. Jaracza w Olsztynie).
Za wdrażanie priorytetu XI POIiŚ (Kultura i dziedzictwo narodowe) – jako Instytucja Pośrednicząca I stopnia (IP I) – odpowiadał
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN), który – na podstawie porozumienia z dnia 22 sierpnia 2006 r., zawartego
z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) – część zadań związanych z wdrażaniem ww. priorytetu przekazał do
realizacji jednostce budżetowej MSWiA, tj. Władzy Wdrażającej Programy Europejskie (IP II).
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – jako IP – wdrażał ponadto priorytet trzeci Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF). Kierunki wsparcia
ze środków finansowych dostępnych z budżetu UE w ww. perspektywie finansowej w ramach EFRR, EFS oraz FS zostały
określone w NSS – NSRO 2007-2013, zaakceptowane przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 r. i zatwierdzone
decyzją Komisji Europejskiej z dnia 7 maja 2007 r.
Projekty z zakresu kultury można realizować praktycznie w ramach wszystkich programów operacyjnych ustanowionych
w Polsce, tj. centralnych, regionalnych i współpracy terytorialnej.
W ramach XI priorytetu (Kultura i dziedzictwo narodowe) w POIiŚ przewidywano komplementarne wsparcie rozbudowy
i modernizacji infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego oraz ochronę dziedzictwa kulturowego o znaczeniu
europejskim i światowym, w tym szczególnie zabytków wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego
i Naturalnego UNESCO oraz uznanych przez Prezydenta RP za pomnik historii. Miało to służyć realizacji celu głównego
priorytetu, którym jest wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego o znaczeniu światowym i europejskim dla
zwiększenia atrakcyjności Polski.
Kontrola ujawniła znaczne opóźnienia w realizacji prac w ramach 14 projektów, przy czym główną ich przyczyną było
wstrzymywanie prac w związku z dokonywanymi odkryciami archeologicznymi i architektonicznymi w następstwie czego
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – w odniesieniu do czterech projektów współfinansowanych w ramach POIiŚ –
podpisał aneksy do umów o dofinansowanie, wydłużając okresy ich realizacji od pięciu do 13 miesięcy. W trakcie realizacji
10 projektów finansowanych ze środków MF EOG i NMF wystąpiły opóźnienia od sześciu do 17 miesięcy.
Za kolejną nieprawidłowość NIK uznała niski stopień zaawansowania finansowego projektów, w tym wysokości wydatków
zweryfikowanych i zaakceptowanych, co wynikało z opóźnień w realizacji projektów, a także długotrwałego procesu
weryfikacji wniosków o płatność nieprawidłowo sporządzonych przez beneficjentów.
W Muzeum Fryderyka Chopina nie zapewniono swobodnego dostępu osobom niepełnosprawnym, co było jednym
z obowiązkowych wskaźników produktu dla projektu realizowanego przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, określonym
we wniosku o dofinansowanie oraz w umowie o dofinansowanie ze środków POIiŚ.
Ponadto odnotowano nieosiągnięcie przez beneficjenta środków NMF – Muzeum Zamkowe w Malborku wskaźnika
dotyczącego liczby obiektów dziedzictwa kulturowego zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych – w związku
z odstąpieniem od prac planowanych w ramach projektu pn. Renowacja Zespołu Rezydencjonalnego Wielkich Mistrzów na
Zamku Średnim w Malborku – Pałac wraz ze Skrzydłem Zachodnim.
Beneficjent środków MF EOG – Miasto Zamość – dopuściło z kolei do wystąpienia zawilgoceń ścian, powodujących rozrost
grzybów i pleśni oraz destrukcję świeżo odnowionych zabytków, w trzech obiektach fortecznych spośród 16 odrestaurowanych
w ramach projektu Konserwacja, renowacja i adaptacja na cele kultury zespołów fortyfikacji Starego Miasta w Zamościu.

21
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https://www.pois.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/o_pois.aspx.
Efekty realizacji projektów w ramach programów w zakresie kultury współfinansowanych ze środków europejskich (P/11/072/Departament Nauki,
Oświaty i Dziedzictwa Narodowego).



Regionalne Programy Operacyjne (RPO)
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Oprócz programów operacyjnych funkcjonujących na poziomie krajowym (np. POIiŚ) istnieją także programy dla każdego
województwa, a zatem szesnaście Regionalnych Programów Operacyjnych. Programy te stanowią przykład znaczącej
decentralizacji zarządzania procesami rozwojowymi. Takie rozwiązanie ma na celu identyfikowanie potrzeb na jak
najniższym szczeblu, tak aby działania zawarte w RPO odpowiadały planom rozwoju każdego województwa z osobna.
Samorządy województw otrzymały szerokie kompetencje związane z ich przygotowaniem i realizacją.

Delegatura NIK w Łodzi przeprowadziła kontrolę realizacji inwestycji drogowych przez powiatowe i gminne jednostki
samorządu terytorialnego w ramach Działania I.1 RPO Województwa Łódzkiego – Drogi24.
RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (RPO WŁ) jest dokumentem operacyjnym Strategii Rozwoju Województwa
Łódzkiego na lata 2007-2020, przy wykorzystaniu środków EFRR, określającym główne kierunki rozwoju województwa zmierzające
m.in. do poprawy jego konkurencyjności gospodarczej, promowania zrównoważonego rozwoju regionalnego oraz zapewnienia
większej spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej regionu. Program składa się z siedmiu osi priorytetowych, w tym z I Osi
priorytetowej „Infrastruktura transportowa”, na której realizację województwo łódzkie otrzymało z EFRR kwotę 1.058,5 mln zł
(258.376.238 euro), z tego przeznaczono na Działanie I.1. Drogi – 827 mln zł, tj. 201.881.872 euro.
Wsparcie finansowe w ramach osi przeznaczone jest na projekty z zakresu: infrastruktury drogowej, infrastruktury transportu
kolejowego, infrastruktury portów lotniczych, infrastruktury publicznego transportu miejskiego, jak również projekty z zakresu
inteligentnych systemów transportowych. Realizowane w ramach osi projekty mają przyczynić się do poprawy stanu
istniejącej infrastruktury transportowej, integracji poszczególnych systemów transportu, wzrostu bezpieczeństwa, promocji
transportu czystego i przyjaznego środowisku, jak również połączyć regionalną sieć transportową z siecią krajową
i europejską, wykorzystując strategiczne położenie województwa w centrum kraju. Beneficjentami projektów Działania
I.1 Drogi mogły zostać: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, administracja rządowa, organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy.
W ocenie NIK, Urząd Marszałkowski w Łodzi był prawidłowo przygotowany pod względem organizacyjnym i kadrowym do
realizacji zadań Instytucji Zarządzającej Działaniem I.1. – Drogi w ramach RPO WŁ. Po weryfikacji formalnej i merytorycznej IZ
objęła dofinansowaniem 68 projektów, w tym 13 kluczowych o łącznej wartości 1.261,1 mln zł, z przyznanym dofinansowaniem
w kwocie 809,7 mln zł. Zarząd Województwa Łódzkiego rzetelnie sporządzał listy rankingowe. IZ rzetelnie i zgodnie z przyjętą
procedurą dokonywała weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów oraz weryfikacji wniosków o płatność.
23
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http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/rpo/strony/o_programach_regionalnych.aspx.
Realizacja inwestycji drogowych przez powiatowe i gminne jednostki samorządu terytorialnego w ramach Działania I.1 RPO Województwa Łódzkiego –
Drogi (P/12/152/Delegatura w Łodzi).
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Istotną rolę w zakresie zarządzania i wdrażania RPO pełnią zarządy województw, czyli Instytucje Zarządzające (IZ), które są
obsługiwane przez urzędy marszałkowskie we wszystkich województwach. W przypadku niektórych RPO część zadań
(np. przyjmowanie i ocena wniosków o dofinansowanie) może zostać powierzona podmiotom spoza urzędu
marszałkowskiego – Instytucjom Pośredniczącym (IP).
IZ odpowiada za przygotowanie i realizację RPO, w tym za ocenę i wybór projektów, które uzyskają wsparcie z programu,
dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów, kontrolę projektów i monitorowanie realizacji programu. Ponadto wydaje
wytyczne, zalecenia i podręczniki dotyczące różnych aspektów związanych z realizacją programu oraz prowadzi działania
promocyjno-informacyjne. Niektóre spośród powyższych zadań IZ może powierzyć IP (IP II stopnia). Zlecając zadania innym
podmiotom, IZ ponosi pełną odpowiedzialność za ich właściwą realizację. IP to podmiot publiczny, któremu IZ, w drodze
porozumienia, powierzyła część zadań związanych z zarządzaniem i wdrażaniem programu (np. w odniesieniu do wybranej
osi priorytetowej). W przypadku niektórych RPO funkcje IP pełnią wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki
wodnej. IP II stopnia to podmiot publiczny lub prywatny odpowiedzialny za realizację zadań odnoszących się bezpośrednio
do beneficjentów (np. przyjmowanie i ocena wniosków o dofinansowanie, kontrola realizacji projektów). W przypadku RPO
funkcje IP II stopnia w odniesieniu do wybranych osi priorytetowych lub całego programu pełnią samorządowe jednostki
organizacyjne powołane przez IZ lub wyłonione zgodnie z procedurą zamówień publicznych podmioty spoza sektora
finansów publicznych. Mogą to być np. agencje rozwoju przedsiębiorczości.
Inwestycje, na które pozyskiwane są środki z RPO, muszą zostać zrealizowane na terenie danego województwa. Priorytety
poszczególnych programów są do siebie zbliżone. Zazwyczaj w ich ramach można pozyskać dofinansowanie na inwestycje
związane ze zdrowiem, edukacją, rozwojem miast, turystyką, społeczeństwem informacyjnym, promocją regionu,
infrastrukturą. Priorytety dotyczą także rozwoju firm, szczególnie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw23.

III. Stan państwa w świetle kontroli NIK

Rozdział Iii

Kontrola 11 beneficjentów i jednej jednostki organizacyjnej powiatu, realizujących łącznie 15 projektów (22% projektów),
wykazała i ujawniła nieprawidłowości i uchybienia w ich realizacji, m.in.:
- nierzetelne przygotowanie wniosków aplikacyjnych (błędy formalne) skutkujące odrzuceniem przez IZ z dalszej
procedury dwóch wniosków,
- nieprzestrzeganie postanowień ustawy Prawo zamówień publicznych, skutkujące korektami w dofinansowaniu
5 projektów na kwotę 1.832,2 tys. zł (0,2% łącznego dofinansowania),
- przedstawianie do dofinansowania, jako kwalifikowalne, wydatków nieobjętych dofinansowaniem (skutkujące
pomniejszeniem lub zwrotem części dofinansowania),
- niewystarczające działania informacyjno-promocyjne związane z projektem, w tym brak tablic informacyjnych lub
nieumieszczanie na materiałach informacyjnych i promocyjnych wszystkich elementów określonych wytycznymi IZ
(brak odpowiedniego logo lub informacji o finansowaniu zadania środkami Unii Europejskiej),
- nieterminowe składanie korekt wniosków o płatność, przede wszystkim w części sprawozdawczej tych
dokumentów, jednak bez konsekwencji finansowych ze strony IZ, nakładanych na beneficjenta w przypadku
nieterminowego rozliczenia płatności.



Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)

Celem głównym Programu jest: wzrost zatrudnienia i spójności społecznej, a do jego osiągnięcia przyczynić się ma
realizacja celów strategicznych, do których należą:
- podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo;
- zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego;
- poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce;
- upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości
usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy;
- zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej
jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa;
- wzrost spójności terytorialnej.
Program składa się z 10 Priorytetów, realizowanych zarówno na poziomie centralnym, jak i regionalnym. W ramach komponentu
centralnego środki mają zostać przeznaczone przede wszystkim na wsparcie efektywności struktur i systemów instytucjonalnych,
natomiast środki komponentu regionalnego mają zostać w głównej mierze przeznaczone na wsparcie dla osób i grup społecznych.
PO KL finansowany jest w 85% ze środków Unii Europejskiej (EFS) oraz w 15% ze środków krajowych. Kwota,
jaką przewidziano na realizację Programu, wynosi prawie 11,5 mld euro, w tym wkład finansowy EFS to ponad 9,7 mld euro,
a pozostałą część stanowią środki krajowe25.
Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego przeprowadził kontrolę realizacji projektów edukacyjnych
w ramach Priorytetu III PO KL26. Skontrolowano 16 jednostek, w tym: Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN),
dwie państwowe jednostki budżetowe (Ośrodek Rozwoju Edukacji i Centralna Komisja Egzaminacyjna), trzy uczelnie
publiczne, trzy uczelnie niepubliczne, pięciu przedsiębiorców i dwa stowarzyszenia.
Za wdrażanie Priorytetu III (Wysoka jakość systemu oświaty) jako Instytucja Pośrednicząca I stopnia – odpowiada Minister
Edukacji Narodowej, który z dniem 1 sierpnia 2011 r. część zadań związanych z wdrażaniem Priorytetu III przekazał do
realizacji Ośrodkowi Rozwoju Edukacji (Instytucji Pośredniczącej II stopnia). Pierwotna alokacja Priorytetu III w kwocie
1.006.236.268 euro została zmniejszona łącznie o kwotę 262.503,3 tys. euro, tj. 26,1%, do kwoty 743.733 tys. euro
(według stanu na dzień 1 lipca 2013 r.).
Jak ujawniła kontrola, efekty realizacji Priorytetu III PO KL były niezadowalające. Stopień wykonania wskaźników realizacji,
określonych dla poszczególnych celów szczegółowych, był niski i istniało zagrożenie nieosiągnięcia ich wartości docelowej.
Niski był również stopień zaawansowania finansowego i rzeczowego realizowanych projektów, co z kolei może skutkować
niewydatkowaniem w pełnej wysokości środków Unii Europejskiej oraz nieuzyskaniem zakładanych celów. Skala zmian
dokonanych przez MEN w alokacji środków na poszczególne działania i poddziałania priorytetu III PO KL oraz modyfikacje
założeń projektów systemowych świadczyły o braku jednoznacznej koncepcji i strategii wykorzystania środków unijnych.
25
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Program_Operacyjny_Kapita%C5%82_Ludzki.
Realizacja projektów edukacyjnych w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (P/12/064/Departament Nauki, Oświaty
i Dziedzictwa Narodowego).

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ośrodek Rozwoju Edukacji – jako Instytucje Pośredniczące:
- przyjęły do realizacji projekty konkursowe niesłużące osiągnięciu celów priorytetu III PO KL oraz projekty
niezgodne z założeniami Planu Działania na lata 2007-2008;
- nie zapewniły racjonalnego i efektywnego wydatkowania środków publicznych;
- spowodowały opóźnienia w realizacji poszczególnych projektów ze względu na długotrwały proces zawierania
umów o dofinansowanie z beneficjentami;
- nie weryfikowały wniosków o płatność w terminie, co negatywnie wpływało na wysokość wydatków przekazanych do
certyfikacji;
- nie przeprowadzały prawidłowej kontroli realizowanych projektów.



Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG)

Celem głównym programu na lata 2007-2013 jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa.
Cel ma zostać osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych polegających na:
- zwiększeniu innowacyjności przedsiębiorstw,
- wzroście konkurencyjności polskiej nauki,
- zwiększeniu roli nauki w rozwoju gospodarczym,
- zwiększeniu udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym,
- tworzeniu trwałych i lepszych miejsc pracy,
- wzroście wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce.
W ramach PO IG wsparcie mogą otrzymać przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu oraz jednostki naukowe,
które chcą pomóc firmom we wdrażaniu najnowszych rozwiązań technologicznych. Ponadto program finansuje duże
projekty, które mają na celu stworzenie odpowiednich warunków rozwoju dla innowacyjnych przedsiębiorstw. Ważne jest,
aby firma, która chce pozyskać środki z PO IG, chciała realizować projekt związany z innowacyjnością produktową
(wytworzenie nowego, lepszego produktu), procesową (wytworzenie produktu w inny, nowocześniejszy sposób),
marketingową lub organizacyjną. Należy pamiętać, że w ramach PO IG nie wspierano innowacyjności na poziomie lokalnym
lub regionalnym. Tego rodzaju innowacyjne projekty (tzn. o zasięgu lokalnym i regionalnym) były finansowane z RPO
(patrz wyżej) oraz Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (patrz niżej).
W latach 2007-2013 w ramach programu przedsiębiorcy instytucje otoczenia biznesu, jednostki badawcze i naukowe oraz
instytucje administracji publicznej uzyskają wsparcie w wysokości 10,2 mld. Z kwoty tej 8,7 mld euro to środki z EFFR,
a pozostałe 1,5 mld euro to środki z budżetu krajowego27.
Departament Administracji Publicznej przeprowadził kontrolę prowadzenia konkursów i zawierania umów przez Polską
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) na przykładzie wybranych działań PO IG28. Kontrolę przeprowadzono
w PARP oraz w siedmiu Regionalnych Instytucjach Finansujących (RIF).
NIK oceniła pozytywnie realizację zadań w zakresie oceny wniosków beneficjentów o dofinansowanie projektów, rozpatrywania
protestów oraz zawierania umów z beneficjentami w ramach wybranych konkursów przeprowadzonych w PO IG, wykonywanych
przez sześć spośród siedmiu RIF oraz pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, realizację ww. zadań przez PARP i jedną
RIF. NIK oceniła pozytywnie realizację przez PARP zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru nad RIF. Ustalenia kontroli NIK
nie wykazały przypadków nierównego traktowania potencjalnych beneficjentów PO IG w poszczególnych konkursach objętych
badaniem, prowadzonych przez PARP oraz RIF. Nie stwierdzono również przypadków udzielania dofinansowania projektom, które
nie wpisywały się w kryteria określone dla tego programu.
27
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http://www.poig.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/o_poig.aspx.
Prowadzenie konkursów i zawierania umów przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) na przykładzie wybranych działań PO IG
(P/12/018/Departament Administracji Publicznej).
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Rozdział III

Beneficjenci w większości prawidłowo realizowali projekty – zgodnie z umową o dofinansowanie oraz obowiązującymi
przepisami. Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości polegały w szczególności na:
- nieprawidłowym wydatkowaniu przez trzech beneficjentów środków w łącznej kwocie 1.650,5 tys. zł
(wydatki niekwalifikowane);
- występowaniu opóźnień w przekazywaniu wniosków o płatność dotyczących dziewięciu badanych projektów;
- nieprawidłowym opisie dowodów księgowych w pięciu skontrolowanych projektach;
- nieosiągnięciu w pięciu przypadkach wskaźników rezultatu projektu na poziomie założonym we wniosku
o dofinansowanie.

Rozdział I

III. Stan państwa w świetle kontroli NIK

III. Stan państwa w świetle kontroli NIK
NIK zwróciła jednak uwagę na znaczny stopień odrzuconych wniosków o dofinansowanie w działaniu 8.1. – Wspieranie działalności
gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Od początku wdrażania PO IG do 30 czerwca 2012 r. dofinansowanie
w działaniu 8.1. uzyskało jedynie 16,4% wnioskodawców, co stanowiło najniższy odsetek wniosków przyjętych do realizacji wśród
działań i poddziałań objętych badaniem i przełożyło się na poziom wykorzystania środków UE dostępnych w tym działaniu.
Ponadto w jednej RIF ustalono, że w przypadku dziewięciu z 12 wniosków o dofinansowanie, które nie otrzymały
dofinansowania w działaniu 8.1., członkowie Komisji konkursowych, dokonując oceny merytorycznej wniosków
o dofinansowanie, w pierwszym konkursie uznawali dane kryterium merytoryczne za spełnione, a osoby oceniające
w kolejnych konkursach uznawały to samo kryterium za niespełnione, pomimo że elementy wniosków o dofinansowanie
stanowiące podstawę dokonania tych ocen nie zmieniły się lub zmieniły się w nieznacznym stopniu.



Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW)

Rozdział Iii

Program ten stanowi dodatkowy element wsparcia z funduszy strukturalnych, który ma wzmocnić działanie innych
programów na obszarze pięciu województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego oraz
świętokrzyskiego.
W ramach PO RPW realizowane są projekty o kluczowym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego tych rejonów
naszego kraju. Finansowane są w szczególności inwestycje w zakresie infrastruktury wspierającej działalność naukową
i badawczą oraz zakładające modernizację miejskich lub regionalnych systemów komunikacyjnych, a także realizowane są
przedsięwzięcia zwiększające atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną tego obszaru.
Program realizowany jest ze środków Unii Europejskiej (EFRR) oraz krajowych środków publicznych. Pula środków
przeznaczonych z EFRR obejmuje kwotę ok. 2,38 mld euro, w tym ok. 992 mln euro specjalnych środków przeznaczonych
decyzją Rady Europejskiej dla najbiedniejszych regionów Unii Europejskiej (UE-25). Pozostała kwota, tj. prawie 1,3 mld euro,
została przyznana przez Rząd RP z ogólnej puli środków z EFRR przyznanych dla Polski. W 2011 r. kwota ta wzrosła do
1,4 mld euro. Wówczas po przeglądzie śródokresowym programu jego budżet zasilono środkami z Krajowej Rezerwy
Wykonania (62,9 mln euro) oraz z Dostosowania Technicznego (51 mln euro)29.
Delegatura w Białymstoku przeprowadziła kontrolę realizacji wybranych elementów PO RPW30. Kontrolę przeprowadzono
w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, PARP oraz u 20 beneficjentów, realizujących projekty w ramach PO RPW.
Oceniając pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, działalność kontrolowanych podmiotów, NIK wzięła pod
uwagę m.in. poprawność procesu podpisywania umów, wydatkowania środków w ramach programu, rozliczania dotacji,
sporządzania poświadczeń i deklaracji wydatków oraz monitorowania prac.
Zastrzeżenia kontrolujących wzbudziły opóźnienia w przygotowaniu do realizacji dwóch projektów ponadregionalnych,
przedkładanie niekompletnych wniosków przez ubiegających się o dofinansowanie, naruszanie przepisów o zamówieniach
publicznych, a także – w jednostkowych wypadkach – brak skutecznego nadzoru, co, zdaniem NIK, mogło prowadzić do
konieczności zwrotu części środków unijnych, wydatkowanych niezgodnie z prawem krajowym.
Po pierwszych trzech latach obowiązywania perspektywy finansowej 2007-2013 do końca czerwca 2010 r., wykorzystano
zaledwie 8,6% przyznanych funduszy wspólnotowych. Jedną z przyczyn takiego stanu było przyjęcie do planu projektów
będących dopiero w fazie koncepcji, wymagających sporządzenia dokładnej i kompletnej dokumentacji. Trudności w jej
przygotowaniu spowodowane były m.in. problemami z uzyskaniem ocen oddziaływania na środowisko, zbyt późnym
przeprowadzaniem przez beneficjentów przetargów, niedotrzymywaniem terminów realizacji robót przez ich wykonawców,
a niejednokrotnie także koniecznością wykupu gruntów.
Do końca 2009 r. PARP, pełniąca funkcję IP, zawarła 40 umów z beneficjentami projektów indywidualnych
i 30 konkursowych, przyznając im odpowiednio – 2.281,04 mln zł i 498,84 mln zł dofinansowania. Brak rzetelnego
udokumentowania projektów wybranych do wsparcia finansowego oraz niesporządzenie pisemnych uzasadnień
w przypadku odstępstw od obowiązującej procedury ograniczyło, w ocenie NIK, przejrzystość wyboru zgłoszeń do planu
inwestycyjnego PO RPW.
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http://www.polskawschodnia.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/program.aspx.
Realizacja wybranych elementów Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (P/09/124/Delegatura w Białymstoku).

Zmiana założeń programu po jego zatwierdzeniu przez Komisję Europejską i trudności z terminowym przygotowaniem
dokumentacji spowodowały rezygnację niektórych beneficjentów z kontynuowania projektów. Do końca 2009 r. ze
107 projektów indywidualnych, o wartości 2.540,22 mln euro, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, jako IZ, usunęło
10 planowanych przedsięwzięć, których koszty oszacowano na 61,67 mln euro.

Rozdział I

III. Stan państwa w świetle kontroli NIK

NIK zwracała uwagę, iż ze względu na kluczowe znaczenie projektów indywidualnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego
województw Polski wschodniej, a także znaczny udział w ogólnej alokacji programu, rezygnacja z ich realizacji, a także
opóźnienia w przygotowaniu stwarzały groźbę niedostatecznego wykorzystania środków z EFRR. Według stanu na koniec
czerwca 2010 r. wykorzystano 810,86 mln zł z EFRR, co stanowiło 8,6% dostępnej alokacji. O przyznanie najwyższego
dofinansowania wystąpili beneficjenci wykonujący projekty w ramach priorytetu „Nowoczesna gospodarka”. Mimo upływu
trzech lat perspektywy finansowej 2007-2013 nie poniesiono żadnych wydatków na zadania „Zrównoważony rozwój
potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne” i „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”.



Program Operacyjny Europejska Współpraca Terytorialna (PO EWT)

W perspektywie finansowej 2007-2013 funkcjonują trzy typy programów: transgraniczne, transnarodowe i międzyregionalne.
Polska uczestniczy w 10 PO EWT, tj.: w 7 współpracy transgranicznej31, w 2 programach transnarodowych32
oraz w programie współpracy międzyregionalnej INTERREG IV C.
Dodatkowo, Polska bierze udział w 2 programach transgranicznych (Litwa – Polska – Rosja oraz Polska – Białoruś –
Ukraina) w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP). EISP stanowi inicjatywę Komisji
Europejskiej, której zasadniczym celem jest rozwój współpracy między Unią Europejską a państwami partnerskimi spoza UE.
Z EFRR Polska otrzymała 557,8 mln euro na realizację PO EWT oraz 173,3 mln euro na programy EISP.
Delegatura NIK w Opolu przeprowadziła kontrolę projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego
Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska33. Badaniem objęto 13 jednostek,
tj.: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, trzy urzędy wojewódzkie, trzy starostwa powiatowe, trzy urzędy miejskie i jeden
gminny, a także powiatowy i wojewódzki zarząd dróg w województwach dolnośląskim, opolskim i śląskim.
Tworząc Program strony zobowiązały się do wspólnego wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru pogranicza
polsko-czeskiego poprzez wzmacnianie jego konkurencyjności i spójności oraz poprzez promowanie partnerskiej współpracy
jego mieszkańców. Instytucją Zarządzającą i Koordynatorem Krajowym w Programie były odpowiednio ministerstwa Rozwoju
Regionalnego obydwu państw.
Działania podmiotów zaangażowanych w realizację Programu po obu stronach granicy umożliwiły wykorzystanie do dnia
31 grudnia 2012 r. 69,9% alokowanych środków EFRR. Ogranicza to ryzyko niewykorzystania dostępnych środków do końca
2015 r. Nieprawidłowości polegające na naruszeniu obowiązujących przepisów, jak również braku należytej rzetelności
podejmowanych działań wystąpiły w większości urzędów wojewódzkich i u beneficjentów.
W trzech przypadkach brak należytej rzetelności działań skutkował poświadczeniem przez kontrolerów kwalifikowalności
wydatków wbrew zasadom wyrażonym w „Podręczniku beneficjenta dofinansowania”. Pozostałe kontrole były
przeprowadzone rzetelnie, jednakże wystąpiły przypadki nieterminowej realizacji niektórych obowiązków.
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Programy współpracy transgranicznej to: Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia; Meklemburgia/Pomorze Przednie – Brandenburgia –
Polska (Województwo Zachodniopomorskie); Saksonia – Polska; Czechy – Polska; Polska – Słowacja, Południowy Bałtyk (Polska – Szwecja – Dania
– Litwa – Niemcy) i Litwa – Polska.
Programy współpracy transnarodowej to: Program Regionu Morza Bałtyckiego w którym oprócz Polski uczestniczą: Dania, Estonia, Finlandia, Litwa,
Łotwa, Niemcy (wybrane regiony), Szwecja oraz 3 państwa spoza UE: Białoruś (wybrane regiony), Norwegia i Rosja (wybrane regiony) oraz Program
dla Europy Środkowej, w którym oprócz Polski uczestniczą: Austria, Czechy, Niemcy (wybrane regiony), Słowacja, Słowenia, Węgry, Włochy
(wybrane regiony) i Ukraina (wybrane regiony).
Kontrola projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska
(D/13/505/Delegatura w Opolu).
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Rozdział III

O wyjątkowości Programu Operacyjnego Europejska Współpraca Terytorialna na tle innych instrumentów Unii Europejskiej
świadczy ich międzynarodowy charakter. Wsparcie otrzymują bowiem tylko działania realizowane wspólnie przez partnerów
z różnych krajów. Wszystkie programy współpracy terytorialnej obejmują co najmniej dwa państwa Unii, które w drodze
negocjacji wybierają partnera pełniącego funkcję IZ. Należy jednak podkreślić, że wszystkie najważniejsze decyzje
w programach, w tym wybór projektów, dokonywane są z udziałem wszystkich państw objętych danym programem.
Także uczestnicy projektu muszą reprezentować różne państwa. Dzięki takiemu rozwiązaniu programy sprzyjają
zawiązywaniu partnerstw pomiędzy podmiotami z całej Europy.

III. Stan państwa w świetle kontroli NIK

Rozdział Iii

W przypadku siedmiu z ośmiu objętych kontrolą beneficjentów stwierdzono jednak nieprawidłowości przy realizacji
rzeczowego i finansowego zakresu zadań. Dotyczyły one w szczególności: nierzetelnego przygotowania dokumentacji
przetargowej, naruszenia przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych niemającego jednak wpływu na wybór
wykonawcy czy nierzetelnej weryfikacji prawidłowości realizacji robót budowlanych. Ponadto dotyczyły one obowiązków
sprawozdawczych, służących monitorowaniu projektów, jak też poświadczeniu przez kontrolera kwalifikowalności wydatków.
W informacji o wynikach tej kontroli, przygotowanej już w 2014 r., zawarto uwagę o ograniczonej możliwości obiektywnej
weryfikacji osiągnięcia zakładanych efektów poszczególnych projektów, zarówno w odniesieniu do celów tych projektów,
jak i całego Programu. W dokumentacji Programu, jak również we wnioskach projektowych oraz umowach o dofinansowanie
nie przewidziano konieczności zdefiniowania mierzalnych wskaźników poziomu osiągnięcia zakładanych efektów oraz
obowiązku dokonywania takich pomiarów. Wskaźniki na poziomie Programu i zastosowane wskaźniki rezultatu oraz
mierzalne wskaźniki projektu (wskaźniki produktu) zawarte w tych wnioskach, z uwagi na ich ogólny charakter i brak
powiązania z celami, nie pozwalają na bieżącą identyfikację poziomu osiągnięcia założonych rezultatów, a także na rzetelną
ocenę, czy w wyniku poniesienia wydatków na realizację projektów osiągnięto zakładane cele Programu.



Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jest instrumentem realizacji polityki Unii Europejskiej w zakresie
rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Dokument określa cele, priorytety i zasady dotyczące korzystania ze środków
finansowych przeznaczonych na ich realizację. Na tej podstawie wspomagane są określone działania dotyczące wspierania
rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich. Na poziomie unijnym opracowany został dokument identyfikujący
silne i słabe strony obszarów wiejskich, wspólne dla krajów członkowskich osie priorytetowe oraz wskaźniki dla mierzenia
postępu w osiąganiu unijnych priorytetów. W oparciu o strategię UE przygotowana została strategia krajowa, która
realizowana jest poprzez PROW.
PROW posiada cztery tzw. osie priorytetowe:
- Oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego;
- Oś 2: Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich;
- Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej;
- Oś 4: LEADER (wspiera tzw. Lokalne Grupy Działania – partnerstwa terytorialne funkcjonujące na obszarach wiejskich).
Budżet Programu wynosi ponad 17,4 mld euro. Składają się na niego środki Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (13,4 mld euro) i środki z budżetu krajowego (około 4 mld euro)34.
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeprowadził kontrolę realizacji PROW na lata 2007-2013 w zakresie tworzenia
i rozwoju mikroprzedsiębiorstw35. Kontrola została przeprowadzona w 10 jednostkach, tj. w: Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi (MRiRW) oraz w centrali i ośmiu oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
(ARiMR, Agencja).
MRiRW ustaliło limity środków na realizację pomocy finansowej dla działania Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw
(TRM) dla województw, zgodnie z kryteriami i zasadami uchwalonymi przez Komitet Monitorujący PROW 2007-2013.
Wprowadziło także zmiany legislacyjne dotyczące działania TRM, mające na celu zwiększenie zainteresowania nim
potencjalnych beneficjentów, m.in. zmianę polegającą na zmniejszeniu z pięciu do trzech liczby planowanych do utworzenia
miejsc pracy, warunkującą uzyskanie maksymalnej kwoty 300 tys. zł pomocy w ramach działania. Działania „Tworzenie
i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom
przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” zostały prawidłowo przygotowane pod
względem prawnym i organizacyjnym pomimo długotrwałości tego procesu. Działanie TRM zostało jednak uruchomione
ponad półtora roku po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską PROW 2007-2013. Program został zatwierdzony
7 września 2007 r. natomiast pierwszy nabór wniosków rozpoczął się dopiero w maju 2009 r., a więc 20 miesięcy po
zatwierdzeniu PROW 2007-2013. W konsekwencji poziom zakontraktowania środków i realizacji płatności w ramach
ogólnych limitów środków przeznaczonych na działania TRM i Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – TRM oraz realizacja
wskaźników rzeczowych działań przyjętych w PROW 2007-2013 były bardzo niskie, co wskazywało na wysokie ryzyko
niezrealizowania budżetów tych działań oraz założeń przyjętych w Programie.
34
35
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http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2007-2013.
Realizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw (P/11/110/Departament
Rolnictwa i Rozwoju Wsi).

Do 30 września 2011 r. do ARiMR wpłynęło 16.711 wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania TRM na łączną
kwotę 3.093.577,6 tys. zł, co stanowiło 76% limitu ogółem środków na lata 2007-2013. Do tego czasu Agencja zawarła
umowy z 5.552 wnioskodawcami na kwotę 939.583,6 tys. zł (23,1% limitu środków) oraz wypłaciła 274.423,6 tys. zł (6,7%
limitu) 2.075 beneficjentom. W ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – TRM do Agencji złożono 1.580
wniosków o przyznanie pomocy finansowej na łączną kwotę 184.097,3 tys. zł (85,8% limitu), zawarto 183 umowy na kwotę
18.470,8 tys. zł (8,6% limitu) oraz wypłacono 4.618,7 tys. zł (2,2% limitu) 63 beneficjentom.

Rozdział I

III. Stan państwa w świetle kontroli NIK

NIK zwróciła uwagę na niski poziom zakontraktowania środków na realizację badanych działań oraz związany z tym niski
stopień ich wykorzystania. Przyczyną tego stanu było późne uruchomienie naboru wniosków, związane z terminem wydania
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi niezbędnych przepisów oraz długotrwałość procesu rozpatrywania wniosków
o przyznanie pomocy. Bez usprawnienia tego procesu istnieje ryzyko niezrealizowania założeń przyjętych w PROW
(Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013).

W kontrolowanym okresie ARiMR nie miała możliwości weryfikacji oświadczeń wnioskodawców o niekorzystaniu z pomocy
w ramach działania „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” objętego PO KL 2007-2013,
składanych wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy, z powodu braku dostępu do danych ostatecznych beneficjentów
powyższego działania. Dane te Agencja uzyskała z MRiRW dopiero w styczniu 2012 r.
Przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie przekazywania przez
agencje płatnicze jednostce koordynującej informacji niezbędnych do publikacji wykazu beneficjentów były niedostosowane
do obowiązujących przepisów UE w zakresie informacji o osobach fizycznych, jako beneficjentach funduszy, które
zamieszcza się w wykazie beneficjentów funduszy. Zmiana rozporządzenia była związana z nowelizacją ustawy z dnia
22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie
wspólnej polityki rolnej, w której zawarto upoważnienie do jego wydania. Zmiana powyższej ustawy nastąpiła
30 marca 2012 r. i została ogłoszona 24 maja 2012 r. w Dz. U. z 2012 r. pod poz. 577.



Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów
rybackich 2007-2013” (PO RYBY)

Program został stworzony, aby realizować cele polskiej polityki rybackiej, którymi są:
- racjonalna gospodarka żywymi zasobami wód i poprawa efektywności sektora rybackiego;
- podniesienie konkurencyjności polskiego rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego i przetwórstwa ryb;
- poprawa jakości życia na obszarach zależnych od rybactwa.
PO RYBY zakłada realizację celów strategicznych i podjęcie działań w następujących obszarach priorytetowych:
- Oś Priorytetowa 1: Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej (dostosowanie floty rybackiej do dostępnych
żywych zasobów, poprawa rentowności rybołówstwa morskiego oraz zapewnienie osłon społeczno-ekonomicznych
w związku z realizacją wymogów Wspólnej Polityki Rybackiej);
- Oś priorytetowa 2: Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa
i akwakultury (modernizacja istniejących gospodarstw chowu i hodowli ryb, inwestycje w infrastrukturę, w tym na
rzecz poprawy warunków pracy oraz higieny i jakości produktów, inwestycje w przetwórstwo i obrót ryb, związane
z modernizacją;
- nowe technologie, sprzęt, innowacyjne metody produkcji, dostosowanie do wymogów ochrony środowiska bądź
utrzymanie zatrudnienia w tym sektorze i przeszkolenie kadr);
- Oś Priorytetowa 3: Środki służące wspólnemu interesowi (polepszenie organizacji sektora rybackiego, np. poprzez
ustanawianie oraz restrukturyzację uznanych organizacji producenckich, działania innowacyjne, projekty
pilotażowe i wymiana doświadczeń, realizacja szeroko zakrojonych kampanii informacyjnych o spożyciu ryb
i sektorze rybactwa w celu zwiększenia średniego spożycia w przeliczeniu na mieszkańca);
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Rozdział III

Średni czas rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy – od momentu podania do publicznej wiadomości informacji
o kolejności przysługiwania pomocy do podpisania umowy jej przyznania lub odmowy jej przyznania – wynosił 235 dni.
Główną tego przyczyną była niska jakość wniosków (odsetek wniosków odrzuconych, łącznie z rezygnacjami, w stosunku do
rozpatrzonych wyniósł w przypadku wniosków z naboru 2009 r. – 54,3%, z naboru 2010 r. – 66,7%, odsetek wniosków
z naboru 2010 r. wymagających uzupełnień przekraczał 80%). Średni czas rozpatrywania wniosku o płatność – od jego
złożenia do wystawienia zlecenia płatności – wynosił 81 dni. Okres ten mieścił się w maksymalnych terminach
przewidzianych przepisami rozporządzenia.

III. Stan państwa w świetle kontroli NIK
- Oś Priorytetowa 4: Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa (aktywizacja społeczności na obszarach
zależnych od rybactwa poprzez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych do planowania i wdrażania
lokalnych inicjatyw, które pozwolą na rozwój tych terenów oraz poprawę jakości życia społeczności związanej
z rybactwem, m.in. w drodze dywersyfikacji działalności gospodarczej oraz inwestycji na rzecz drobnej infrastruktury
rybackiej);
- Oś Priorytetowa 5: Pomoc techniczna.

Rozdział Iii

Delegatura NIK w Szczecinie przeprowadziła kontrolę realizacji na terenie województwa zachodniopomorskiego
Programu Operacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju sektora rybołówstwa w zakresie osi priorytetowych
2 i 336. Skontrolowano 13 jednostek, tj. MRiRW, ARiMR w Warszawie oraz jej regionalny oddział w województwie
zachodniopomorskim oraz 10 beneficjentów. Na realizację Programu w zakresie objętym kontrolą (osie priorytetowe 2 i 3)
zaplanowano 1.910,7 mln zł. Wartość wypłaconej pomocy wynosiła na dzień 31.05.2013 r. 1.506,3 mln zł (78,8%).
NIK pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, oceniła realizację Programu w zakresie ww. osi na terenie województwa
zachodniopomorskiego. Minister RiRW wywiązał się z obowiązku przygotowania i wdrożenia rozporządzeń wykonawczych do
osi 2 i 3 oraz opracowania i opublikowania niezbędnych dokumentów umożliwiających przyznawanie i wypłatę pomocy
finansowej. Negatywnie oceniono natomiast określenie z naruszeniem zasad ustanowionych w art. 30 rozporządzenia Rady
(WE) nr 1198/2006 uprawnień beneficjentów do rekompensat w ramach środka 2.2 wymogu 8 osi priorytetowej 2.
Izba pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, oceniła działalność ARiMR w zakresie realizacji PO RYBY 2007-2013.
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły rozpatrywania wniosków o dofinansowanie, zawierania umów oraz weryfikowania
wniosków o płatność z naruszeniem przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006, rozporządzeń wykonawczych do osi
2 i 3 oraz procedur wewnętrznych.
NIK pozytywnie oceniła realizację przez 9 (z 10) beneficjentów projektów dofinansowanych ze środków przewidzianych w osi
2 i 3. Beneficjenci wywiązywali się z obowiązków wynikających z przepisów wykonawczych oraz z postanowień zawartych
umów o dofinansowanie. Negatywnie oceniono realizację projektu (umowa o dofinansowanie na kwotę 9.327,3 tys. zł) przez
1 beneficjenta, ze względu na: wprowadzenie istotnych zmian w umowach na realizację dofinasowanej inwestycji,
z naruszeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych; nieuzyskanie opinii Ministra RiRW mimo zmiany niektórych
parametrów technicznych dla 5 z 6 przepławek oraz zmianę sposobu rozliczenia prac.
Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości polegały głównie na:
- przekazaniu przez ARiMR do Instytucji Zarządzającej z rocznym opóźnieniem informacji o 9 nieprawidłowościach
(100% stwierdzonych w Zachodniopomorskim Oddziale Regionalnym ARiMR), w tym 3 podlegających
raportowaniu do Komisji Europejskiej;
- niepodjęciu przez Ministra RiRW skutecznych działań w celu uzyskania zakładanych wartości wskaźników
założonych w Programie (według stanu na koniec 2012 r. zagrożone było osiągnięcie 6 z 9 wskaźników dla osi
priorytetowej 2 oraz 4 z 6 dla osi 3, co może świadczyć o niższej, niż zakładano w Programie Operacyjnym Rozwój
Rybołówstwa 2007-2013 efektywności wykorzystania środków publicznych);
- nierzetelnym rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie, zawieraniu umów oraz weryfikowaniu wniosków o płatność.



Ważniejsze nieprawidłowości w obszarze funduszy unijnych

Podsumowując dotychczasowe wyniki kontroli NIK związanych z wydatkowaniem funduszy europejskich – ujawnione
przez Izbę nieprawidłowości na poszczególnych etapach przygotowania, realizacji i rozliczania projektów to:
Przygotowywanie projektów
- Opóźnienia w uruchamianiu pomocy finansowej dla realizacji projektów z udziałem środków europejskich
wynikające z braku przepisów, zwłaszcza aktów wykonawczych.
- Nierzetelne sporządzanie przez beneficjentów wniosków o dofinansowanie.
- Przyjęcie przez część beneficjentów we wniosku o dofinansowanie zbyt optymistycznej prognozy co do możliwości
realizacji wskaźników.
- Przewlekłość procedury przygotowania projektów (brak wystarczających działań zapobiegających tej przewlekłości
ze strony instytucji zarządzających).

36
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Realizacja Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", w zakresie realizacji
osi priorytetowych 2 i 3 (P/12/171/Delegatura w Szczecinie).

Realizacja projektów
- Opóźnienia w realizacji poszczególnych projektów ze względu na długotrwały proces zawierania umów
o dofinansowanie z beneficjentami.
- Niezawieranie w umowach postanowień zabezpieczających prawidłowe wdrażanie, realizację i rozliczanie
projektów oraz zapisów gwarantujących właściwe wydatkowanie środków przeznaczonych na ich realizację,
co skutkowało zagrożeniem utraty części dofinansowania.
- Niewykonanie zadań w ramach projektów zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
- Nieterminowa realizacja przedsięwzięć w stosunku do harmonogramu ustalonego w umowie o dofinansowanie.
- Niedokonywanie przez beneficjentów zakupów towarów i usług na podstawie wyboru najbardziej korzystnej
ekonomicznie oferty, z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji.
- Nienależyte informowanie opinii publicznej o otrzymaniu dofinansowania ze środków UE na realizację projektu oraz
nieprzestrzeganie wymogu jego oznaczenia.
Wydatkowanie środków
- Przyznanie i wypłacenie beneficjentowi nienależnych mu środków.
- Występowanie opóźnień w przekazywaniu do weryfikacji wniosków o płatność pośrednią i końcową.
- Przedkładanie do weryfikacji nieprawidłowo wypełnionych i niekompletnych wniosków o dofinansowanie i płatność
oraz naruszanie obowiązujących terminów ich rozpatrywania.
- Niewłaściwa (pod względem formalnym, merytorycznym i finansowym) weryfikacja wniosków końcowych
o refundację poniesionych wydatków oraz sprawozdań końcowych z realizacji projektów.
- Dokonywanie wydatków niezgodnie z przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami.
- Nieprowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej oraz prawidłowych działań promocyjno-informacyjnych.
- Wykazywanie kwot wydatków w wysokościach niezgodnych z kwotami zawartymi w fakturach i rachunkach oraz
w ewidencji księgowej.
- Brak precyzji w procedurze kwalifikowania wydatków, wskutek czego dopuszczano do sytuacji niejednakowego
potraktowania beneficjentów, którzy dokonali wydatków niezgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
- Nieprawidłowości w określaniu kosztów kwalifikowanych w trakcie dokonywanych przez skontrolowanych
beneficjentów zakupów towarów, usług oraz robót budowlanych.
Rozliczanie wydatkowanych środków
- Zagrożenie zwrotu środków wydatkowanych niezgodnie z przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami.
- Nierzetelne oraz niezgodne z prawem czynności podejmowane w celu odzyskania środków nienależnych,
pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych nieprawidłowo przez beneficjentów.
- Nieprzeprowadzanie prawidłowej kontroli realizowanych projektów poprzez niewykonanie rocznych planów kontroli
oraz rocznego wskaźnika kontroli projektów.
- Nierzetelny nadzór nad weryfikacją wydatków wykazywanych przez beneficjentów jako wydatki kwalifikowane.
- Nieosiągnięcie przez beneficjenta ustalonych wskaźników produktu/rezultatu, co oznacza de facto nie wdrożenie projektu;
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Weryfikacja wniosków
- Nieprawidłowo prowadzona ocena formalna i merytoryczna złożonych przez beneficjentów wniosków
o dofinansowanie (naruszanie procedur, dokonywanie weryfikacji na podstawie niejasnych kryteriów, bez
zachowania należytej staranności i rzetelności).
- Niezapewnienie równego dostępu wszystkim kategoriom beneficjentów do ubiegania się o dofinansowanie
(pomijanie trybu konkursowego przy kwalifikowaniu projektów i ich finansowaniu, prowadzenie nierzetelnego oraz
niezgodnego z obowiązującymi procedurami procesu naboru i weryfikacji wniosków o dofinansowanie).
- Niezapewnienie racjonalnego i efektywnego wydatkowania środków publicznych w wyniku nieuszczegółowienia
zasad wyboru projektów w zakresie m.in. określenia kosztu dofinansowania przypadającego na jednego uczestnika
projektu oraz maksymalnego wskaźnika procentowego kosztów zarządzania projektem, w stosunku do kosztów
ogółem projektu, co skutkowało wysokimi kosztami realizowanych projektów.
- Przyjęcie do realizacji projektów niezapewniających osiągnięcia celu/celów zgodnych z zasadami oraz celami
wspólnotowymi i krajowymi, przewidzianymi w ramach poszczególnych programów.
- Nieterminowe weryfikowanie wniosków o płatność, co negatywnie wpływało na wysokość wydatków przekazanych
do certyfikacji.
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III. Stan państwa w świetle kontroli NIK
- Niewłaściwe archiwizowanie dokumentów związanych z projektem, a także nieprzesyłanie odpowiednich
dokumentów z kontroli zewnętrznych dotyczących realizowanego projektu;
- Niewywiązywanie się beneficjentów z postanowień umów o dofinansowanie, w tym z obowiązku dokonania
rzeczowych i finansowych rozliczeń projektów;
- Nieprawidłowe oraz nieterminowe rozliczenia z jednostkami nadrzędnymi – administrującymi danymi projektami.
- Nieprzeprowadzanie (przed dokonaniem płatności końcowych) u poszczególnych beneficjentów kontroli realizacji projektów.

Rozdział Iii



Ważniejsze wnioski pokontrolne NIK w obszarze funduszy unijnych

NIK sformułowała w kontrolach przeprowadzonych w latach 2011-2013 kilkadziesiąt wniosków de lege ferenda i systemowych.
Najważniejsze z nich mają charakter ponadczasowy i mogą się odnosić także do nowej perspektywy finansowej UE.
 NIK wskazywała, że wprowadzone prawem unijnym w trakcie trwania perspektywy finansowej 2007-2013
uproszczone metody rozliczania wydatków należałoby zaprojektować od początku realizacji programów
operacyjnych w perspektywie finansowej 2014-2020 w celu umożliwienia beneficjentom zaplanowania
uproszczonego sposobu rozliczania wydatków w budżetach projektów37.
 NIK sugerowała przeprowadzenie analizy nasycenia jednostek ochrony zdrowia aparaturą
wysokospecjalistyczną służącą do diagnostyki obrazowej i w oparciu o jej wyniki podjęcie działań wspierających
proporcjonalne i odpowiednie do potrzeb rozmieszczenie tej aparatury. Wniosek wiązał się wprost z ustaleniem,
że dokonywano zakupów sprzętu medycznego bez wcześniejszego rozpoznania faktycznych potrzeb szpitali38.
 NIK wnioskowała o podjęcie działań eliminujących rozbieżności w ocenie tych samych kryteriów
merytorycznych we wnioskach o dofinansowanie składanych w kilku kolejnych konkursach39.
 NIK sugerowała wprowadzenie do umów mierzalnych wskaźników projektu (produktu). W informacji
o wynikach kontroli40 przygotowanej już w 2014 r. zawarto uwagę o ograniczonej możliwości obiektywnej
weryfikacji osiągnięcia zakładanych efektów poszczególnych projektów, zarówno w odniesieniu do celów tych
projektów, jak i całego Programu. W dokumentacji Programu, jak również we wnioskach projektowych oraz
umowach o dofinansowanie nie przewidziano konieczności zdefiniowania mierzalnych wskaźników poziomu
osiągnięcia zakładanych efektów oraz obowiązku dokonywania takich pomiarów. Wskaźniki na poziomie Programu
i zastosowane wskaźniki rezultatu oraz mierzalne wskaźniki projektu (wskaźniki produktu) zawarte w tych
wnioskach, z uwagi na ich ogólny charakter i brak powiązania z celami, nie pozwalają na bieżącą identyfikację
poziomu osiągnięcia założonych rezultatów, a także na rzetelną ocenę, czy w wyniku poniesienia wydatków na
realizację projektów osiągnięto zakładane cele Programu.
 NIK postulowała rozważyć wprowadzenie w okresie programowania na lata 2014-2020 weryfikacji
wiarygodności finansowej beneficjentów, w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań umownych, wymogu
stosowania dodatkowego zabezpieczenia w postaci oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji
w przypadku operacji o wartości powyżej 500 tys. zł, jak również określenie terminu rozliczenia przez instytucje
pośredniczące płatności częściowej, warunkującej wypłatę kolejnej transzy41.



Kontrole ETO

Równolegle z kontrolami NIK wykorzystanie środków unijnych było także przedmiotem badania ze strony Europejskiego
Trybunału Obrachunkowego (ETO). Najczęstsze nieprawidłowości wykazane w tzw. kontrolach poświadczenia
wiarygodności (odpowiedniku kontroli budżetowej) obejmowały:
- w sferze przetargów (m.in. nieprawidłowości w SIWZ, w procedurze informacyjnej, nieuzasadnione
zamówienia z wolnej ręki, podział zamówienia) – błędy te najczęściej miały miejsce po stronie beneficjenta;
- w sferze kontroli (niewychwycenie błędów w toku procedur kontrolnych) – błędy te występowały przede
wszystkim po stronie instytucji zarządzających lub/i audytowych;
37
38
39

40
41
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Kontrola pt. Upraszczanie zasad wdrażania funduszy strukturalnych (P/12/019/Departament Administracji Publicznej).
Kontroli pt. Zakup i wykorzystanie aparatury medycznej ze szczególnym uwzględnieniem środków europejskich (P/12/123/Departament Zdrowia).
Kontrola pt. Prowadzenie konkursów i zawieranie umów przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości na przykładzie wybranych działań
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (P/12/018/Departament Administracji Publicznej).
Kontrola pt. Kontrola projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita
Polska (D/13/505/Delegatura w Opolu).
Kontrola pt. Realizacja na terenie województwa zachodniopomorskiego Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", w zakresie osi priorytetowych 2 i 3 (P/12/171/Delegatura w Szczecinie).

- różnego typu błędy informacyjne – najczęściej polegające na niedostatecznej informacji i występujące na
różnych etapach realizacji projektu;
- występowanie wydatków niekwalifikowalnych – u beneficjentów;
- brak weryfikacji racjonalności kosztów – najczęściej w agencjach wykonawczych.
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Jeżeli chodzi o drugi typ kontroli prowadzonych przez ETO (kontrola wykonania zadań) ujawnione w nich uchybienia
dotyczyły przede wszystkim:
- przyjmowania nieprawidłowych lub niejasnych wskaźników/wartości docelowych;
- przyznawania pomocy w maksymalnej wysokości pomimo wysokiej rentowności projektów;
- stosowania procedury wyboru projektu często niegwarantującej jego efektywności kosztowej;
- przygotowywania niskiej jakości uproszczonych planów biznesowych, których wykonalność dodatkowo
często nie podlegała weryfikacji;
- niekontrolowania wyników ekonomicznych gospodarstw korzystających z pomocy finansowej.

Zagadnienia te będą przedmiotem stałej aktywności NIK w ramach kolejnych kontroli – uruchamianych sukcesywnie
i adekwatnie do poszczególnych faz oraz stopnia zaawansowania działań związanych z uruchamianiem środków unijnych
z perspektywy finansowej 2014-2020.
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W konsekwencji dotychczasowe kontrole NIK i ETO w obszarze środków unijnych wykazują zbieżność ustaleń,
wskazując jednocześnie na następujące ważne zagadnienia:
- zachowanie zasad konkurencyjności przy wykonywaniu zamówień;
- niedopełnianie zapisów umów;
- wadliwe funkcjonowanie nadzoru i kontroli;
- brak jasnych koncepcji realizacji i wykorzystania projektów (brak jednoznacznych i łatwomierzalnych
wskaźników ich oceny);
- brak trwałości projektów (nierealizowanie zakładanych celów);
- zawyżanie kosztów projektów.

III. Stan państwa w świetle kontroli NIK
2.
A.

Administracja samorządowa
Infrastruktura komunalna

Infrastruktura komunalna nie tylko przyczynia się do poprawy komfortu życia mieszkańców, ale także wpływa zachęcająco
na inwestorów, dzięki czemu wzrastają szanse na rozwój miejscowości i regionów. Wiele samorządów jest świadomych wagi
tego rodzaju inwestycji. Według danych GUS najlepszą i najlepiej rozwiniętą infrastrukturę komunalną ma województwo
śląskie, najgorzej zaś sytuacja wygląda w Podlaskiem i Lubelskiem.42
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Infrastruktura komunalna to bardzo szerokie pojęcie. W tym rozdziale omówiono takie jej elementy, jak: wodociągi,
kanalizację, oświetlenie ulic oraz wszelkie udogodnienia związane z mieszkaniem w mieście czy gminie. Infrastrukturę
drogową – także w wymiarze „miejskim” – omówiono w rozdziale poświęconym transportowi. W części poświęconej
środowisku omówiono zaś gospodarkę odpadami, która też jest uważana za część infrastruktury komunalnej.
Finansowanie czy to nowych przedsięwzięć, czy też remontów infrastruktury komunalnej odbywa się niejednokrotnie przy
współudziale środków z Unii Europejskiej. W perspektywie finansowej 2007-2013 gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie
decydując się na przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury komunalnej mogły korzystać ze wsparcia zarówno ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnych programów operacyjnych, jak i ze środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007-2013. W ramach 16 RPO
oraz PROW 2007-2013 (działanie PUGLW – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej) na infrastrukturę
komunalną przeznaczono łącznie prawie 27 mld zł, w tym niemal 22 mld zł z EFRR i ponad 5 mld zł z EFRROW.



Infrastruktura komunalna finansowana ze środków UE

NIK przyjrzała się koordynacji i realizacji działań z zakresu infrastruktury komunalnej finansowanych ze środków UE
na Wspólną Politykę Rolną i z funduszy strukturalnych43. Rodzaje infrastruktury komunalnej objęte kontrolą to: drogi,
gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami i energetyka.
Wyniki kontroli wykazały, że na poziomie koordynacji zadania w obszarze infrastruktury komunalnej finansowanej ze
środków UE na Wspólną Politykę Rolną i z funduszy strukturalnych były realizowane na ogół prawidłowo. Nieprawidłowości
stwierdzono na poziomie realizacji inwestycji, niektóre z nich można traktować jako mechanizmy korupcjogenne. W efekcie
niepełnego nadzoru kierowników kontrolowanych jednostek nad realizowanymi inwestycjami dochodziło m.in. do dowolności
postępowania w zakresie udzielania zamówień publicznych, niedochodzenia kar umownych i nierzetelnego dokonywania
odbioru robót. Wykazane nieprawidłowości, m.in. w gminach, dotyczyły także: realizacji inwestycji bez decyzji o pozwoleniu
na budowę, braku należytego nadzoru nad przygotowaniem inwestycji, nierzetelnego prowadzenia dokumentacji budowy
oraz zrealizowania innego zakresu inwestycji niż określony w umowie z samorządem województwa.
NIK zwróciła również uwagę, że większość mierników realizacji działań z zakresu infrastruktury komunalnej w badanych
regionalnych programach operacyjnych zarządzanych przez samorządy województw została zaplanowana nierealnie.



Oświetlenie przestrzeni publicznej

Infrastrukturą komunalną jest także infrastruktura oświetleniowa, zaś zadanie w zakresie oświetlenia przestrzeni publicznej
jest zadaniem własnym gminy. W dwóch kontrolach rozpoznawczych NIK poddała analizie problem oświetlenia przestrzeni
publicznej44. W tej z pozoru prostej sferze ujawnił się szereg problemów – przede wszystkim natury prawnej, mający jednak
przełożenie na gminne finanse.
Gminy generalnie dbają o oświetlenie przestrzeni publicznej, chociaż zdarzają się czasowe wyłączenia oświetlenia w celu
zmniejszenia zużycia energii. Spośród samorządów, w których zasięgnięto informacji, czasowe wyłączenia oświetlenia
wystąpiły w trzech gminach. Wyłączenia te były stosowane w takich miejscach i o takich porach, aby zapewnić jednak
minimum bezpieczeństwa mieszkańcom. Informacje uzyskane od komendantów Policji w gminach wyłączających
przynajmniej częściowo oświetlenie wskazują, że nie nastąpił wzrost liczby przestępstw i wykroczeń.
42
43
44
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Dr. B. Bartosiewicz „Znaczenie infrastruktury komunalnej dla rozwoju lokalnego i regionalnego – przykład województwa łódzkiego” prezentacja na
www.rpo.lodzkie.pl.
Koordynacja i realizacja działań z zakresu infrastruktury komunalnej finansowanych ze środków UE na Wspólną Politykę Rolną i z funduszy
strukturalnych (P/12/114/Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi).
Planowanie i realizacja przez gminy zadań w zakresie oświetlenia przestrzeni publicznej (R/12/001/R/12/002/Departament Administracji Publicznej).

Wyłączenia to jednakże nie jedyny sposób racjonalizacji kosztów ponoszonych z tytułu zakupu energii elektrycznej.
Pięć skontrolowanych gmin skorzystało z możliwości konkurencyjnego trybu wyboru dostawcy energii, co wydaje się godną
upowszechnienia dobrą praktyką. Warto dodać, że wszystkie skontrolowane gminy podejmowały działania na rzecz
racjonalizacji zużycia prądu.
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Ponadto skontrolowane gminy właściwie zagospodarowywały istniejącą infrastrukturę służącą oświetleniu przestrzeni
publicznej i zapewniały oświetlenie nowo powstałych osiedli lub dotychczas nieoświetlonych obiektów poprzez budowę
nowych bądź uzupełnienie punktów świetlnych. Większość też wywiązała się z obowiązku finansowania oświetlenia
wszystkich kategorii dróg oraz innych obiektów znajdujących się na ich terenie.
Występuje jednak problem z oświetleniem odcinków dróg krajowych przebiegających w granicach administracyjnych gmin.
Dwie skontrolowane przez NIK gminy nie wywiązywały się z tego obowiązku. Podstawowe problemy w tym zakresie –
zdaniem NIK – wynikają ze znacznego wzrostu potrzeb w zakresie oświetlenia w związku z budową nowych odcinków dróg
oraz z niejednoznaczności przepisów prawnych.

Częstym problemem podnoszonym przez wójtów skontrolowanych gmin było również to, iż planując budowę drogi krajowej,
główny inwestor (GDDKiA) nie konsultował z gminami rozmieszczenia i warunków technicznych punktów świetlnych.
Wójtowie poruszyli również kwestię nieuzgadniania z nimi, od kiedy gminy mają przejąć obowiązek finansowania oświetlenia
tej kategorii drogi. Kontrola wykazała, że GDDKiA cedowała na gminy obowiązek finansowania oświetlenia zainstalowanego
przy niepłatnych drogach ekspresowych. W przypadku nieprzejęcia przez gminę tego obowiązku GDDKiA kierowała
powództwo do sądu o zapłatę za zużytą energię. Orzeczenia wydane w tym przedmiocie są niejednolite – jedne uznają
argumentację gmin, inne argumentację GDDKiA. Wątpliwości interpretacyjne oraz toczące się spory sądowe wskazują,
że niezbędne jest precyzyjne wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za finansowanie oświetlenia niepłatnych dróg
ekspresowych.
Kolejnym problemem dla gmin jest to, że przedsiębiorstwa energetyczne coraz częściej występują do gmin o zapłatę za
korzystanie z ich urządzeń oświetleniowych, na których zainstalowane są punkty świetlne należące do gminy. Odbywa się to
w dwojaki sposób: albo wnoszą o zapłatę czynszu dzierżawnego za korzystanie przez gminy z ich urządzeń
oświetleniowych, albo proponują świadczenie odpłatnych usług konserwacji punktów świetlnych. W odpowiedzi na
propozycje przedsiębiorstw energetycznych dotyczące odpłatnego korzystania z ich urządzeń oświetleniowych wójt tylko
jednej skontrolowanej gminy zwrócił uwagę, iż przedsiębiorstwa te bezumownie korzystają z nieruchomości gminnych,
na których zlokalizowane są te urządzenia. Podniósł również, że przedsiębiorstwo energetyczne korzysta z majątku, który
został mu nieodpłatnie przekazany przez gminę. Zdaniem NIK w interesie gmin konieczne jest uregulowanie korzystania
przez przedsiębiorstwa energetyczne z nieruchomości gminnych.
Finansowanie oświetlenia oznacza finansowanie kosztów zakupu energii elektrycznej pobranej przez punkty świetlne oraz
koszty ich budowy i utrzymania. W żadnym akcie prawa nie zdefiniowano jednak pojęcia punkt świetlny. Czy jest to tylko
źródło światła z kompletną oprawą, czy też należy przez to rozumieć wszystkie niezbędne urządzenia do oświetlenia
przestrzeni publicznej? Brak legalnej definicji punktu świetlnego budzi w praktyce szereg wątpliwości. Nie wiadomo bowiem,
jakie koszty związane z oświetleniem winna ponosić gmina.
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W obecnym stanie prawnym do zadań własnych gminy należy finansowanie oświetlenia wszystkich dróg publicznych
znajdujących się na jej terenie, czyli także tych niepozostających w jej zarządzie, w tym powiatowych, wojewódzkich
i krajowych. Art. 18 ustawy Prawo energetyczne w brzmieniu obowiązującym do końca 2003 r. zaliczał do zadań własnych
gminy obowiązek finansowania oświetlenia ulic, placów i dróg znajdujących się na jej terenie, jeśli była ona ich zarządcą.
Natomiast koszty oświetlenia pozostałych dróg, które nie pozostawały w zarządzie gminy, pokrywał budżet państwa.
Od 1 stycznia 2004 r. gminy zostały zobowiązane do finansowania z własnych dochodów oświetlenia dróg krajowych,
wojewódzkich, powiatowych i gminnych (z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych płatnych). Z tą samą datą gminy
uzyskały zwiększenie dochodów z wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (z 5% do 6,1%) i od osób fizycznych
(z 27,6% do 39,34%). Zwiększenie dochodów gmin nastąpiło bez zróżnicowania wskaźnika wzrostu uwzględniającego
długość odcinków dróg publicznych przebiegających przez poszczególne gminy. W wyniku tego część gmin, przez tereny
których przebiegają znacznej długości odcinki dróg krajowych, wojewódzkich lub powiatowych, ponosi obciążenia
nieporównywalne z gminami mającymi na swoim terenie niewielkie odcinki tego rodzaju dróg. W dwóch gminach, które
odmówiły finansowania oświetlenia dróg publicznych będących na ich terenie koszty sfinansowania oświetlenia dróg
krajowych stanowiłyby ponad 60% ogółu wydatków ponoszonych w tym zakresie.

III. Stan państwa w świetle kontroli NIK


Wodociągi i kanalizacja

Rozdział Iii

Kolejnym elementem infrastruktury komunalnej jest sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Badając wykonanie wniosków
pokontrolnych z kontroli realizacji zadań w zakresie prowadzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania
ścieków,45 NIK stwierdziła pewną poprawę w tej sferze – skontrolowane przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne
opracowały wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, uzyskały
potrzebne zezwolenia, których nie miały podczas pierwotnej kontroli. Podejmowały także działania na rzecz ograniczenia
strat wody, w tym jej zużycia na cele technologiczne (np. płukanie sieci wodociągowej). Tylko w jednym przypadku były one
jednak wystarczające dla osiągnięcia zadowalających rezultatów. Firmy wodociągowe informowały o czasie usunięcia awarii,
co swego czasu było postulatem NIK.
Szczegółowo i kompleksowo problemy opisane powyżej zanalizowano też w skali mikro w gminie Brzuze, badając
prawidłowość realizacji i finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury wodno-ściekowej46. Negatywnie zostały
przez Izbę ocenione zarówno działania urzędu gminy związane z realizacją inwestycji dotyczących gminnej infrastruktury
wodno-ściekowej, jak i działalności Agencji Nieruchomości Rolnych w zakresie rozliczenia przekazanej gminie pomocy
finansowej. Gmina nie była właściwie przygotowana do uporządkowania gospodarki ściekowej na swoim terenie. Interesy
wspólnoty samorządowej nie były w należyty sposób chronione w umowach z wykonawcą, który przygotował projekt
i kosztorys inwestorski budowy gminnej sieci kanalizacji sanitarnej oraz inne opracowania. Nie ustalono w nich kar
umownych z tytułu niewłaściwej realizacji tych umów. Wypłata 70% wynagrodzenia za dokumentację projektową nastąpiła
niezgodnie z warunkami określonymi w umowie z wykonawcą, tj. przed wywiązaniem się projektanta z umowy.
W związku z realizacją umowy na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wykonawca zrealizował roboty dodatkowe o znacznej
wartości bez zawierania z gminą umowy w formie pisemnej. To, że doszło do takiej sytuacji, wynikało, zdaniem NIK,
z niedostatecznego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami.
Zawarta przez gminę umowa w sprawie remontu oczyszczalni ścieków nie zawierała gwarancji, że poniesione nakłady
spowodują przywrócenie funkcji remontowej oczyszczalni ścieków, tj. zapisów zobowiązujących wykonawcę do zapewnienia,
że po rozruchu oczyszczalnia będzie spełniać wymogi określone w pozwoleniu wodnoprawnym. Co więcej, gmina wypłaciła
wykonawcy wynagrodzenie z tytułu realizacji ww. umowy pomimo niewypełnienia przez niego zobowiązań wynikających
z umowy, tj. nieprzeprowadzenia rozruchu oczyszczalni po remoncie, nieprzedstawienia protokołów badań bakteriologicznych
oraz nieuporządkowania terenu budowy.



Sieć ciepłownicza

Siec ciepłownicza to kolejny element infrastruktury komunalnej. W tym obszarze NIK szczegółowo zbadała działalność
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Pińczowie47 podczas kontroli skargowej. NIK nie stwierdziła nieprawidłowości
w zakresie zarządzania finansami Spółki, w tym subsydiowania skrośnego48, sprzedaży nieruchomości w 2011 r. oraz
modernizacji systemu ciepłowniczego w Pińczowie, z wyjątkiem nieujęcia w ewidencji księgowej wszystkich środków
trwałych. Inne stwierdzone nieprawidłowości polegały na: zawarciu umowy na przebudowę komina stalowego kotłowni
niezgodnie ze wzorem umowy, stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), w zakresie
należytego zabezpieczenia wykonania umowy. PEC nie wyegzekwował od dostawców miału węglowego oraz koksu na
sezon grzewczy 2009/2010 zabezpieczenia należytego wykonania umów w łącznej wysokości, pomimo wymogu
określonego w SIWZ. W 2010 r. dokonał zakupu prawie 180 ton koksu z pominięciem ustawy Prawo zamówień publicznych.
PEC podpisał także umowy na dostawę koksu na sezon grzewczy 2009/2010 z firmą, której oferta w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego powinna zostać odrzucona. Przedsiębiorstwo nie korzystało z wynikającego z umów
o dostawę opału prawa składania reklamacji w przypadku dostarczenia przez dostawcę miału węglowego o parametrach
gorszych niż określone w SIWZ. W sferze zamówień publicznych poważnym uchybieniem był podział na części zamówienia
publicznego dotyczącego remontu budynku warsztatowo-biurowego PEC, w celu uniknięcia stosowania przepisów pzp.
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Realizacja zadań w zakresie prowadzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków (K/13/012 Delegatura w Warszawie).
Prawidłowość realizacji i finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Brzuze (S/12/012/Delegatura w Bydgoszczy).
Realizacja wybranych zagadnień z działalności Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie (S/13/006/Delegatura w Kielcach).
Subsydiowanie skrośne (krzyżowe) (ang. cross-subsidy) – występuje wówczas, gdy przedsiębiorstwo osiąga duży zysk w jednym sektorze gospodarki
i przeznacza go na inwestycje w innym sektorze w celu umocnienia swojej pozycji (wtedy wyższe ceny dla jednych odbiorców rekompensują niższe dla
innych) lub też, jeśli zysk idzie na pokrycie strat w innej dziedzinie, wynikających na przykład z grabieżczych praktyk cenowych, których celem jest
wyeliminowanie konkurencji.



Obiekty użyteczności publicznej

Rozdział I

III. Stan państwa w świetle kontroli NIK

Ciekawym przykładem inwestycji samorządowej w ogólnodostępną infrastrukturę miejską, choć już zaspokajającą potrzeby
wyższego rzędu, jest modernizacja i rozbudowa amfiteatru miejskiego z rekonstrukcją elementu historycznego
otoczenia fosy w Braniewie49. NIK zbadała tę inwestycję współfinansowaną z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013), stwierdzając,
że osiągnięto zakładany efekt rzeczowy zadania polegający na zmodernizowaniu i rozbudowie amfiteatru na 1,5 tys. miejsc
siedzących. Stwierdzone nieprawidłowości przy tej inwestycji to m.in. zlecenie opracowania programu prac
konserwatorskich, określającego zakres oraz technologię prac niezbędnych do prawidłowego wykonania remontu
zabytkowych murów obronnych przy amfiteatrze dopiero na etapie realizacji robót budowlanych. Uchybieniem była także
zmiana materiałów i technologii robót, gdy według postanowień umowy wykonawca miał wykonać przedmiot zamówienia
zgodnie ze złożoną ofertą. NIK dopatrzyła się również nierzetelności w przeprowadzeniu czynności odbioru końcowego
inwestycji, ponieważ część przewidzianych umową prac nie była jeszcze w tym czasie wykonana.
Wnioski pokontrolne w obszarze infrastruktury komunalnej

Do Ministra Rozwoju Regionalnego oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Po kontroli Koordynacji i realizacji działań z zakresu infrastruktury komunalnej finansowanych ze środków UE
na Wspólną Politykę Rolną i z funduszy strukturalnych NIK wystąpiła do obu ministrów
 o podjęcie działań zmierzających do doprowadzenia w programach perspektywy finansowej 2014-2020 do
równego traktowania podmiotów korzystających ze środków EFRR i EFRROW w zakresie obowiązku zachowania
trwałości projektów.
Do Rady Ministrów
W związku z ustaleniami kontroli dotyczącej oświetlenia przestrzeni publicznej NIK wnioskowała do Rady Ministrów
o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w celu:
 ustawowego zdefiniowania pojęcia punkt świetlny;
 przypisania finansowania oświetlenia dróg publicznych zarządcy danej kategorii drogi, w szczególności zarządcy
dróg krajowych i ekspresowych niepłatnych oraz precyzyjnego określenia podmiotu odpowiedzialnego
za finansowanie oświetlenia niepłatnych dróg ekspresowych;
 kwalifikowania odcinków dróg zastąpionych nowo wybudowanymi drogami zgodnie z ich parametrami
technicznymi;
 umożliwienia gminom wyboru wykonawców konserwacji oświetlenia ulicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, gdy właścicielami punktów świetlnych są przedsiębiorstwa energetyczne;
 wskazania, że gmina dokonująca zakupu energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej ma
status odbiorcy, od którego to statusu uzależniona jest możliwość zakupu energii elektrycznej w trybie
konkurencyjnym;
 wprowadzenia obowiązku ustalania warunków technicznych planowanego oświetlenia oraz warunków
przejmowania przez gminy obowiązków w zakresie utrzymania oświetlenia zlokalizowanego przy drogach
krajowych, pomiędzy GDDKiA (jako głównym inwestorem dróg krajowych) a gminami (jako jednostkami
zobowiązanymi do finansowania oświetlenia dróg krajowych).
Do skontrolowanych podmiotów
W kontrolach z tego obszaru – inwestycji komunalnych – pojawia się kwestia będąca bolączką wielu inwestycji – rzetelności
odbiorów prac budowlanych, zarówno w trakcie robót, jak i odbiorów końcowych. Wnioski w związku z częstym brakiem
należytej staranności podczas odbiorów są jednoznaczne.
 Odbiory powinny być przeprowadzane ze szczególną starannością. Niedopuszczalny jest odbiór końcowy prac,
gdy prace jeszcze trwają.

49

Realizacja przez Gminę Braniewo inwestycji „Modernizacja i rozbudowa amfiteatru miejskiego z rekonstrukcją elementu historycznego otoczenia fosy
w Braniewie” (S/13/005/Delegatura w Olsztynie).
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Rozdział III

Niemal każda kontrola NIK ujawnia obszary, w których konieczne są zmiany lub programy naprawcze. Sugestie zmian NIK
zawiera we wnioskach pokontrolnych.

III. Stan państwa w świetle kontroli NIK
B.

Podatki i opłaty lokalne na rzecz samorządu

Rozdział Iii

Podatki lokalne i inne opłaty na rzecz samorządu stanowią dochody własne gmin. Organy jednostek samorządu
terytorialnego mają prawo do poboru określonych podatków na rzecz lokalnego budżetu oraz do kształtowania wymiaru tych
podatków głównie poprzez możliwość ustalania konkretnych stawek podatkowych (poniżej maksymalnej stawki ustawowej)
oraz wprowadzania ulg i zwolnień. Prawidłowe gospodarowanie środkami finansowymi w tym obszarze funkcjonowania
administracji samorządowej było także przedmiotem kontroli NIK przeprowadzonych w 2013 r. Jedną z form opłat
wnoszonych do budżetów jednostek samorządu terytorialnego są opłaty adiacenckie i planistyczne. Pełne wykorzystywanie
przez organy gmin ustawowych uprawnień do wymierzenia opłaty adiacenckiej, a także prawidłowa realizacja obowiązku
pobierania opłaty planistycznej pozwalają gminom na pozyskanie dodatkowych środków finansowych z tytułu tych opłat jako
dochodów własnych. Nie bez znaczenia pozostaje również uczestnictwo miejscowej ludności we współfinansowaniu
inwestycji infrastrukturalnych poprzez wnoszenie ww. opłat, o którym mowa w art. 144 ustawy o gospodarce
nieruchomościami50. Zagadnienia te zostały rozpoznane w ramach dwóch kontroli przeprowadzonych w gminach
województwa warmińsko-mazurskiego i w gminie Starachowice.



Opłaty adiacenckie i planistyczne

Negatywnie oceniona została m.in. działalność gmin województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie ustalania
i poboru opłat adiacenckich i planistycznych51. Zakresem tej kontroli objęto rzetelność wykonania wniosków
pokontrolnych skierowanych do czterech gmin objętych wcześniejszą kontrolą przeprowadzoną w 2006 r. Ustalenia zawarte
w ww. kontroli w przypadku gmin objętych poprzednią kontrolą NIK wykazały, że m.in. w wyniku prawidłowej realizacji
wniosków pokontrolnych nastąpiła istotna poprawa w wykorzystaniu ustawowych uprawnień do wymierzania opłaty
adiacenckiej oraz w realizacji obowiązku pobrania opłaty planistycznej.
W przypadku gmin, które nie były skontrolowane w 2006 r., stwierdzone nieprawidłowości w znacznej mierze pokrywały się
z wynikami poprzedniej kontroli NIK w tym zakresie. Nieprawidłowości te, w ocenie NIK, świadczą również o słabości
systemu kontroli wewnętrznej w gminach, a zwłaszcza o nienależytym nadzorze ze strony organów wykonawczych gmin nad
podległymi pracownikami. Wyniki kontroli zakończonej w 2013 r. wykazały m.in. niewypełnianie przez organy stanowiące
trzech gmin ustawowego obowiązku uchwalania stawek procentowych opłaty adiacenckiej mimo zrealizowania w tych
gminach inwestycji infrastrukturalnych oraz przeprowadzania podziałów nieruchomości; dopuszczenie w dwóch gminach do
wygaśnięcia roszczeń o uiszczenie opłaty planistycznej w związku ze sprzedażą 20 nieruchomości objętych miejscowymi
planami zagospodarowania przestrzennego za łączną kwotę 7,9 mln zł z powodu upływu 5-letniego okresu, w którym można
ją ustalić; znaczne opóźnienia w wydawaniu przez sześć gmin decyzji ustalających opłatę planistyczną w stosunku
do terminów otrzymywania wypisów aktów notarialnych dotyczących odpłatnego zbycia nieruchomości położonych
na terenach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Stwierdzono ponadto: niewywiązanie się przez organy wykonawcze trzech gmin z ustawowego obowiązku przedstawienia
radzie gminy, co najmniej raz w roku, informacji o wydanych decyzjach w sprawie opłaty planistycznej; nieprowadzenie
działań windykacyjnych w jednej gminie oraz opieszałe prowadzenie tych działań w pięciu gminach; nierzetelne
ewidencjonowanie należności i dochodów z tytułu opłat w czterech gminach. W pięciu gminach ujawniono nieprzestrzeganie
wymogów kpa w postępowaniu administracyjnym, m.in. w zakresie powiadamiania stron o przyczynach zwłoki w wydaniu
decyzji wymierzających opłaty, o nowym terminie załatwienia sprawy, a także niepodania w decyzjach uzasadnienia
prawnego.
Mimo tak znacznych nieprawidłowości NIK stwierdziła również pozytywne aspekty działalności gmin, w szczególności pełne
zrealizowanie – przez cztery gminy objęte poprzednią kontrolą NIK – 75% wniosków pokontrolnych, które dotyczyły
m.in.: określenia przez organy wykonawcze gmin w regulaminach organizacyjnych i zakresach czynności zadań związanych
z ustalaniem i pobieraniem opłaty adiacenckiej oraz planistycznej, przestrzegania obowiązku podejmowania przez organy
stanowiące gmin uchwał w sprawie procentowych stawek tych opłat, prawidłowego ustalania warunków rozłożenia na raty
należności z tytułu opłaty adiacenckiej, skutecznej windykacji należności gmin wynikających z wymierzonych opłat.
Ponadto gminy, które wymierzały opłaty adiacenckie i planistyczne, prawidłowo ustalały wysokość tych opłat, którą
przyjmowano na podstawie wzrostu wartości nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego oraz zgodnie
ze stawkami procentowymi przyjętymi w uchwałach rad gmin.
50
51

96

Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.
Wykonanie wniosków z kontroli ustalania i egzekwowania przez gminy opłaty adiacenckiej oraz opłaty planistycznej (P/12/156/Delegatura w Olsztynie).



Opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska

W ramach kontroli NIK obejmujących gospodarowanie środkami pochodzącymi z podatków i opłat lokalnych ocenie poddano
także wykorzystanie przez powiaty i gminy województwa łódzkiego środków finansowych pochodzących z opłat
i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska55. Podziałem tych opłat zajmuje się urząd marszałkowski i przekazywane
są one m.in. na rachunki budżetów gmin i powiatów. Kary pieniężne nakłada wojewódzki inspektor ochrony środowiska za
przekroczenia lub naruszenia warunków korzystania ze środowiska. Środki te po podziale przekazywane są na rachunki
budżetów gmin i powiatów i należy je wykorzystać na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej.
NIK oceniła pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, działania jednostek samorządowych w zakresie
gospodarowania tego rodzaju środkami. W dwóch na 10 skontrolowanych jednostek stwierdzono, iż część zadań
sfinansowano z naruszeniem przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska56. We wszystkich kontrolowanych jednostkach
prowadzona była ewidencja finansowo-księgowa w zakresie gromadzenia i wydatkowania środków na zadania związane
z ochroną środowiska. Występowały jednak przypadki nierzetelnego postępowania administracyjnego w sprawach o wydanie
zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów. Na negatywną ocenę wpływ miały m.in.: wydatkowanie środków finansowych
z tytułu opłat i kar na zadania niezwiązane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej; nieprawidłowe ewidencjonowanie
środków pochodzących z opłat za usuwanie drzew i krzewów; wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew z naruszeniem
obowiązujących przepisów, w tym nierzetelnie prowadzone postępowania administracyjne.
W wyniku ww. kontroli NIK wskazała, że prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydania zezwoleń na
usuwanie drzew lub krzewów należy uznać za obszar szczególnie zagrożony korupcją i że prowadzone w tym zakresie
postępowania administracyjne mogą sprzyjać generowaniu mechanizmów korupcjogennych.



Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Także w minionym roku w wyniku kontroli pn. Realizacja i wykorzystanie przez samorządy województw i gmin
dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych57 NIK oceniła wywiązywanie się przez
jednostki samorządu terytorialnego z wybranych zadań określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania środków publicznych
pochodzących z opłat pobieranych od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na hurtową (samorządy województw)
i detaliczną (gminy) sprzedaż napojów alkoholowych.
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Ustalanie przez gminy opłaty adiacenckiej oraz opłaty planistycznej (I/13/005/Delegatura w Kielcach).
Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.
Dz. U. z 2012 r., poz. 1113.
Wykorzystanie przez powiaty i gminy województwa łódzkiego środków finansowych pochodzących z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze
środowiska (I/13/001/Delegatura w Olsztynie).
Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.
Realizacja i wykorzystanie przez samorządy województw i gmin dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
(P/12/165/Delegatura w Poznaniu).
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Ten sam problem zbadany został w wyniku kontroli doraźnej pn. Ustalanie przez gminy opłaty adiacenckiej oraz opłaty
planistycznej52, przeprowadzonej w pięciu jednostkach samorządowych Gminy Starachowice. Kontrola wykazała, że w latach
2010-2013 rady miejskie i gminne czterech jednostek samorządu terytorialnego nie ustalały stawek opłat adiacenckich w związku
ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanej budową urządzeń infrastruktury technicznej, stosownie do ustawy
o gospodarce nieruchomościami53 oraz w związku podziałem nieruchomości, o którym mowa w ww. ustawie, pomimo
stwierdzonych przypadków przekazywania w badanym okresie projektów uchwał w tej sprawie. Oznaczało to rezygnację z części
dochodów należnych miastu czy gminie. Jednocześnie nie szacowano, ile nieruchomości kwalifikowałoby się do naliczenia opłat
adiacenckich w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej ani możliwych do osiągnięcia dochodów z tego tytułu.
Powyższe szacunki mogłyby posłużyć jako argument uzasadniający ekonomiczną korzyść z ustalenia ww. opłat. Badanie
w zakresie opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego albo
jego zmianą (dalej: opłaty planistyczne) w kontrolowanym okresie nie wykazało nieprawidłowości. Wyniki kontroli wykazały ponadto,
że pomimo obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z ustawą z dnia
7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych54, nie przedkładano właściwej terytorialnie Regionalnej Izbie
Obrachunkowej uchwał rady miasta lub gminy, dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
i określających opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. Stwierdzono także przypadek nieprzydzielenia pracownikom jednego
z urzędów gmin zadań dotyczących opłat adiacenckich. W gminie tej nie uchwalono planu zagospodarowania przestrzennego
i dlatego nie było podstaw do ustalania opłaty planistycznej.
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III. Stan państwa w świetle kontroli NIK
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, realizację i wykorzystanie przez
samorządy województw i gmin dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Objęte
kontrolą gminy wywiązały się z ustawowego obowiązku ustalania maksymalnej liczby punktów sprzedaży napojów
zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad ich usytuowania. Kontrola wykazała jednak, że gminne
regulacje w zakresie maksymalnej liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych nie przyczyniały się do ograniczenia
dostępności alkoholu.

Rozdział Iii

Organy wykonawcze skontrolowanych jednostek na ogół zgodnie z przepisami prawa i rzetelnie realizowały zadania
w zakresie udzielania zezwoleń na obrót hurtowy. Marszałkowie województw prawidłowo egzekwowali opłaty i inne warunki
związane z wydaniem zezwoleń. Istotne nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzono natomiast w gminach.
W skontrolowanych gminach nie weryfikowano rzetelności składanych przez przedsiębiorców oświadczeń o wartości
dokonanej sprzedaży napojów alkoholowych.
Wyniki tej kontroli pozwoliły na sformułowanie ogólnej pozytywnej oceny w kwestiach wywiązywania się kontrolowanych
z obowiązku uchwalania programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Natomiast negatywnie oceniono
wywiązywanie się z obowiązków związanych z programowaniem działań w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Faktyczne
wydatki na realizację zadań przewidzianych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości wynosiły w objętych kontrolą
województwach 81,3% dochodów uzyskanych za zezwolenia, a w skontrolowanych gminach 91,5% tych dochodów.
Wnioski pokontrolne w obszarze opłat lokalnych
Wnioski de lege ferenda
Z uwagi na to, że wnoszone przez przedsiębiorców opłaty za korzystanie z zezwoleń na handel napojami alkoholowymi są
zarówno źródłem finansowania realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, jak i zadań
z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz ze względu na podobieństwo stosowanych metod profilaktyki w ocenie NIK
celowe byłoby rozważenie wprowadzenia zmian legislacyjnych w obowiązującym prawie. Izba wskazała m.in. na:
 potrzebę przeanalizowania przez Ministra Zdrowia lub Ministra Finansów możliwości wprowadzenia przepisów
dyscyplinujących jednostki samorządu terytorialnego w wykorzystaniu środków tzw. korkowego;
 rozważenie przez Ministra Zdrowia podjęcia działań w kierunku zniesienia obowiązku oddzielnego programowania
przez gminy zadań z obszarów przeciwdziałania narkomanii i profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych;
 potrzebę wprowadzenia zmian w ustawie o wychowaniu w trzeźwości, polegających na: nadaniu marszałkom
województw prawa do kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców warunków korzystania z wydanych zezwoleń
na hurtowy obrót napojami alkoholowymi; nadaniu decyzjom stwierdzającym wygaśnięcie zezwoleń z przyczyn
określonych w ustawie charakteru decyzji konstytutywnych (tj. przeniesienie przesłanki określonej ww. przepisie
z katalogu okoliczności powodujących wygaśnięcie zezwolenia z mocy prawa do katalogu przesłanek
obligatoryjnego cofnięcia zezwolenia); jednoznacznym określeniu charakteru prawnego terminów w niej
określonych i ewentualnym dopuszczeniu możliwości (w przypadkach losowych) przywrócenia terminu wniesienia
opłaty za korzystanie z zezwolenia.
Do organów stanowiących gminy:
(po kontrolach dotyczących opłat adiacenckich i planistycznych)
 o ustalenie procentowej stawki opłaty adiacenckiej;
 o bieżące naliczanie opłat adiacenckich oraz planistycznych celem niedopuszczenia do przedawnienia roszczeń
z tego tytułu;
 o zapewnienie należytej kontroli zarządczej, zwłaszcza w zakresie niezwłocznego wszczynania postępowań
dotyczących ustalania tego rodzaju opłat oraz windykacji należności z tytułu tych opłat;
 o podjęcie przez jednostki samorządu terytorialnego odpowiednich działań organizacyjnych w celu ograniczenia
czasu prowadzenia postępowań administracyjnych w powyższych sprawach.
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Fundusze sołeckie

W obszarze zainteresowania NIK pozostawały także kwestie dotyczące funkcjonowania funduszy sołeckich58. Ustawa
o funduszu sołeckim stworzyła podstawy do udziału sołectw w decydowaniu o przeznaczeniu określonej puli wydatków
budżetu gminy na przedsięwzięcia sołeckie. O wydzieleniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
rozstrzyga zgodnie z art. 1 ust. 1 ww. ustawy rada gminy, podejmując w terminie do 31 marca roku poprzedzającego rok
budżetowy uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu w roku budżetowym. Liczba
gmin w Polsce, w których utworzono fundusz, wzrosła z 994 w 2010 r. do 1103 w 2011 r., tj. o 109 gmin (11%). Zwiększyła
się także kwota wydatków budżetowych poniesionych w tych latach przez gminy ogółem w ramach funduszu, ze 167,8 mln zł
do 205,3 mln zł, tj. o 22%.

Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, funkcjonowanie funduszy sołeckich
w skontrolowanych gminach. Wójtowie wykorzystywali środki funduszu na realizację przedsięwzięć, które służyły poprawie
warunków życia mieszkańców i były zgodne ze strategiami rozwoju gmin. Realizowane w ramach funduszu zadania własne
gminy, m.in. w zakresie kultury, dróg i gospodarki komunalnej, zaspokajały zbiorowe potrzeby sołectw. Dzięki możliwości
finansowania ze środków funduszu realizacji niewielkich, ale ważnych dla lokalnych społeczności przedsięwzięć wzrosło
zaangażowanie mieszkańców w sprawy sołeckie. Z przeprowadzonego wśród 989 sołtysów badania ankietowego wynikało,
że utworzenie funduszu miało pozytywny wpływ na warunki działania i rozwoju sołectw (69%), na wzrost zainteresowania
mieszkańców sprawami sołectw (68%) oraz integrację społeczną (55%). Funkcjonowanie funduszy spowodowało wzrost
aktywności społecznej i inicjatyw obywatelskich, wynikający z zaangażowania się mieszkańców sołectw w planowanie
i realizację przedsięwzięć finansowanych ze środków funduszu, a następnie korzystania z efektów tych przedsięwzięć.
Fundusz stał się narzędziem aktywizacji społeczności lokalnej oraz przyczynił się do wspierania i upowszechnienia idei
samorządowej oraz szerzenia wiedzy o samorządzie terytorialnym i finansach publicznych. Dzięki środkom z tego funduszu
powstają nowe miejsca upiększające wsie bądź służące ich mieszkańcom w inny sposób – np. place zabaw dla dzieci i place
zieleni. Odnawiane są też bądź doposażane budynki sołeckie – np. świetlice, remizy strażackie oraz remontowane drogi
i budowane chodniki. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim naruszania przez wójtów przepisów ustawy
o funduszu sołeckim przy ustalaniu wysokości środków funduszu przypadających poszczególnym sołectwom (75% gmin)
i ich wykorzystaniu (47% gmin), a w konsekwencji pobrania z budżetu państwa dotacji w nadmiernej wysokości ogółem
114,1 tys. zł (58% gmin). Główną przyczyną powstania tych nieprawidłowości w kontrolowanych gminach była słabość
istniejących systemów kontroli zarządczej. Działania podejmowane w celu zapewnienia zgodnego z prawem funkcjonowania
funduszy okazały się niewystarczające. W 7 gminach wystąpiły nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień publicznych.
Kontrola NIK wskazała także na bardzo istotne ograniczenia w funkcjonowaniu funduszy sołeckich, m.in. brak możliwości
łączenia funduszy kilku sołectw, które pozwoliłyby zrealizować wspólną inwestycję.
Kontrolą doraźną NIK objęła także funkcjonowanie funduszu sołeckiego w gminie Bodzentyn59. W wyniku kontroli
ustalono, iż terminowo przekazywano sołtysom informacje o wysokości środków z funduszu sołeckiego przypadających na
dane sołectwo, środki w ramach funduszu wydatkowano na cele zgodne z obowiązującymi przepisami oraz prawidłowo
wnioskowano o refundację z budżetu państwa części wydatków poniesionych w ramach funduszu. Stwierdzone
nieprawidłowości polegały na zrealizowaniu jedynie niewielkiej części przedsięwzięć, wskazanych przez sołectwa
i przyjętych przez Radę Miasta i Gminy Bodzentyn w uchwałach budżetowych na lata 2010-2012, a także na nieprawidłowym
wyliczeniu kwoty środków funduszu sołeckiego na lata 2010, 2011 i 2013.

58
59

Funkcjonowanie funduszy sołeckich (P/12/134/Delegatura w Gdańsku).
Funkcjonowanie Funduszu Sołeckiego w gminie Bodzentyn (S/12/009/Delegatura w Kielcach).
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NIK dokonała oceny funkcjonowania funduszy sołeckich na terenie dziewięciu województw, w szczególności: tworzenia
funduszu w gminach i rozdysponowania jego środków na sołectwa; wykorzystania środków funduszu; refundacji z budżetu
państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu; funkcjonowania elementów systemu kontroli zarządczej.
Kontrolę przeprowadzono w 36 urzędach położonych na terenie województw, w których gminy w latach 2010 i 2011 zrealizowały
w ramach funduszu kwoty wydatków ogółem: największe (mazowieckie i wielkopolskie), najmniejsze (lubuskie i podlaskie) oraz
średnie na tle kraju (kujawsko-pomorskie, opolskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie).

III. Stan państwa w świetle kontroli NIK


Partnerstwo publiczno-prywatne

W 2013 r. w wyniku przeprowadzonych kontroli NIK oceniła realizację przedsięwzięć w systemie partnerstwa publicznoprywatnego60. Ocenie poddano przygotowanie i realizację wspólnych przedsięwzięć podejmowanych w systemie szeroko
rozumianego partnerstwa publiczno-prywatnego, tj. takich, których istotą jest podział zadań i ryzyk, a pomiędzy podmiotem
publicznym i partnerem prywatnym.

Rozdział Iii

W opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z 21 października 2010 r. koncepcja partnerstwa publicznoprywatnego obejmuje zarówno kwestie związane z umowami koncesyjnymi (płatność zapewnia koncesjobiorca), jak i kwestie
związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym, gdy płatność, całkowitą lub częściową, zapewniają władze
publiczne. Ramami prawnymi projektów realizowanych w Polsce w ramach PPP są przepisy ustawy o partnerstwie
publiczno-prywatnym, która weszła w życie 27 lutego 2009 r.
NIK pozytywnie oceniła podejmowanie przez podmioty publiczne przedsięwzięć w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego,
pomimo stwierdzonych nieprawidłowości oraz pomimo niewielkiej dotychczas skali realizacji inwestycji publicznych w formule PPP.
Kontrolowane jednostki były w zróżnicowanym stopniu przygotowane do realizacji przedsięwzięć PPP. Najlepiej były przygotowane
jednostki zaangażowane w realizację przedsięwzięć PPP w większej skali, które korzystały z fachowego doradztwa i analizowały
przyczyny niepowodzenia nieudanych postępowań. Doradcy, których zadaniem było przeprowadzenie analiz i przygotowanie
przedsięwzięcia, byli zatrudniani w sposób gospodarny i przy zachowaniu zasad konkurencji. Nieprawidłowości polegały na
nierzetelnym przygotowaniu niektórych przedsięwzięć PPP, co nie pozwoliło na wyłonienie partnera prywatnego do ich realizacji lub
prowadziło do zawarcia umów na warunkach niekorzystnych dla podmiotu publicznego. Podejmowano też próby realizacji
przedsięwzięcia PPP bez przeprowadzenia analiz wskazujących na optymalny sposób realizacji planowanej inwestycji publicznej lub
ignorowano wyniki przeprowadzonych analiz w postępowaniach zmierzających do wyboru partnera prywatnego. Negocjowane umowy
nie dochodziły do skutku, ponieważ podmioty publiczne dążyły do obarczenia maksymalnym ryzykiem przedsięwzięcia partnera
prywatnego i nie godziły się na dopłaty na rzecz partnera prywatnego, nawet kiedy takie dopłaty wynikały z przeprowadzonych analiz.
Wyniki kontroli wskazały, że przyczynami niepowodzeń w realizacji zadań publicznych w szeroko pojętej formule PPP jest
ich niedostateczne przygotowanie, w tym niedostateczne rozpoznanie ryzyk i brak analiz dotyczących najlepszego sposobu
realizacji zadania. Jednostki samorządu terytorialnego realizujące jednostkowe przedsięwzięcia PPP, które najczęściej
zawierały umowy o koncesje na roboty budowlane i usługi lub inne umowy PPP, nie miały dostatecznej wiedzy
i doświadczenia w przygotowaniu tego typu umów.
Wyniki tej kontroli pozwoliły także wskazać dobre praktyki stosowane w realizacji przedsięwzięć w systemie partnerstwa
publiczno-prywatnego. Za dobrą praktykę uznano korzystanie przez niektóre jednostki z fachowego doradztwa
i analizowanie przyczyn niepowodzenia nieudanych postępowań w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego oraz
współpraca różnych jednostek przy propagowaniu i przygotowywaniu przedsięwzięć PPP.
Wnioski pokontrolne w obszarze partnerstwa publiczno-prywatnego
Do Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
NIK wskazała, że w ramach wsparcia PPP realizowanego przez Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 należałoby rozważyć wprowadzenie mechanizmów pomocy dla podmiotów publicznych sprzyjających
poprawie jakości przygotowywanych przedsięwzięć PPP. Mogłyby one dotyczyć np. umożliwienia
refundacji podmiotom publicznym wydatków na wstępne analizy planowanych przedsięwzięć
inwestycyjnych pod kątem oceny możliwości ich realizacji w formule PPP i wskazania optymalnego
modelu przedsięwzięcia lub promocji konkretnego przedsięwzięcia. Takie wsparcie podmiotów
publicznych należałoby – zdaniem NIK – stosować przynajmniej w początkowej fazie rozwoju partnerstwa
publiczno-prywatnego w Polsce. Wsparcie 8to mogłoby być zaprogramowane, realizowane i nadzorowane
poprzez działające już instytucje współpracujące z wymienionymi resortami.
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Realizacja przedsięwzięć w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego (P/12/051/Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji).

Do Ministra Finansów
 o rozważenie likwidacji obowiązku sporządzania sprawozdań Rb-Z-PPP, służących jedynie identyfikacji
przedsięwzięć realizowanych na podstawie ustawy o PPP, poprzez zmianę Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej61. Sprawozdania Rb-Z-PPP dotyczą faktycznie
jedynie niewielkiej części szeroko rozumianych przedsięwzięć PPP, a informacje o partnerstwie publiczno-prywatnym i zawartych umowach są dostępne w licznych bazach i opracowaniach instytucji promujących PPP.
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Biorąc pod uwagę zasadność analizy ryzyk wynikających z umów PPP, mających wpływ na poziom zobowiązań podmiotów
publicznych, NIK wskazała na potrzebę precyzyjnego ich zdefiniowania. Podmioty publiczne powinny mieć bowiem pewność,
że interpretacja zawartych przez nie umów nie może prowadzić do innej konkluzji w kontekście zaliczania zobowiązań do
długu publicznego, niż było przez nie zakładane w trakcie przygotowywania i negocjowania warunków przedsięwzięć.
Inne wnioski

Wnioski pokontrolne w obszarze funduszy sołeckich
Do Ministra Administracji i Cyfryzacji
 o rozważenie zainicjowania prac legislacyjnych mających na celu wyeliminowanie w ustawie z 20 lutego
2009 r. o funduszu sołeckim ograniczeń w funkcjonowaniu funduszu, które wynikają z braku możliwości:
dokonywania zmian w trakcie roku budżetowego przedsięwzięć zgłoszonych we wnioskach sołectw;
uzupełnienia przez zebranie wiejskie wniosku niespełniającego wymogów formalnych określonych w art. 4
ust. 3 ustawy o funduszu sołeckim; sumowania środków przysługujących kilku sołectwom i realizowania
przez nie wspólnego przedsięwzięcia.
Opinia NIK została uwzględniona i w lipcu 2013 roku projekt zmiany ustawy o funduszu sołeckim trafił do Marszałka Sejmu.
W uzasadnieniu wprost napisano, że nowelizacja jest związana z raportem NIK. W lutym 2014 r. Sejm nowelizację uchwalił,
a 11 marca dokument został podpisany przez Prezydenta RP.
Do wójtów
 o poprawę skuteczności kontroli zarządczej w obszarach, w których stwierdzono nieprawidłowości, w tym
wzmocnienia nadzoru nad przestrzeganiem obowiązujących zasad obliczania wysokości środków
funduszu przypadających na poszczególne sołectwa oraz ich wykorzystania.
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Dz. U. Nr 20, poz. 103 - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej.
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NIK zauważyła potrzebę precyzyjnego zdefiniowania i określenia zakresu ryzyk: budowy, popytu i dostępności oraz
określenia jednoznacznej metodologii ich podziału pomiędzy strony przedsięwzięcia PPP. W tym celu minister właściwy do
spraw gospodarki powinien skorzystać z delegacji zawartej w art. 18a ustawy o PPP i wydać rozporządzenie w porozumieniu
z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz po zasięgnięciu opinii Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego.

III. Stan państwa w świetle kontroli NIK

3.

Sprawy gospodarcze

A.

Bezpieczeństwo energetyczne

Rozdział Iii

Zagadnienie bezpieczeństwa energetycznego państwa, zwłaszcza w związku z naszym wysokim uzależnieniem od
dostaw surowców z Rosji (w szczególności gazu ziemnego i ropy naftowej), ma kluczowe znaczenie dla gospodarki
i obywateli. Dlatego też NIK z ogromną uwagą bada różne aspekty bezpieczeństwa energetycznego, traktując je
priorytetowo. Działania te są kierunkowo zgodne ze staraniami podejmowanymi przez rząd w ostatnich latach na
rzecz jego podniesienia. Kontrole dotyczą m.in. poszczególnych nośników energii i ich wagi w ramach tzw. miksu
energetycznego, a także infrastruktury służącej ich gromadzeniu i przesyłowi. Problem bezpieczeństwa
energetycznego nabrał jeszcze większego znaczenia w obliczu obserwowanego od kilku miesięcy kryzysu na
Ukrainie, dlatego niniejsze Sprawozdanie omawia temat dogłębniej i sięga także do kontroli NIK sprzed 2013 r.
Pojęcie bezpieczeństwa energetycznego zostało zdefiniowane w polskim prawie energetycznym62 jako stan gospodarki,
umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię w sposób
technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska. Aktualnie obowiązująca Polityka
energetyczna Polski do 2030 roku63 jako podstawowe kierunki działań państwa w tym obszarze wskazuje:
– poprawę efektywności energetycznej,
– wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii,
– dywersyfikację struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej,
– rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw,
– rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii,
– ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko.
Wszystkie z ww. aspektów były obecne w prowadzonych przez NIK kontrolach. Polska, jako kraj członkowski
Unii Europejskiej, czynnie uczestniczy w tworzeniu wspólnotowej polityki energetycznej, a także dokonuje implementacji jej
głównych celów w specyficznych warunkach krajowych, biorąc pod uwagę ochronę interesów odbiorców, posiadane zasoby
energetyczne oraz uwarunkowania technologiczne wytwarzania i przesyłu energii.
Podstawowym aktem Unii Europejskiej dotyczącym rynku energii jest Europejska Karta Energetyczna z grudnia 1991 r.
Karta ma charakter deklaracji gospodarczo-politycznej, a jej zapisy przewidują m.in.:
– powstanie konkurencyjnego rynku paliw, energii i usług energetycznych,
– ułatwienie dostępu do infrastruktury transportowej energii w celu międzynarodowego tranzytu.
Sygnatariusze Europejskiej Karty Energetycznej podpisali 17 grudnia 1994 r. w Lizbonie Traktat Karty Energetycznej. Traktat
ten wprowadził m.in. zalecenie wolnego dostępu stron trzecich do krajowych sieci energetycznych. 26 maja 2000 r. Sejm RP
uchwalił ustawę o ratyfikacji Traktatu Karty Energetycznej64.



Węgiel kamienny

Podstawowym nośnikiem energii elektrycznej w Polsce pozostaje węgiel kamienny. Mając na względzie strategiczne
znaczenie tego surowca dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju obecnie, a także w przyszłości,
Izba objęła swym badaniem bezpieczeństwo zaopatrzenia Polski w węgiel kamienny (ze złóż krajowych)65.
W ocenie NIK nie ma istotnych zagrożeń dla fizycznego bezpieczeństwa (bez uwzględnienia aspektu opłacalności)
zaopatrzenia gospodarki w węgiel kamienny ze złóż krajowych, w perspektywie do 2035 r. Ocena ta oparta jest na szacunku
udostępnionych zasobów węgla i prognoz jego wydobycia66.
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Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059.
Dokument przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą Nr 202/209 z dnia 10 listopada 2009 r., zmieniony uchwałą Nr 157/2010 z dnia 29 września 2010 r.
Dz. U. Nr 53, poz. 636.
Kontrola bezpieczeństwa zaopatrzenia Polski w węgiel kamienny (ze złóż krajowych) – (P/09/044/Departament Gospodarki, Skarbu Państwa
i Prywatyzacji).
Spółki węglowe w końcu 2008 r. posiadały 2 090,2 mln ton zasobów operatywnych surowca, co oznacza, że przy szacowanym rocznym wydobyciu
rzędu 77 mln ton zapasów tych starczy na najbliższe 27 lat. Dla porównania Zapotrzebowanie na paliwa i energię do 2030 r. – Załącznik do Polityki
energetycznej – określa roczne zapotrzebowanie na węgiel kamienny w granicach 64-66 mln ton.

NIK dostrzegła natomiast zagrożenie perspektywiczne, wynikające często z nieracjonalnej, bieżącej gospodarki złożami
węgla kamiennego prowadzonej przez przedsiębiorców górniczych. Wykazywała ona niekiedy cechy gospodarki rabunkowej,
a mimo to była akceptowana przez Ministra Środowiska. Symptomami tego zjawiska były niewielkie wykorzystanie zasobów,
wysokie straty złożowe oraz wybiórcze eksploatowanie bardziej opłacalnych zasobów. Towarzyszyło temu utrudnianie lub
uniemożliwianie dostępu do zasobów uznanych za nienadające się obecnie do wyeksploatowania, głównie ze względów
ekonomicznych, a nawet niszczenie z powodu stosowania tzw. niszczącej podbudowy.

Rozdział I

III. Stan państwa w świetle kontroli NIK

Stan ten był przede wszystkim konsekwencją polityki urynkowienia sektora górnictwa węgla kamiennego, prowadzonej
w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. W jej ramach zlikwidowano kilkadziesiąt kopalń. Zmieniono kwalifikację
zasobów, przez co znacznie je zmniejszono. Istotnie ograniczono też inwestycje początkowe, mające na celu udostępnianie
nowych zasobów. Podstawowe znaczenie dla zachowania przyszłego bezpieczeństwa dostaw krajowego węgla ma
znalezienie równowagi pomiędzy dążeniem przedsiębiorców górniczych do osiągnięcia bieżącej, możliwie najwyższej
rentowności z eksploatacji złóż charakteryzujących się na ogół skomplikowaną budową geologiczną i znacznymi
zagrożeniami naturalnymi a koniecznością możliwie pełnego ich wykorzystania i ochrony.

Pozytywnie – pod względem celowości – NIK oceniła działania Ministra Gospodarki zmierzające do zwiększenia inwestycji
udostępniających nowe zasoby węgla oraz do rozwoju tzw. czystych technologii węglowych. Negatywnie Izba oceniła
natomiast niepodjęcie działań w celu wprowadzenia do projektu nowej ustawy Pgg przepisów sprzyjających ochronie
zasobów węgla, formułując jednocześnie w tym zakresie wnioski de lege ferenda dotyczące wprowadzenia do tej ustawy
i aktów wykonawczych odpowiednich zapisów. Część z tych propozycji została zgłoszona przez Ministra Gospodarki
w trakcie prac legislacyjnych i uwzględniona w ostatecznej wersji nowego Pgg.



Tworzenie i utrzymanie zapasów

W przypadku paliw stałych, będących podstawowym surowcem energetycznym w Polsce, istotną kwestią jest tworzenie
i utrzymywanie zapasów paliw przez elektrownie i elektrociepłownie68. NIK sprawdziła skuteczność działań
podejmowanych przez Ministra Gospodarki, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz wybrane przedsiębiorstwa
energetyczne (elektrownie i elektrociepłownie) dla zabezpieczenia ich normatywnej (określonej przepisami prawa) wielkości.
Wytwórcy energii elektrycznej lub ciepła zobowiązani są do posiadania zapasów paliw w ilościach zapewniających
utrzymanie ciągłości dostaw energii elektrycznej lub ciepła do odbiorców. Obowiązek ten wynika z art. 10 ust. 1 prawa
energetycznego, a szczegółowe zasady w tym zakresie definiuje rozporządzenie ministra właściwego do spraw
gospodarki69.
NIK ustaliła, że zapasy paliw (węgla kamiennego, brunatnego oraz oleju opałowego) utrzymywane były na właściwym
poziomie oraz z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska i bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Stosowany przez Urząd Regulacji Energetyki (dalej URE) system kontroli został natomiast oceniony negatywnie. Urząd nie
przeprowadził bowiem w przedsiębiorstwach energetycznych ani jednej kontroli na miejscu. Ograniczał się jedynie do
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Zapisy w tym zakresie zawiera m. in. ustawa z dnia 7 września 1997 r. o działach administracji rządowej (t .j. Dz. U. z 2013 r., poz. 743 ze zm.), a także
ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 ze zm.) – dalej Pgg; aktualne rozwiązania
w zakresie Pgg reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. Nr 163, poz. 901 ze zm.).
Kontrola tworzenia i utrzymywania zapasów paliw przez elektrownie i elektrociepłownie (P/10/049/Departament Gospodarki, Skarbu Państwa
i Prywatyzacji).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach
energetycznych (Dz. U. Nr 39, poz. 338 ze zm.).
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Minister Środowiska – organ ustawowo67 zobowiązany do nadzoru nad gospodarką zasobami naturalnymi – nierzetelnie
wypełniał swoje obowiązki w zakresie dbałości o ich ochronę, uwzględniając w większym stopniu bieżące interesy
przedsiębiorców górniczych niż długofalowe, makroekonomiczne interesy Skarbu Państwa – właściciela złóż. Wyrażało się
to przede wszystkim w akceptowaniu bez zastrzeżeń dokumentacji geologicznej, projektów zagospodarowania złóż oraz
wniosków o przekwalifikowanie zasobów, w których przedsiębiorcy planowali działania niezgodne z długoterminową,
racjonalną gospodarką złożami. W konsekwencji działalność Ministra Środowiska oraz spółek węglowych nie sprzyjała
zapewnieniu w długim okresie dostaw węgla na poziomie zabezpieczającym potrzeby gospodarki.
W działalności kontrolnej organów nadzoru górniczego w niedostatecznym stopniu uwzględniano potrzebę długofalowej
ochrony zasobów. Organy te akceptowały bowiem projektowanie i stosowanie przez przedsiębiorców górniczych
niegospodarnych sposobów eksploatacji.

III. Stan państwa w świetle kontroli NIK

Rozdział Iii

zbierania informacji poprzez wysyłanie ankiet. W konsekwencji ewentualne kary za brak odpowiedniego poziomu zapasu
groziły jedynie tym przedsiębiorstwom, które same dobrowolnie się do tego przyznały.
URE powoływał się przy tym na oszczędności budżetowe i brak wykwalifikowanych pracowników. Jednak z ustaleń NIK
wynikało, że Prezes URE mógł upoważnić do prowadzenia kontroli również pracowników oddziałów terenowych, co nie
wiązałoby się ze znacznym wzrostem kosztów. Izba zwracała uwagę, że nawet najlepsza analiza danych ankietowych nie
musi prowadzić do uzyskania pełnego obrazu stanu faktycznego. Potwierdziła to np. kontrola w Energa Elektrownie
Ostrołęka SA. Jak ustalono, spółka przekazywała do URE jedynie wstępne dane o stanie zapasów węgla. W 2009 r. skala
rozbieżności z danymi ostatecznymi sięgnęła ok. 10% – w lipcu dane zostały zawyżone o ok. 11 tys. ton, z kolei
w listopadzie zaniżone o ok. 12 tys. ton.
NIK pozytywnie oceniła prowadzone przez Ministra Gospodarki działania dotyczące zmian prawa w zakresie utrzymywania
zapasów paliw przez przedsiębiorstwa energetyczne (m.in. doprecyzowano zasady uwalniania rezerw paliwowych oraz
zakres kar pieniężnych). Poważne zastrzeżenia Izby budził natomiast brak reakcji Ministra wobec nierzetelnych działań
Prezesa URE, związanych z przyjętym przez niego systemem sprawdzania zapasów paliw w elektrowniach
i elektrociepłowniach. W sformułowanych wnioskach NIK uznała za celowe, aby Minister Gospodarki objął nadzorem
wdrożenie przez Prezesa URE skutecznego systemu kontroli rezerw paliwowych.
W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne podniesiono, że Minister Gospodarki posiada bieżące informacje na temat pracy
Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (dalej KSE), pochodzące nie tylko od URE, ale przede wszystkim od PSE
Operator SA. Wobec powyższego, odnośnie do wniosku NIK o objęcie nadzorem kontroli utrzymywania zapasów paliw
Minister uznał, że jest to zbędne i mogłoby być uznane za niezgodne z prawem europejskim, gdyż organ regulacyjny
powinien mieć pełną niezależność od rządu lub innego podmiotu. Przytaczając powyższą argumentację Ministra Gospodarki,
NIK zwraca uwagę, że zgodnie z Prawem energetycznym to właśnie Minister Gospodarki odpowiada za bezpieczeństwo
energetyczne. Prezes URE, w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne, szczegółowo odniósł się do zaprezentowanych ocen,
generalnie nie zgadzając się z nimi, lecz jednocześnie zapowiadając konstruktywne rozważenie realizacji wniosków NIK.



Gazowa sieć przesyłowa

Wśród wykorzystywanych w naszym kraju surowców energetycznych szczególne miejsce zajmuje gaz ziemny. Związane jest to
z koniecznością dalszej dywersyfikacji kierunków jego dostaw oraz rozbudowy infrastruktury przesyłowej, co z kolei sprzyjać ma
właśnie podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski związanego z tym nośnikiem energii.
Zakończona w 2013 r. kontrola NIK dotycząca gazowej sieci przesyłowej70 wykazała, że ministerstwa: Gospodarki i Skarbu
Państwa wywiązały się z większości zadań określonych w strategicznych dokumentach rządowych71 w zakresie rozwoju sieci
przesyłowej gazu ziemnego. W odniesieniu do Ministra Gospodarki kontrola ujawniła jednak, że nie wykonał on części swych
zadań, w szczególności dotyczących koniecznych zmian prawnych usprawniających procesy inwestycyjne dotyczące gazowych
sieci przesyłowych. Za nierzetelne uznano działania związane z przygotowaniem projektu ustawy o korytarzach przesyłowych.
Mimo 4 lat prac nad tym projektem proces legislacyjny nie doszedł do etapu przedłożenia projektu ustawy Radzie Ministrów.
NIK oceniła pozytywnie działania spółki GAZ-SYSTEM SA, pełniącej funkcję operatora gazowego systemu przesyłowego.
Spółka ta przejęła gazową sieć przesyłową od Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) SA. Proces ten
zakończył się w 2011 r. i operator mógł podjąć przedsięwzięcia inwestycyjne dotyczące rozbudowy zarówno krajowej sieci
przesyłowej, jak i połączeń międzynarodowych (międzysystemowych). W latach 2006-2012 GAZ-SYSTEM SA przystąpił do
realizacji kilkunastu znaczących inwestycji w systemie przesyłowym. Operator zwiększał zarówno kwoty nakładów
inwestycyjnych, jak i długość oddanych do eksploatacji gazociągów przesyłowych gazu ziemnego. Przedsięwzięcia te były
zgodne z zadaniami, nałożonymi na spółkę przez ustawę z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu72, a także rekomendowanymi w Polityce energetycznej Polski
do 2030 roku. Finansowanie inwestycji spółka zapewniła m.in. poprzez pozyskanie środków z funduszy Unii Europejskiej.
NIK ujawniła w realizacji większości zadań inwestycyjnych kilkumiesięczne opóźnienia, występujące zarówno na etapie
projektowania, jak i wykonania poszczególnych inwestycji. Przyczyną tego stanu było przede wszystkim zastosowanie
technologii nieuwzględnionych na etapie planowania inwestycji (głównie technologia spawania), przedłużające się z tego
powodu procedury uzgadniania projektów technicznych oraz uzyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych, a także
70
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Kontrola rozwoju gazowej sieci przesyłowej (P/12/056/Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji).
Polityka energetyczna Polski do 2030 roku oraz Polityka dla przemysłu gazu ziemnego, przyjęta przez Radę Ministrów zapisem do protokołu ustaleń
Nr 12/2007 (RM 000-12-07) w dniu 20 marca 2007 r.
Dz. U. Nr 84, poz. 700 ze zm.

nadmiar prowadzonych równocześnie postępowań przetargowych i nieracjonalne planowanie czasochłonności
poszczególnych etapów procesu inwestycyjnego. W przypadku budowy gazociągu Świnoujście-Szczecin narastające
opóźnienia stwarzały ryzyko nieterminowego oddania do użytku terminalu do odbioru skroplonego gazu (LNG)
w Świnoujściu. Termin oddania do użytku tego gazociągu, będącego elementem infrastruktury niezbędnej dla
funkcjonowania terminalu, warunkował prace nad budową innych elementów infrastruktury gazowej i ma bezpośredni
związek z terminem uruchomienia samego terminalu LNG.

Rozdział I
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Mimo powyższych nieprawidłowości NIK stwierdziła, iż realizowana rozbudowa sieci gazociągów już częściowo zwiększyła
i w kilkuletniej perspektywie stworzy dalsze możliwości dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego z importu oraz dostarczania
gazu odbiorcom zgodnie z zapotrzebowaniem. Rozbudowa połączenia z Niemcami w rejonie Lasowa zwiększyła jego
przepustowość z 1,0 do 1,5 mld m3 gazu rocznie. Budowa połączenia z Czechami w Cieszynie stworzyła możliwość przesyłu
około 0,5 mld m3 gazu rocznie. Z uwzględnieniem usługi wirtualnego rewersu na gazociągu jamalskim (patrz także niżej)
techniczne możliwości transportu gazu ziemnego do Polski z nowych kierunków, alternatywnych wobec wschodniego,
zwiększyły się w 2011 r. o ok. 3,3 mld m3/rok, czyli o 30% realizowanego importu gazu do Polski. Należy dodać, iż w wyniku
kolejnych działań od 1 kwietnia 2014 r. możliwy jest już fizyczny przesył gazu gazociągiem jamalskim z Niemiec.

Minister Skarbu Państwa zobowiązany został natomiast do podjęcia działań w celu zaktualizowania harmonogramu
skonsolidowanego – budowa terminalu LNG w części realizacji projektu składowego „Budowa gazociągu Świnoujście-Szczecin”
i do zapewnienia terminowej realizacji tego zadania, a także do egzekwowania od zarządu i rady nadzorczej GAZ-SYSTEM SA
sprawozdań i informacji, o których mowa w uchwałach WZA i zasadach nadzoru właścicielskiego Skarbu Państwa.
W przypadku spółki GAZ-SYSTEM SA Izba postulowała przekazywanie do zatwierdzenia Ministrowi Skarbu Państwa
zaktualizowanego harmonogramu skonsolidowanego – budowa terminalu LNG w przypadku zmian terminów kluczowych
etapów inwestycji (tzw. kamieni milowych), uwzględnianie na etapie przygotowywania projektów inwestycyjnych wszystkich
istotnych elementów, w tym analizy możliwych do zastosowania technologii oraz planowanie harmonogramów prac
w odniesieniu do tych analiz oraz rozważenie formułowania specyfikacji istotnych warunków zamówień w sposób, który
uwzględniałby wymaganą czasochłonność poszczególnych faz realizacji, bez wskazywania konkretnych dat.
Adresaci wystąpień pokontrolnych podjęli realizację wniosków.



Zawieranie umów gazowych oraz realizacja inwestycji – terminal LNG w Świnoujściu

Wyniki kolejnej kontroli dotyczącej gazu ziemnego, zakończonej w 2012 r. (zawieranie umów gazowych oraz realizacji
inwestycji – terminal LNG w Świnoujściu)73 wykazały, że Gazprom – jako monopolista w dostawach tego surowca
z importu – może wykorzystać zarówno brak w Polsce alternatywnej infrastruktury dla dywersyfikacji kierunków dostaw,
jak i kontrolę nad sieciami przesyłowymi do dyktowania cen gazu.
Brak alternatywnych możliwości sprowadzenia gazu do Polski skłaniał stronę polską do akceptacji żądań dominującego
dostawcy i związanych z nim spółek. Prowadziło to również do omijania drażliwych dla Gazpromu zagadnień. I tak
np. w negocjacjach nie poruszono kwestii wyznaczenia niezależnego operatora systemu przesyłowego na polskim odcinku
gazociągu jamalskiego, mimo że funkcjonujące wówczas rozwiązanie było sprzeczne z obowiązującym prawem.
Dopiero zdecydowana reakcja Komisji Europejskiej i włączenie się jej przedstawicieli w już zakończone w zasadzie
negocjacje spowodowała, że kwestia ta została omówiona i rozwiązana zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami.
W efekcie ustalono, że funkcję operatora na polskim odcinku gazociągu tranzytowego Jamał – Europa pełnić będzie
jednoosobowa spółka Skarbu Państwa – Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA.

73

Kontrola zawierania umów gazowych oraz realizacji inwestycji – terminal LNG w Świnoujściu (P/11/184/Departament Gospodarki, Skarbu Państwa
i prywatyzacji) – informacja o wynikach tej kontroli jest dokumentem zastrzeżonym.
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Nad ww. działaniami spółki GAZ-SYSTEM SA sprawowany był nadzór właścicielski Ministra Skarbu Państwa. NIK
pozytywnie oceniła te działania, choć stwierdzono też nieprawidłowości, polegające głównie na nieegzekwowaniu od zarządu
sprawozdań, a od rady nadzorczej informacji o sposobie wykonania powierzonego nadzoru i kontroli. Ponadto Minister nie
wyegzekwował od GAZ-SYSTEM SA zaktualizowanego harmonogramu skonsolidowanego – budowa terminalu LNG
(obejmującego m.in. budowę gazociągu Świnoujście-Szczecin), który uwzględniałby opóźnienia w budowie ww. gazociągu.
Systemowy wniosek sformułowany po niniejszej kontroli pod adresem Ministra Gospodarki dotyczył realizowania
niewykonanych dotychczas zadań dotyczących zmian legislacyjnych w zakresie usuwania barier w realizacji inwestycji
infrastrukturalnych w sektorze gazowym.

III. Stan państwa w świetle kontroli NIK
Spółka Gaz-System SA, po przejęciu w 2011 r. funkcji operatora, umożliwiła dostęp stron trzecich do wolnych zdolności
przesyłowych gazociągu jamalskiego, co m.in. spowodowało uruchomienie tzw. wirtualnego rewersu, czyli dostaw gazu tym
gazociągiem od dostawców zachodnioeuropejskich.

Rozdział Iii

W ocenie NIK74 działania PGNiG przy zawieraniu umów na import gazu ziemnego miały ograniczone efekty gospodarcze
w stosunku do zakładanych celów ze względu na wieloletnie zaniechania w zakresie rozwoju sieci przesyłowych, które
zwiększyłyby liczbę połączeń z międzynarodowymi sieciami gazowymi. Izba zauważyła także, że wskutek wcześniejszych
zaniechań w zakresie dywersyfikacji źródeł importu gazu ziemnego Spółka zmuszona była w 2006 r. przyjąć warunki
przedstawione przez Gazprom, czego wynikiem było zwiększenie ceny importowanego gazu o ok. 10%. Jednocześnie
spółka nie w pełni wykorzystała swoją pozycję negocjacyjną podczas dokonywanych w latach 2009-2010 ustaleń
z Gazpromem, dotyczących zwiększenia dostaw gazu do Polski w ramach kontraktu jamalskiego. PGNiG, w związku
z brakiem dywersyfikacji źródeł importu gazu, przekroczyło w 2009 r. maksymalny dopuszczalny udział gazu importowanego
z jednego kraju pochodzenia w stosunku do całkowitej wielkości gazu importowanego. Mając na względzie powyższe
uwarunkowania NIK wnioskowała o staranne przygotowanie strategii negocjacji w przypadku podjęcia rozmów z partnerami
handlowymi, w celu wykorzystania dostępnych argumentów do maksymalizacji efektów negocjacji.
Równolegle prowadzona kontrola u Ministra Skarbu Państwa ustaliła, że wypełniał on swoje zadania co do wyrażania zgody
na zawieranie przez PGNiG umów, na ich podpisanie lub dokonanie zmian w podpisanych umowach, określone w statucie
spółki. Jednocześnie Izba zauważyła jednak, że w pięciu przypadkach procedura wyrażenia przez Ministra zgody była
przeprowadzana w ciągu jednego lub dwóch dni, a w dwóch przypadkach miała miejsce już po zawarciu umowy (jako zgoda
następcza). W tych przypadkach wskazywało to na jedynie formalne wykonywanie zadania wyrażania przedmiotowych zgód.
W konsekwencji w wystąpieniu pokontrolnym75 Izba wnioskowała o rozważenie zmodyfikowania zasad zatwierdzania decyzji
spółki w zakresie podpisywania umów handlowych dotyczących importu gazu ziemnego w taki sposób, by przypadki
wymagające uzyskania zgody Ministra zostały ograniczone do umów istotnych ze względu na bezpieczeństwo energetyczne
Polski, oraz by została zapewniona procedura rzetelnej analizy przedkładanych wniosków. Miałoby to na celu
m.in. ograniczenie tylko formalnego (np. następczego) uzyskiwania zgody Ministra Skarbu Państwa.
Terminal LNG w Świnoujściu to największa i najważniejsza inwestycja, która ma poprawić bezpieczeństwo energetyczne
Polski w zakresie paliw gazowych. Jego ukończenie i oddanie do użytku powinno umożliwić w pierwszym etapie eksploatacji
sprowadzenie do Polski 5 mld m3 gazu rocznie. W kolejnym etapie, w zależności od wzrostu zapotrzebowania na surowiec,
możliwe zaś będzie zwiększenie zdolności regazyfikacyjnej do 7,5 mld m³, co stanowi około 50% obecnego rocznego
zapotrzebowania na gaz w Polsce (nasz kraj zużywa ok. 14,5 mld m³ gazu rocznie). W związku z tym przebieg realizacji tego
strategicznego przedsięwzięcia jest przedmiotem stałego monitorowania ze strony Izby. Wyrazem tego są kolejne kontrole
tego przedsięwzięcia podjęte w 2013 r., lecz niezakończone do chwili sporządzenia Sprawozdania z działalności NIK76..
Dostawy LNG do budowanego gazoportu w Świnoujściu, których rozpoczęcie planowano na 2014 r., będą miały znaczący
wpływ na realizację wymogów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2000 r. w sprawie minimalnego
poziomu dywersyfikacji dostaw gazu z zagranicy77. Do 2008 r. PGNiG utrzymywała wymagany poziom dywersyfikacji, jednak
w 2009 r. przy zakupach od dostawcy rosyjskiego wyznaczony limit został przekroczony. W kolejnych dwóch latach również
wystąpiło ryzyko naruszenia tego limitu. Maksymalny udział gazu importowanego z jednego kraju pochodzenia, w stosunku
do całkowitej wielkości gazu importowanego w danym roku, nie mógł być wyższy niż 72% w 2009 oraz nie powinien
przekroczyć 70% w 2014 i 59% w latach 2015-2018.



Umowa z Katarem na dostawę gazu do Polski

Zbadanie i dokonanie oceny działań, w wyniku których PGNiG podpisało umowę na dostawę gazu skroplonego z Kataru, było
jednym z zadań w ramach przeprowadzonej na przełomie 2011 i 2012 r. kontroli zabezpieczenia interesu publicznego
w związku z realizacją ustawy kompensacyjnej wobec Stoczni Gdynia SA oraz Stoczni Szczecińskiej Nowa sp. z o.o.78

74
75
76

77
78
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Wystąpienie pokontrolne – pismo znak: KGP-4101-05-03/2011 z dnia 8 października 2012 r.
Pismo znak: KGP-4101-05-02/2011 z dnia 17 października 2012 r.
Kontrola realizacji inwestycji dotyczących budowy terminalu do odbioru skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Świnoujściu (P/13/058/Departament
Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji) oraz kontrola wykorzystania środków publicznych przez administrację morską (P/13/081/Departament
Infrastruktury).
Dz. U. Nr 95, poz. 1042.
Kontrola zabezpieczenia interesu publicznego w związku z realizacją ustawy kompensacyjnej wobec Stoczni Gdynia SA oraz Stoczni Szczecińskiej
Nowa Sp. z o.o. (P/10/046/Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji).

NIK pozytywnie oceniła działania PGNiG, w wyniku których podpisany został kontrakt z dnia 29 czerwca 2009 r.79.
Jego warunki, w tym parametry cenowe, zdaniem Izby nie odbiegały od warunków powszechnie stosowanych w handlu tym
surowcem. Kontrakt zawiera szczegółowe ustalenia dotyczące zobowiązań i praw stron przy dostawie 1 mln ton LNG
(około 1,5 mld m3) rocznie do Polski, począwszy od 30 czerwca 2014 r. Umowie nadano klauzulę poufności, a podpisanie
kontraktu poprzedzone zostało analizami wskazującymi na zasadność i opłacalność przyszłego zaopatrzenia kraju w gaz
poprzez dostawy gazu skroplonego do terminalu w Świnoujściu. Według tych analiz warunki kontraktu, w tym parametry
cenowe, są typowe dla międzynarodowych umów na tym rynku.

Rozdział I

III. Stan państwa w świetle kontroli NIK

Podając wyniki kontroli, NIK zastrzegła, że niemożliwa była wówczas precyzyjna ocena opłacalności kontraktu. Nieznane
były bowiem ceny gazu ziemnego LNG, jakie będą płacone w kontrakcie długoterminowym w latach 2014-2034, nie wiadomo
było jakie będą średnie ceny dostaw LNG w dostawach sportowych (krótkoterminowych) oraz w dostawach realizowanych
poprzez gazociągi.



Gaz ze złóż łupkowych

Zdaniem NIK opóźnienia w stanowieniu nowego i poprawianiu istniejącego prawa mogą skutkować ograniczeniem przez
przedsiębiorców skali prowadzonych bądź planowanych prac poszukiwawczych oraz nakładów inwestycyjnych, a także
zmniejszyć z ich strony zainteresowanie taką działalnością, podobnie jak długotrwałe i nierzetelne załatwianie wniosków
koncesyjnych.
Brak nadzoru organu koncesyjnego nad wykonywaniem koncesji przez przedsiębiorców, może z kolei w ocenie Izby,
powodować nieterminową i niepełną ich realizację. Niewystarczająca kontrola i nadzór nad wykonywaniem prac geologicznych
w zakresie ochrony środowiska, zagrażają natomiast bezpieczeństwu środowiska, co zmniejsza poziom społecznej akceptacji
dla poszukiwania i wydobywania gazu ze złóż łupkowych. Niedostateczne uregulowania w kwestii poboru, postępowania
i przekazywania do CAG próbek geologicznych stwarzają dodatkowo ryzyko pozbawienia możliwości pozyskania przez Skarb
Państwa informacji geologicznej w nich zawartej w oczekiwanej ilości, jakości i przydatności do badań.



Energetyka jądrowa

Wdrażanie energetyki jądrowej, jako elementu dalszej dywersyfikacji źródeł wytwarzania energii, służącej podnoszeniu
bezpieczeństwa energetycznego, wzbudza w Polsce także żywe zainteresowanie, wywołując jednocześnie liczne
kontrowersje. Po powrocie (po 20 latach) do tej idei – zarzuconej po awarii w Czarnobylu – w trakcie prac nad Programem
79
80

Sale and Purchase Agreement for Liquefied Natural Gas, 2009, Qatar Liquefied Gas Company Limited as Seller and Polskie Górnictwo Naftowe
i Gazownictwo as Buyer.
Kontrola poszukiwania, wydobywania i zagospodarowania gazu ze złóż łupkowych (P/12/186/Delegatura NIK we Wrocławiu).
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Olbrzymia nadzieja na radykalne zwiększenie „gazowego” bezpieczeństwa energetycznego Polski, a być może nawet na
uzyskanie samowystarczalności surowcowej w tym zakresie, pokładana jest w gazie z łupków, którego złoża znaleziono
w naszym kraju. Problematyka poszukiwania, wydobywania i zagospodarowania gazu ze złóż łupkowych80 była
przedmiotem badań kontrolnych NIK w 2013 r., w trakcie których oceniono działania administracji publicznej oraz
przedsiębiorców. Według ustaleń kontroli do końca 2012 r. poszukiwanie i/lub rozpoznawanie złóż gazu z łupków prowadziło
33 przedsiębiorców, na podstawie 113 udzielonych im koncesji obejmujących łącznie ok. 1/3 powierzchni terytorium kraju.
Realizowane przez nich prace geologiczne przebiegały jednak tylko na części obszaru koncesyjnego i niejednokrotnie
z opóźnieniem. Do końca 2012 r. wykonanych zostało zaledwie 39 (12,5%) odwiertów określonych wydanymi koncesjami.
W konsekwencji ta niska aktywność nie doprowadziła dotąd do wiarygodnego oszacowania zasobności krajowych złóż gazu
łupkowego. Kolejne nieprawidłowości wynikały z opóźnień w przebiegu procesu stanowienia i nowelizacji prawa w zakresie
poszukiwania, wydobywania gazu z łupków oraz opodatkowania takiej działalności. Nie powołano Pełnomocnika Rządu do
spraw rozwoju wydobywania węglowodorów. Nierzetelnie oraz z opóźnieniem prowadzone były także przez Ministra
Środowiska postępowania administracyjne w sprawie udzielenia, zmiany, przeniesienia koncesji. Dopuszczano do
nierównego traktowania wnioskodawców koncesji, a także do rozpatrywania niekompletnych wniosków. Naruszono terminy
oraz zasadę jednorazowego uiszczania opłat z tytułu uzyskania koncesji. Nie uregulowano kwestii poboru i przekazywania
do Centralnego Archiwum Geologicznego (dalej CAG) próbek geologicznych. Minister Środowiska nie przeprowadzał kontroli
przedsiębiorców w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzieloną koncesją. Dopuszczono do nieprzestrzegania
przez przedsiębiorców warunków koncesyjnych. Niewystarczający był także nadzór nad wykonywaniem prac geologicznych
w zakresie ochrony środowiska.

III. Stan państwa w świetle kontroli NIK
Polskiej Energetyki Jądrowej (dalej PPEJ) doszło do awarii w elektrowni w Fukushimie, co ponownie (nie tylko w Polsce)
wywołało dyskusję na temat bezpieczeństwa energetyki jądrowej i celowości jej uruchamiania, w szczególności w warunkach
kryzysu gospodarczego oraz przy równoległe prowadzonych pracach nad rozwojem konwencjonalnych, odnawialnych
i alternatywnych źródeł pozyskiwania energii w ramach dywersyfikacji tzw. miksu energetycznego (np. gaz z łupków).
Mając na względzie powyższe okoliczności, na przełomie 2012 i 2013 r. NIK przeprowadziła kontrolę opracowania oraz
realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ)81.

Rozdział Iii

NIK pozytywnie oceniła działania podejmowane przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (dalej PAA) i inwestora
(PGE Polską Grupę Energetyczną SA) w związku z realizacją PPEJ. Oceny te uzasadniał stwierdzony stan zaawansowania
i sposób realizacji przez te podmioty zadań przewidzianych do wykonania przez nie w ramach Programu – adekwatny do
jego ówczesnego statusu. Przedsięwzięcia te prowadzone były bowiem w tych jednostkach przy braku ostatecznej decyzji
Rady Ministrów o wdrażaniu PPEJ. Opóźnienie w przedstawieniu przez Ministra Gospodarki ostatecznej wersji Programu
oraz nieterminowy i nie zawsze prawidłowy sposób prowadzenia niektórych leżących w jego gestii działań spowodował
natomiast, że działania tego podmiotu NIK oceniła pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości, uwzględniając
odpowiednio złożoność i nowatorski charakter tego projektu.
W dniu 13.01.2009 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie rozwoju energetyki jądrowej, uznając za niezbędne
przygotowanie i wdrożenie PPEJ. Jako osobę odpowiedzialną za to zadanie wskazano Pełnomocnika Rządu do spraw
Polskiej Energetyki Jądrowej (dalej Pełnomocnik), którego kompetencje i zadania określono w rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 12 maja 2009 r.82.
Jak wykazała kontrola, do połowy lipca 2013 r. (a miało to nastąpić do końca 2010 r.) nie został Rządowi przedstawiony do
zatwierdzenia PPEJ, za przygotowanie którego odpowiadał początkowo Pełnomocnik, a obecnie Minister Gospodarki.
W efekcie planowany na 2020 r. termin uruchomienia pierwszej elektrowni jądrowej uległ przesunięciu o ok. 4 lata83. Mimo
nieprzedstawienia Rządowi (do czasu zakończenia kontroli) ostatecznej wersji PPEJ, wobec przygotowania przez Ministra
Gospodarki, Prezesa PAA oraz Ministra Skarbu Państwa projektów stosownych ustaw84, stworzone zostały ramy prawne
warunkujące przystąpienie do realizacji programu rozwoju energetyki jądrowej w Polsce.
Minister Gospodarki wraz z Pełnomocnikiem (z udziałem podmiotów zewnętrznych) podjął i częściowo zrealizował – choć nie
zawsze prawidłowo, terminowo i zgodnie z pierwotnymi założeniami – większość zawartych w projekcie PPEJ działań, które
były przewidziane do wykonania w kontrolowanym okresie i za realizację których ponosił odpowiedzialność. Powstałe
opóźnienia i ujawnione nieprawidłowości dotyczyły m.in.:
– problematyki gospodarki odpadami i wypalonym paliwem jądrowym (pomimo wydatkowania na ten cel blisko 764 tys. zł
nie opracowano stosownego planu);
– kampanii informacyjnej (wystartowała z opóźnieniem oraz bez zapewnienia właściwej koordynacji działań administracji
– prowadzonych w ramach kampanii „Poznaj atom” oraz inwestora – w ramach kampanii "Świadomie o atomie");
– planu rozwoju zasobów ludzkich oraz rozpoznania możliwości zaangażowania polskiego przemysłu w PPEJ (w obydwu
obszarach nie podjęto zakładanych prac).
Kontrola wykazała, że budowa elektrowni jądrowej nie może być traktowana wyłącznie jako przedsięwzięcie biznesowe
inwestora, lecz przede wszystkim jako strategiczny projekt realizowany przy wsparciu Rządu w sposób respektujący opinię
społeczną oraz zasady pomocy publicznej. Okres eksploatacji takiej elektrowni wynosi bowiem około 60 lat, a zatem jest to
perspektywa wielopokoleniowa, wykraczająca poza spojrzenie instytucji finansujących czy też firm energetycznych.
To perspektywa państwa, które za pomocą dostępnych instrumentów ekonomicznych i rozwiązań legislacyjnych, zgodnych
z polityką energetyczną i klimatyczną Unii Europejskiej, uruchomi mechanizmy wsparcia zapewniające przewidywalność
oraz rentowność ekonomiczną tego projektu oraz przekona społeczeństwo do celowości jego wdrożenia, co do tej pory nie
nastąpiło i co zdaniem NIK dowodzi, że dotychczasowa formuła prowadzenia prac nad PPEJ okazała się nieskuteczna.
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Kontrola opracowania oraz realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) – (P/12/055/Departament Gospodarki, Skarbu Państwa
i Prywatyzacji).
Dz. U. Nr 72, poz. 622.
Uchwałę w sprawie PPEJ Rada Ministrów podjęła w dniu 28 stycznia 2014 r. nie przesądzając w niej jednak w żaden sposób, czy elektrownia jądrowa
powstanie w Polsce.
Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 132, poz. 766) oraz Ustawa z dnia 29 czerwca 2011 r.
o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. Nr 135, poz. 789 ze zm.).

W konsekwencji powyższych ustaleń i ocen NIK postulowała, aby Minister Gospodarki:
– kontynuował, z odpowiednim udziałem właściwych organów administracji rządowej i inwestora, działania związane
z uzupełnieniem i aktualizacją projektu PPEJ, w celu jak najszybszego przedstawienia go Radzie Ministrów do
akceptacji, a tym samym przesądzenia o przyszłości i statusie tego programu, w szczególności o skali, terminach
(harmonogramie) i sposobie realizacji poszczególnych zadań w nim zawartych, a także o zasadach udziału inwestora
i mechanizmach wsparcia budowy elektrowni jądrowej przez państwo;
– zidentyfikował – niezależnie od podjętych przez Radę Ministrów ostatecznych rozstrzygnięć dotyczących przyszłości
i statusu PPEJ – te działania wskazane w programie (np. wynikające z konieczności implementacji do krajowego
porządku prawnego dyrektyw EURATOM85), których prowadzenie jest niezbędne dla podtrzymania gotowości
uruchomienia w przyszłości krajowego programu wdrażania energetyki jądrowej, sporządził harmonogramy ich
wykonywania, a także podjął starania w celu zapewnienia źródeł finansowania tych przedsięwzięć.



Odnawialne źródła energii (OZE)

Analizując rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii89, NIK oceniła pozytywnie funkcjonowanie systemu
wspierania rozwoju i wykorzystania OZE oraz efektywność podejmowanych działań, mimo że nie udało się w pełni
zrealizować celów strategicznych określonych w dokumentach rządowych90.
W latach 2008-2009 udział energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w zużyciu energii elektrycznej
brutto wyniósł odpowiednio 4,23% i 5,76%, wobec założonych 5,0% i 6,2%. W tym okresie produkcja energii elektrycznej
z OZE była wyższa od prognozowanej o ponad 10%, lecz większe od zakładanego zużycie energii elektrycznej ogółem
spowodowało, że wskaźniki udziału energii elektrycznej z OZE nie zostały osiągnięte. W 2010 r., według wstępnych danych,
udział energii elektrycznej wytworzonej z OZE w zużyciu energii elektrycznej brutto nie osiągnął 7%, podczas gdy celem było
osiągnięcie 7,5%. Ilość wytworzonej z OZE energii elektrycznej w 2010 r. wyniosła 10,9 TWh i była ponaddwukrotnie wyższa
niż w 2007 r. (5,23 TWh).
Zrealizowany został natomiast główny cel strategiczny, wskazany w ww. Dyrektywie 2001/77/WE. Zgodnie z danymi GUS
udział energii ze źródeł odnawialnych w energii pierwotnej ogółem w 2008 r. wyniósł już 7,6%, a w 2010 r. 10,2%.
NIK oceniła, że funkcjonujący od 2005 r. (zmodyfikowany w 2008 r.) system wsparcia dla wytwarzania energii elektrycznej ze
źródeł odnawialnych był efektywny. Zadaniem Izby realizacja celów wskaźnikowych udziału energii elektrycznej z OZE,
wyznaczonych w Polityce energetycznej Polski do 2030 r. i pozostałych dokumentach, wymaga utrzymania lub nawet
wzmocnienia tego systemu.
Mimo pozytywnej oceny działań wspierających rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii elektrycznej NIK ujawniła
uchybienia i nieprawidłowości w działaniu kontrolowanych podmiotów. Wskazano na opóźnienia w działaniach legislacyjnych
Ministra Gospodarki, dotyczące przygotowania nowych przepisów regulujących wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych.
Opóźnione były również prace nad Krajowym planem działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych i Raportem
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Europejska Wspólnota Energii Atomowej. Organizacja ta wyznacza ramy prawne dla obszaru energetyki jądrowej w ramach Unii Europejskiej.
Patrz np. Dyrektywa Rady 2009/71/Euratom z dnia 25 czerwca 2009 r. ustanawiająca wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego obiektów
jądrowych (Dz. U. L 172 z 2.07.2009 r., s. 18) oraz Dyrektywa Rady 2011/70/Euratom z dnia 19 lipca 2011 r. ustanawiająca ramy wspólnotowe
w zakresie odpowiedzialnego i bezpiecznego gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi (Dz. U. L 199 z 2.08.2011 r.,
s. 48).
Dyrektywa 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii
elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych (Dz. U. UE. L. Nr 283. str. 33 ze zm.) – dalej Dyrektywa 2001/77/WE.
Ilość zużytej energii bez pomniejszenia o zużycie na potrzeby jej wytworzenia lub przemiany oraz straty na przesyle.
Przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 4 stycznia 2005 r. – załącznik do obwieszczenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2005 r. w sprawie
polityki energetycznej państwa do 2025 r. (M.P. Nr 42, poz. 562).
Kontrola rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii (P/11/044/Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji).
Polityka energetyczna Polski do 2025 roku (dotyczy działań w latach 2008-2009), Polityka energetyczna Polski do 2030 roku (dotyczy działań w latach
2010-2011), Raport określający cele w zakresie udziału energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii znajdujących się na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w krajowym zużyciu energii elektrycznej na lata 2005-2014, Raport określający cele w zakresie udziału energii
elektrycznej wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w krajowym zużyciu energii
elektrycznej na lata 2010-2019, Krajowy Plan Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych.
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Rozdział III

Ważnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, zwłaszcza w odniesieniu do wymagań Unii Europejskiej,
jest rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE). Zgodnie z tymi wytycznymi86 udział energii pochodzącej z OZE
(tj. wykorzystujących m.in. energię wiatru, promieniowania słonecznego, energię geotermalną, fal, prądów i pływów
morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy) w ogólnym zużyciu energii elektrycznej brutto87 powinien
wynosić w 2010 r. w Polsce 7,5% i taki cel ustalono w Polityce energetycznej Polski do 2025 roku88.
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określającym cele w zakresie udziału energii elektrycznej wytwarzanej w OZE znajdujących się na terytorium RP. Minister
Gospodarki nie sporządził także planu działań dla wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady oraz nie
wprowadził do jednego z programów operacyjnych instrumentów wsparcia inwestycji związanych z budową instalacji
przetwarzających biogaz rolniczy. Ponadto niskie było zaangażowanie środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) mających wspierać rozwój OZE. Jako przyczynę, prócz uchybień w działaniu samego
Funduszu, NIK wskazała również brak należytego nadzoru Ministra Środowiska nad jego działalnością.

Rozdział Iii

W ocenie NIK korekta prognozy zużycia energii elektrycznej zawarta w Polityce energetycznej Polski do 2030 roku mogła
skutkować zmianą celów wskaźnikowych dotyczących wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach OZE. Realizacja kursu
i osiągnięcie celów wskaźnikowych udziału energii elektrycznej z OZE, prezentowanych w Polityce energetycznej Polski do
2030 roku i pozostałych dokumentach, wymaga zdaniem Izby, utrzymania lub nawet wzmocnienia tego systemu.
W konsekwencji NIK postulowała m.in., aby wymagania dotyczące obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia
świadectw pochodzenia lub uiszczenia opłaty zastępczej zostały dostosowane, poprzez nowe rozporządzenie, do aktualnych
celów i przewidywanego kursu. Wzmocnieniem systemu może być także w ocenie Izby ustawowe zapewnienie jego
niezmienności w okresie amortyzacji inwestycji w OZE oraz zapewnienie pomocy inwestycyjnej i efektywności ekonomicznej
dla instalacji rozproszonych (niewłączanych do sieci krajowej i sieci dystrybucyjnych).
Niezależnie od powyższego NIK wnioskowała do Ministra Środowiska o stworzenie sprawnego organizacyjnie systemu
nadzoru nad NFOŚiGW, który pozwoli na rzetelną analizę i ocenę jego działalności dla wsparcia rozwoju odnawialnych
źródeł energii.



Biopaliwa i biokomponenty

W przypadku paliw ciekłych – mających w Polsce szczególne znaczenie w transporcie, a uboczne w energetyce – podobnie
jak w odniesieniu do OZE kluczową kwestią było wdrożenie w krajowym porządku prawnym uregulowań unijnych91
regulujących tę sferę aktywności gospodarczej. Tej problematyce poświęcona była zakończona w 2013 r. kolejna kontrola
energetyczna – stosowania biopaliw i biokomponentów w transporcie92. W jej trakcie NIK ustaliła, że pomimo
realizowania przez zobowiązane podmioty działań wynikających z ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach
i biopaliwach93 oraz większości postanowień Wieloletniego programu promocji biopaliw lub innych paliw odnawialnych na
lata 2008-2014 (dalej: program wieloletni)94, mających na celu wspieranie, rozwój i wykorzystanie biopaliw ciekłych oraz
biokomponentów w transporcie, w okresie obowiązywania tego programu większość celów nie została osiągnięta. Jedynie
wskaźnik udziału biokomponentów w rynku paliw transportowych NCW95, wymagany przepisami rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie Narodowych Celów Wskaźnikowych na lata 2008-2013, osiągnął
założoną wysokość w latach 2008-2011. W 2012 r. wskaźnik NCW nie został zrealizowany w wysokości wymaganej
przepisami.
Z rozwiązań, które miały wpłynąć na tworzenie korzystnych i stabilnych warunków rozwoju biokomponentów i biopaliw,
to przede wszystkim obowiązek realizacji NCW przyczynił się do stopniowego zwiększania udziału biokomponentów
w paliwach i biopaliwach ciekłych (zgodnie z celem określonym w Dyrektywie 2003/30/WE na rok 2010), a w konsekwencji
do zmniejszenia zapotrzebowania na produkty przerobu ropy naftowej oraz redukcji emisji CO2.
NIK oceniła, że zastosowane instrumenty, m.in. udzielone ulgi podatkowe i zwolnienia z opłaty paliwowej, oraz wsparcie
finansowe ze środków UE i krajowych nie przyczyniły się do zwiększenia popytu na biokomponenty polskiego pochodzenia,
nie miały wpływu na wzrost konkurencyjności krajowych wytwórców biokomponentów. Moce wytwórcze polskich podmiotów
pozostały w znacznej mierze niewykorzystane. Niewielkie znaczenie dla produkcji i zużycia biokomponentów i biopaliw
ciekłych miała realizacja prac naukowo-badawczych oraz informacyjno-edukacyjnych. Rolnicy nie byli zainteresowani
produkcją biopaliw na własne potrzeby. Brak było efektów realizacji programu wieloletniego w postaci przyrostu miejsc pracy
91
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Dyrektywa 2003/30/WE z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych (Dz. U. UE. L.
z 2003 r., Nr 123, str. 42) – dalej Dyrektywa 2003/30/WE oraz Dyrektywa 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania
energii ze źródeł odnawialnych, zmieniająca i w następstwie uchylająca Dyrektywę 2001/77/WE oraz Dyrektywę 2003/30/WE (Dz. U. UE. L. z 2009 r.
Nr 140, str. 16) – dalej Dyrektywa 2009/28/WE.
Kontrola stosowania biopaliw i biokomponentów w transporcie (P/13/054/Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji).
T. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1164 – dalej ustawa o biopaliwach.
Dokument przyjęty uchwałą Nr 134/2007 Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2007 r.
Narodowy Cel Wskaźnikowy – minimalny udział biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych
zużywanych w ciągu roku kalendarzowego w transporcie, liczony według wartości opałowej. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
15 czerwca 2007 r. w sprawie Narodowych Celów Wskaźnikowych na lata 2008-2013 (Dz. U. Nr 110, poz. 757). NCW miał wynosić 5,75% – w 2010 r.,
6,20% – w 2011 r., 6,65% – w 2012 r., 7,10% – w 2013 r.

na terenach wiejskich. Zmniejszenie wpływów do budżetu państwa z tytułu ulg i zwolnień wyniosło łącznie 4 102 404,82 tys. zł.
Minister Gospodarki nie dokonał transpozycji do polskiego porządku prawnego przepisów Dyrektywy 2009/28/WE w odniesieniu
do biopaliw ciekłych i biokomponentów w transporcie. Projekt stosownej ustawy wpłynął do Sejmu 9 stycznia 2014 r.
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NIK zwróciła uwagę na niskie wykorzystanie środków w ramach systemu wsparcia finansowego dla wytwarzania
biokomponentów i biopaliw ciekłych z funduszy Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa. Przepisy umożliwiające ubieganie
się o wsparcie finansowe zostały wydane przez Ministra Gospodarki za późno w stosunku do potrzeb branży. Przedsiębiorcy
poczynili inwestycje wcześniej i w konsekwencji nie byli zainteresowani tego typu wsparciem.



Bezpieczeństwo sieci energetycznych

Głównymi przyczynami awarii i katastrof w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (dalej KSE) były ekstremalne warunki
atmosferyczne oraz zły stan techniczny infrastruktury. Do czasu zakończenia kontroli nie został stworzony skuteczny system
monitoringu oraz koordynacji przedsięwzięć zmierzających do zapewnienia dostaw energii w sytuacjach kryzysowych.
Wnioski sformułowane wówczas przez NIK dotyczyły m. in:
 Opracowania przez Ministra Gospodarki, we współpracy z właściwymi ministrami, kompleksowego programu
budowy mocy wytwórczych oraz rozbudowy sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, wskazującego niezbędne
zmiany prawa ułatwiające podejmowanie inwestycji oraz mechanizmy wsparcia tych inwestycji.
 Uzgodnienia przez Ministra Gospodarki z właściwymi organami administracji oraz władzami podmiotów
zarządzających infrastrukturą elektroenergetyczną zasad reagowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa
pracy systemu elektroenergetycznego kraju, w tym zasad monitoringu i koordynacji podejmowanych działań.
 Izba dostrzegła również potrzebę podjęcia przez Ministra Gospodarki niezbędnych prac legislacyjnych w celu
wprowadzenia do prawa energetycznego zmian umożliwiających Prezesowi URE prowadzenie skutecznego
monitorowania funkcjonowania systemu elektroenergetycznego w zakresie bezpieczeństwa dostarczania energii
elektrycznej oraz egzekwowania wypełniania przez operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych
związanych z tym zadań.
Sposób realizacji tych wniosków był z kolei elementem ostatnio zakończonej kontroli funkcjonowania i bezpieczeństwa
elektroenergetycznych sieci przesyłowych98. NIK oceniła pozytywnie działania podmiotów odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo i funkcjonowanie elektroenergetycznych sieci przesyłowych w latach 2009-2013 (I półrocze). Skontrolowane
podmioty (Ministerstwo Gospodarki – dalej MG, URE oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA – dalej PSE) monitorowały
i oceniały bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej oraz realizowały pozostałe obowiązki wynikające z prawa
energetycznego. Wykonały także większość zadań wynikających z Polityki energetycznej Polski do 2030 roku.
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Kontrola bezpieczeństwa sieci energetycznych w zakresie niezawodności dostaw energii odbiorcom końcowym (I/08/006/Departament Gospodarki,
Skarbu Państwa i Prywatyzacji) przeprowadzona przez NIK na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Kontrola restrukturyzacji elektroenergetyki (P/08/043/Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji).
Kontrola funkcjonowania i bezpieczeństwa elektroenergetycznych sieci przesyłowych (P/13/055/Departament Gospodarki, Skarbu Państwa
i Prywatyzacji).
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W przypadku energii elektrycznej (niezależnie od źródeł jej wytwarzania), podobnie jak w odniesieniu do gazu ziemnego,
kluczową kwestią, z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, pozostaje stan sieci przesyłowej.
Zagadnienie bezpieczeństwa sieci energetycznych w zakresie niezawodności dostaw energii odbiorcom końcowym96
po raz pierwszy było przedmiotem analizy NIK na przełomie 2008 i 2009 r. W trakcie tej kontroli (prowadzonej równolegle
z inną kontrolą energetyczną – restrukturyzacji elektroenergetyki97) ustalono m.in., że w analizowanym okresie
(obejmującym lata 2005-2008) nie nastąpił wzrost bezpieczeństwa dostaw energii odbiorcom końcowym. W konsekwencji
NIK oceniła, że bezpieczeństwo to jest istotnie ograniczone. Jako przyczyny zagrożeń dla sprawności urządzeń wytwórczych
oraz sieci elektroenergetycznej Izba wskazywała przede wszystkim niekorzystną strukturę wiekową infrastruktury
energetycznej, jej pogarszający się stan techniczny oraz trudności w realizowaniu przez spółki energetyczne koniecznych
zadań inwestycyjnych. Brak rozwiązań legislacyjnych tworzących pozafinansowe instrumenty wsparcia inwestycji
w odbudowę i rozwój mocy wytwórczych oraz sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, a także niezrealizowanie istotnych
elementów polityki energetycznej stwarzał wzrastające ryzyko niezdolności spółek energetycznych do zapewnienia ciągłości
i niezawodności dostaw energii elektrycznej.

III. Stan państwa w świetle kontroli NIK
Minister Gospodarki monitorował niezawodność sieci przesyłowych i pełnił skuteczny nadzór nad ich funkcjonowaniem oraz
właściwie nadzorował Prezesa URE, a także wykonywał nadzór właścicielski nad PSE – spółką pełniącą funkcję Operatora
Sieci Przesyłowych (dalej OSP).
Prezes URE egzekwował od OSP przedkładanie planów rozwoju i ich aktualizacji oraz dokonywał ich uzgodnienia po
uzyskaniu opinii zarządów oraz corocznych informacji o wykonaniu planowanych nakładów inwestycyjnych. Plany rozwoju
OSP zawierały przedsięwzięcia planowane dla zapewnienia bezpiecznej pracy KSE, w tym zwiększenia możliwości
międzysystemowej wymiany energii elektrycznej, a aktualizacje tych planów wynikały ze zmiany uwarunkowań
zewnętrznych.

Rozdział Iii

Prowadzony przez PSE monitoring KSE i funkcjonowania elektroenergetycznych sieci przesyłowych, którego wyniki
przekazywane były do URE i MG, pozwalał na dokonywanie oceny bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej m.in. na
podstawie:
– porównania zapotrzebowania na energię z dostępną mocą wytwórczą,
– analizy funkcjonowania KSE, w tym wyjaśniania zaistniałych sytuacji nadzwyczajnych,
– informacji o infrastrukturze i planowanych inwestycjach.
Nie wypracowano natomiast sformalizowanych procedur i metodologii kwantyfikacji i oceny poziomu bezpieczeństwa dostaw
energii elektrycznej. Stwierdzając powyższe, NIK zauważyła jednocześnie, że także na poziomie wspólnotowym regulacje
nie określają jednoznacznie wskaźników pozwalających na ocenę bezpieczeństwa dostarczania energii elektrycznej.
W latach 2009-2012 nie było zagrożone bezpieczeństwo dostarczania energii elektrycznej. W każdym roku
sprawozdawczym występowały nadwyżki dostępnej mocy wytwórczej nad zapotrzebowaniem, ale było to spowodowane
głównie spowolnieniem ekonomicznym, które wywołało obniżenie zapotrzebowania.
W ocenie Izby istnieje ryzyko okresowego braku możliwości pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną od 2015 r.,
zarówno w szczycie zimowym, jak i w szczycie letnim, spowodowane koniecznością wyłączenia przestarzałych jednostek
wytwórczych. Zła sytuacja może wystąpić w szczególności w okresach nasilonych remontów planowych jednostek
wytwórczych oraz w ekstremalnych warunkach pogodowych, które powodują trudności z przesyłaniem energii elektrycznej
oraz chłodzeniem jednostek wytwórczych w obiegach otwartych. Ryzyko wystąpienia przerw w dostarczaniu energii
elektrycznej może wystąpić również w przypadku dynamicznego wzrostu zapotrzebowania na energię w obszarach zasilania
leżących w dużych odległościach od systemowych źródeł wytwórczych.
OSP, w uzgodnieniu z URE i MG, podejmował celowe, zdaniem NIK, działania dla zminimalizowania ryzyka zagrożenia
dostaw energii elektrycznej. Polegały one na zagwarantowaniu rezerwowych źródeł, zmniejszaniu zużycia
i zagwarantowaniu możliwości importu energii. W ramach tych przedsięwzięć, w celu budowy połączeń polskiego KSE
z systemami krajów sąsiednich (które umożliwią zwiększenie transgranicznej wymiany energii), realizowane było połączenie
Polska-Litwa, a także przystąpiono do przygotowania budowy trzeciego połączenia z Niemcami.
Kontrolowane podmioty współdziałały ponadto w celu ograniczenia niekorzystnych skutków zjawiska przepływów
nieplanowych99. MG i URE – na forum Komisji Europejskiej dążąc do uregulowania tej problematyki w sferze legislacji,
a OSP – podejmując działania zabezpieczające KSE przed szkodliwymi skutkami nieplanowanych przepływów z Niemiec.
W URE i MG prowadzone były również prace analityczne i przygotowawcze do wdrożenia inteligentnych sieci100,
które pozwolą na spłaszczenie popytu na energię i zmniejszenie zagrożenia jej niedoborów w szczytach zapotrzebowania.
Modernizacja i rozbudowa elektroenergetycznej sieci przesyłowej – prowadzona przez OSP w uzgodnieniu z URE i pod
nadzorem MG – pozwoliła na wydłużenie okresu sprawności funkcjonalnej dla obiektów linowych z 40 lat do 70 lat.
NIK wskazała jednak, że średni wiek linii przesyłowych w Polsce wynosił na koniec 2012 r. ok. 40 lat i od 2009 r. zwiększył
się o ok. 3 lata. Na koniec 2012 r. 70% linii przesyłowych miało 30 lat i więcej, a 47% linii przesyłowych liczyło 40 lat i więcej.
Realizacja 5 z 20 szczegółowo skontrolowanych w PSE przedsięwzięć inwestycyjnych przebiegała z opóźnieniami
niezawinionymi przez Spółkę, a najczęstszymi przeszkodami w ich terminowym wykonaniu były:
– brak możliwości przeprowadzenia robót budowlano-montażowych z uwagi na nieuzyskanie wyłączenia linii
elektroenergetycznych w pierwotnie planowanych terminach,
– brak uzyskania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowalne,
99
100
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Terminem tym określone są przepływy energii elektrycznej przez sieci elektroenergetyczne z sąsiednich systemów elektroenergetycznych, które nie
zostały zgłoszone do OSP w postaci grafików wymiany transgranicznej.
Sieć inteligentna to nowoczesna sieć elektroenergetyczna używająca technologii informatycznych i komunikacyjnych w celu gromadzenia
i wykorzystywania informacji na temat zachowań dostawców i konsumentów, tak aby automatycznie poprawić wydajność, niezawodność, wpływać na
ograniczenie kosztów i zrównoważony rozwój produkcji i dystrybucji energii elektrycznej.

– przedłużające się negocjacje w sprawie określenia wartości wykupu nieruchomości,
– wstrzymanie prac komisji przetargowych, m.in. w związku ze zmianą koncepcji realizowania zadania lub postępowania
przetargowego.

Rozdział I

III. Stan państwa w świetle kontroli NIK

Mając na względzie ustalenia kontroli – wskazujące m.in. jako istotną barierę w realizacji inwestycji sieciowych brak
uregulowań umożliwiających inwestorowi korzystanie z nieruchomości, na której posadowiona jest infrastruktura przesyłowa
– NIK wystąpiła do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o przyspieszenie prac legislacyjnych nad projektem ustawy
o korytarzach przesyłowych (procedowanym obecnie przez Stały Komitet Rady Ministrów), którego zapisy mają ułatwić
inwestorowi uzyskiwanie prawa do gruntów, na których zlokalizowana jest infrastruktura do przesyłu lub dystrybucji energii.
Wnioski pokontrolne NIK w obszarze bezpieczeństwa energetycznego

Do Ministra Gospodarki
 o wprowadzenie do ustawy Pgg przepisów sprzyjających ochronie zasobów węgla.
Część propozycji została zgłoszona przez Ministra Gospodarki w trakcie prac legislacyjnych i uwzględniona
w ostatecznej wersji nowego Pgg:
 o objęcie przez Ministra Gospodarki nadzorem wdrożenia przez Prezesa URE skutecznego systemu
kontroli rezerw paliwowych;
 o realizowanie niewykonanych dotychczas zadań dotyczących zmian legislacyjnych w zakresie usuwania
barier w realizacji inwestycji infrastrukturalnych w sektorze gazowym;
 o kontynuację, z odpowiednim udziałem właściwych organów administracji rządowej i inwestora, działań
związanych z uzupełnieniem i aktualizacją projektu PPEJ, w celu jego jak najszybszego przedstawienia Radzie
Ministrów do akceptacji, a tym samym przesądzenia o przyszłości i statusie tego programu, w szczególności
o skali, terminach (harmonogramie) i sposobie realizacji poszczególnych zadań w nim zawartych, a także
o zasadach udziału inwestora i mechanizmach wsparcia budowy elektrowni jądrowej przez państwo;
 o określenie tych działań wskazanych w tym programie (np. wynikających z konieczności implementacji do
krajowego porządku prawnego dyrektyw EURATOM102), których prowadzenie jest niezbędne dla
podtrzymania gotowości uruchomienia w przyszłości krajowego programu wdrażania energetyki jądrowej,
sporządzenie harmonogramów ich wykonywania, a także podjęcie starań w celu zapewnienia źródeł
finansowania tych przedsięwzięć;
 o definiowanie w programach rządowych przygotowywanych przez Ministra Gospodarki dotyczących biopaliw
ciekłych w transporcie szczegółowych celów, mierników ich realizacji oraz uwzględnienie w tych dokumentach
środków na realizację założonych celów. Niezbędne jest również wprowadzenie obowiązku sporządzania
harmonogramów działań zapisanych w programach dotyczących biopaliw ciekłych w transporcie;
 o dokonanie oceny realizacji działań zapisywanych w programach rządowych, dotyczących biopaliw
ciekłych w transporcie przez Ministra Gospodarki oraz organy, które zostaną wskazane w tych programach
jako odpowiedzialne za ich realizację;
101
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Dz. U. z 2012 r., poz. 807.
Europejska Wspólnota Energii Atomowej. Organizacja ta wyznacza ramy prawne dla obszaru energetyki jądrowej w ramach Unii Europejskiej.
Patrz np. Dyrektywa Rady 2009/71/Euratom z dnia 25 czerwca 2009 r. ustanawiająca wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego obiektów
jądrowych (Dz. U. L 172 z 2.07.2009 r., s. 18) oraz Dyrektywa Rady 2011/70/Euratom z dnia 19 lipca 2011 r. ustanawiająca ramy wspólnotowe
w zakresie odpowiedzialnego i bezpiecznego gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi (Dz. U. L 199
z 2.08.2011 r., s. 48).
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Rozdział III

Do Prezesa Rady Ministrów:
 o podjęcie działań zmierzających do sfinalizowania toczących się prac nad powstawaniem i nowelizacją
uregulowań prawnych w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów oraz ich
opodatkowania, w związku z ochroną interesów państwa w kontekście możliwości rozwoju branży
związanej z gazem łupkowym;
 o dokonanie rozstrzygnięcia kwestii powołania Pełnomocnika Rządu ds. rozwoju węglowodorów,
ustanowionego w wydanym w tej sprawie rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2012 r. 101 –
w związku z znaczeniem poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania gazu łupkowego;
 o przyspieszenie prac legislacyjnych nad projektem ustawy o korytarzach przesyłowych (procedowanym
obecnie przez Stały Komitet Rady Ministrów), którego zapisy mają ułatwić inwestorowi pozyskiwanie
prawa do gruntów, na których zlokalizowana jest infrastruktura do przesyłu lub dystrybucji energii.

III. Stan państwa w świetle kontroli NIK



o zintensyfikowanie prac nad transpozycją do polskiego porządku prawnego przepisów Dyrektywy
2009/28/WE (w odniesieniu do biopaliw ciekłych i biokomponentów w transporcie);
o rozważenie przez Ministra Gospodarki podjęcia inicjatywy legislacyjnej w celu uzupełnienia przepisów
art. 33 ust. 1 ustawy o biopaliwach, o możliwość nakładania kar w przypadku ujawnienia przez kontrole
Inspekcji Handlowej magazynowania biokomponentów niespełniających wymagań jakościowych – kiedy
nie są one wprowadzane do obrotu. Dotychczasowe regulacje umożliwiają nakładanie kar jedynie
w przypadku wprowadzenia wadliwych biokomponentów do obrotu.

Rozdział Iii

Do Ministra Skarbu Państwa:
 o podjęcie działań w celu zaktualizowania harmonogramu skonsolidowanego – budowa terminalu LNG w części
realizacji projektu składowego „Budowa gazociągu Świnoujście-Szczecin” i do zapewnienia terminowej
realizacji tego zadania;
 o egzekwowanie od zarządu i rady nadzorczej GAZ-SYSTEM SA sprawozdań i informacji, o których mowa
w uchwałach WZA i zasadach nadzoru właścicielskiego Skarbu Państwa.
Do Spółki GAZ-SYSTEM SA
 o przekazywanie do zatwierdzenia Ministrowi Skarbu Państwa zaktualizowanego harmonogramu
skonsolidowanego – budowa terminalu LNG w przypadku zmian terminów kluczowych etapów inwestycji
(tzw. kamieni milowych), uwzględnianie na etapie przygotowywania projektów inwestycyjnych wszystkich
istotnych elementów, w tym analizy możliwych do zastosowania technologii oraz planowanie harmonogramów
prac w odniesieniu do tych analiz oraz rozważenie formułowania specyfikacji istotnych warunków zamówień
w sposób, który uwzględniałby wymaganą czasochłonność poszczególnych faz realizacji bez wskazywania
konkretnych dat.
Do Ministra Środowiska
 o podejmowanie dalszych działań w celu uzyskania bardziej wiarygodnych danych o wielkości krajowego
zasobu gazu ze źródeł niekonwencjonalnych, w tym z formacji łupkowych; uregulowanie, np. w koncesji,
z uwzględnieniem zapewnienia interesów Skarbu Państwa, warunków pobierania, podziału, wywozu za
granicę próbek geologicznych pozyskanych w wyniku wykonanych przez przedsiębiorców otworów
wiertniczych w celu zapobieżenia możliwości ich uszkodzenia, zniszczenia lub utraty; wypracowanie
w porozumieniu z Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowy Instytut Badawczy procedur
przyjmowania, weryfikacji ilościowo-objętościowo-jakościowej i reklamacji próbek geologicznych trwałego
przechowywania przekazywanych do CAG przez przedsiębiorców/wykonawców prac geologicznych.
Podsumowanie
Ustalenia kontroli w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz sformułowane w nich wnioski
wskazują na celowość aktywnego i konsekwentnego prowadzenia działań (przy odpowiednim wykorzystaniu dotychczas
obowiązujących i nowo wprowadzanych krajowych rozwiązań legislacyjnych oraz instrumentów ekonomicznych, a także
skutecznej implementacji uregulowań prawnych i alokacji funduszy unijnych) zmierzających do:
– dywersyfikacji źródeł i kierunków dostaw poszczególnych nośników energii, w szczególności w odniesieniu do
surowców, które nasz kraj musi importować;
– wzrostu efektywności wykorzystania węgla kamiennego jako podstawowego surowca energetycznego,
– zwiększania roli biopaliw i OZE w gospodarce,
– wspierania rozwoju systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego oraz ropy naftowej,
– monitorowania stanu zapasów surowców energetycznych,
– rozstrzygnięcia skali i tempa wprowadzenia energetyki jądrowej.
Zgłoszone do Planu pracy NIK na 2014 r.103 kontrole energetyczne koncentrować się natomiast będą na:
– ocenie efektów energetycznych i ekonomicznych inwestycji energooszczędnych prowadzonych w ramach programu
poprawy efektywności energetycznej104,
– ocenie skuteczności działań Państwa oraz spółek energetycznych dla zapewnienia odpowiedniej produkcji energii
elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych105.
103
104
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Dokument przyjęty Uchwałą Kolegium NIK z dnia 11 grudnia 2013 r.
Kontrola energooszczędnych inwestycji w budynkach użyteczności publicznej (P/14/017/Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji).
Kontrola zapewnienia mocy wytwórczych w elektroenergetyce konwencjonalnej (P/14/018/Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji).

Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego państwa jest jednym z największych wyzwań, przed jakimi stoi obecnie
Polska. W związku z tym, przygotowując się do przeprowadzenia kolejnej kontroli w tym strategicznym obszarze, NIK
zaprosiła ekspertów, by wspólnie z nimi przedyskutować kluczowe kwestie związane z tym istotnym zagadnieniem106.
Według niektórych prognoz Polsce może grozić niedobór energii elektrycznej już w 2015 roku. Pilnie potrzebne są zatem
nowe inwestycje. Czy można jednak wpłynąć na ich przyspieszenie, nie łamiąc wyznaczonych przez Unię Europejską zasad
pakietu klimatyczno-energetycznego? Dziś większość wytwórców energii to niezależni przedsiębiorcy kierujący się przede
wszystkim biznesowymi regułami gry rynkowej. Ich decyzje nie muszą być więc zawsze zbieżne z interesem całego kraju.
Rodzi się w tej sytuacji pytanie o rolę państwa, które jest konstytucyjnym gwarantem bezpieczeństwa energetycznego.
Paneliści zwracali uwagę na brak jednego ośrodka, który kierowałby polityką energetyczną i zapobiegł bałaganowi
kompetencyjnemu.

B.

Transport i infrastruktura

Transport jest strategiczną dziedziną – wpływa na komfort życia społeczności i warunkuje rozwój gospodarczy regionów.
Dzieli się na kilka rodzajów – drogowy, kolejowy, lotniczy, wodny, modalny (kombinowany). W Polsce największe znaczenie
ma transport drogowy, około 85% przewozów towarowych ogółem. Podczas gdy linii kolejowych jest w Polsce niewiele
ponad 20 tys. km, to już dróg publicznych ponad 14 razy więcej107, w tym 1494,45 km autostrad oraz 1335,55 km dróg
ekspresowych.108
Sieć dróg lokalnych w Polsce jest dość słabo rozwinięta, w dodatku charakteryzuje się niską jakością nawierzchni.
To negatywnie wyróżnia Polskę na tle innych państw Unii Europejskiej. Drogi powiatowe mają ponad 127 tys. km długości,
a gminne 237 tys. km, co stanowi 88% dróg publicznych.
Zły stan infrastruktury drogowej jest istotną barierą rozwoju poszczególnych regionów – hamuje ich aktywność gospodarczą,
obniża atrakcyjność inwestycyjną oraz konkurencyjność. Negatywnie wpływa również na poziom bezpieczeństwa
użytkowników dróg. Według policyjnych statystyk co roku trzy czwarte wypadków ma miejsce właśnie na drogach lokalnych.
Najwyższa Izba Kontroli poświęca szczególną uwagę problematyce transportu w Polsce. Kontrole w tym zakresie są
przeprowadzane z wielu perspektyw – infrastrukturalnej, finansowej, bezpieczeństwa, prawidłowości wydawanych koncesji
i pozwoleń, ramach swych badań NIK ocenia też kompleksowo całe systemy transportowe, jak np. w 2013 r. – żeglugę śródlądową.
Rok 2013 był kolejnym, w którym Izba analizowała przyczyny wysokiej liczby wypadków na drogach. O ile w latach
poprzednich NIK celowo skupiła się na infrastrukturze jako możliwej przyczynie kolizji, o tyle w tym roku bardziej
szczegółowo przyjrzała się pracy Policji. Należy cały czas pamiętać, że koszty zdarzeń drogowych w Polsce przekraczają 28
mld zł, a na 100 wypadków drogowych ginie średnio dwa razy więcej osób niż w innych krajach UE. Z ustaleń kontroli NIK
wynika, że wypadki drogowe wciąż nie są postrzegane w Polsce jako dostatecznie ważny problem. Niewielka skuteczność
działania wynika z przyjęcia zasady instytucjonalnej rozproszonej odpowiedzialności za problemy zarządzania
bezpieczeństwem ruchu drogowego. Chociaż większa liczba policjantów na drogach i liczne akcje prewencyjne przynoszą
jednak pozytywne efekty. W 2013 roku nastąpił wyraźny spadek liczby wypadków oraz ofiar śmiertelnych.
106
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Panel ekspertów 16 kwietnia 2014 r. dotyczący kontroli P/14/018 – patrz wyżej.
Mały Rocznik Statystyczny GUS 2013.
Stan na 23 grudnia 2013 r.
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Rozdział III

Kolejne pytania, które padły w trakcie tej debaty i które staną się impulsem do prowadzonych przez NIK badań, dotyczyły
następujących kwestii: Ilu i jakich inwestycji potrzebuje dziś nasz kraj? Jak regulować rynek, by ustrzec go przed
nadwyżkami lub niedoborami energii? Jak radzić sobie z regulacjami forsowanymi przez Unię Europejską?
Były wicepremier i minister gospodarki Janusz Steinhoff, obecnie Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej,
zaznaczył, że dużym problemem dla Polski – państwa, którego energetyka oparta jest przede wszystkim na węglu, są
słuszne w swoich założeniach postulaty Unii, w praktyce oznaczające poważne ograniczenia i koszty. W tej sytuacji
potrzebujemy inwestycji w nowoczesne ogniwa energotwórcze. Marcin Korolec, Sekretarz Stanu w Ministerstwie
Środowiska, podkreślił, że myślenie o transformacji energetycznej i prośrodowiskowej jest w perspektywie kilkudziesięciu lat
warunkiem zachowania pokoju. Wkrótce mogą nam grozić konflikty związane np. z dostępem do wody. Przypomniał także
o roli gazu z łupków oraz przywołał dyskusje o rynku energii odnawialnej.
Kontrola NIK rozpocznie się w maju 2014 r. i potrwa do sierpnia. W jej programie uwzględnione zostaną sugestie zgłoszone
przez zaproszonych do Izby ekspertów.

Rozdział I

III. Stan państwa w świetle kontroli NIK

III. Stan państwa w świetle kontroli NIK
Także w 2013 r. roku Izba postanowiła się przyjrzeć wykonaniu planów finansowych Krajowego Funduszu Drogowego
i Funduszu Kolejowego. Między innymi ze względu na fakt, że powyższe fundusze nie zostały włączone do jednostek
sektora finansów publicznych i nie są one dlatego objęte coroczną kontrolą NIK, dotyczącą wykonania budżetu państwa,
ale ich zobowiązania, a zwłaszcza zobowiązania KFD z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji,
są wliczane do długu publicznego.



Sieć kolejowa – infrastruktura i bezpieczeństwo

Rozdział Iii

Infrastruktura transportowa jest dziedziną, która rozwija się dość dynamicznie. Inwestowanie w nią, a szczególnie
w infrastrukturę kolejową, mogłoby być jednym z priorytetów w gospodarce. Transport kolejowy jest uważany za bardziej
ekologiczny. Może skutecznie odciążać inną infrastrukturę transportową, skoro w warunkach polskich wciąż nie osiągnęliśmy
zadowalającego stanu pokrycia kraju siecią drogową. W obecnym stanie kolej jest jednak niestety najsłabszym ogniwem
transportu modalnego w Polsce.
Postępująca od lat degradacja stanu technicznego linii kolejowych była i nadal pozostaje jedną z przyczyn zmniejszania się
konkurencyjności transportu kolejowego na rynku usług transportowych. Podstawową przyczyną niezadowalającego stanu
technicznego infrastruktury kolejowej było wieloletnie niedoinwestowanie. Wejście Polski do Unii Europejskiej i możliwość
korzystania ze środków pomocowych, szczególnie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 20072013, dawało szansę nadrobienia tych zaległości. Nie udało się jednak tej szansy do końca wykorzystać, głównie z powodu
opóźnień. NIK wnikliwie przyjrzała się problemowi inwestycji infrastrukturalnych w sieć kolejową109.
Brak dostatecznej liczby sprawnie prowadzonych inwestycji na kolei to główna przyczyna złego stanu infrastruktury kolejowej
w Polsce. Taka sytuacja jest wynikiem wieloletnich zaniedbań. NIK dostrzega, że w ostatnim czasie wzrosła liczba
przedsięwzięć zmierzających do zmodernizowania infrastruktury kolejowej. Niestety ponad połowa skontrolowanych
inwestycji prowadzonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe (PLK) ma opóźnienia. Sięgają one nawet 29 miesięcy
w stosunku do pierwotnie ustalonych terminów. Zaś stopień realizacji inwestycyjnych planów infrastrukturalnych jest niski.
Jedną ze stwierdzonych przez NIK nieprawidłowości było późne przyjęcie przez rząd dokumentów programowych
dotyczących inwestycji. Rada Ministrów przyjęła Master Plan dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 r. po roku od
decyzji Komisji Europejskiej w sprawie POIiŚ, a dopiero po czterech latach Wieloletni program inwestycji kolejowych do roku
2013 z perspektywą do roku 2015 (WPIK).
Ponadto rząd nie zapewnił zarządcy infrastruktury kolejowej (PLK SA) we właściwych terminach odpowiednich kwot środków
finansowych na inwestycje w stopniu umożliwiającym absorpcję środków unijnych. Zgodnie z wieloletnim programem łączna
kwota na inwestycje kolejowe ma wynieść 19,2 mld zł, w tym 13,7 mld zł w ramach POIiŚ i 1,5 mld zł z regionalnych
programów operacyjnych. PLK miały jednak trudności z uzyskaniem środków w ramach POIiŚ. Trudności wynikały głównie
z braku zabezpieczenia w odpowiednich kwotach i terminach wkładu krajowego (chodzi o pieniądze z budżetu państwa,
Funduszu Kolejowego oraz środki własne PLK).
Po upływie połowy okresu realizacji WPIK nie podpisano umów o dofinansowanie 18 z 32 zaplanowanych zadań o łącznej
wartości prawie 6 mld zł. Wynikało to z m.in. z dokonywanych zmian w projektach, nierzetelnego przygotowania dokumentów
niezbędnych do uzyskania pozwoleń administracyjnych i opóźnień w przeprowadzaniu przetargów. W rezultacie średni czas
od złożenia dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie wynosił 383 dni. PLK nie miały też przygotowanych
projektów zapasowych w razie wystąpienia trudności przy realizacji bieżących zadań. Izba wskazuje w tym miejscu na
niewystarczający nadzór właścicielski ministra właściwego do spraw transportu nad funkcjonowaniem PLK.
Niezależnie od braku wystarczających środków na dofinansowanie inwestycji w ramach POIiŚ PLK nie wykorzystują
sprawnie funduszy unijnych. Zdaniem NIK zarządca infrastruktury kolejowej, czyli PLK, nie jest wystarczająco przygotowany
organizacyjnie i kadrowo do terminowej realizacji inwestycji. Najczęstsze przyczyny opóźnień na etapie wykonawczym to
błędy w dokumentacji przedprojektowej, projektowej i powykonawczej, konieczność wykonywania robót dodatkowych,
których nie przewidziano na etapie zlecania prac, oraz niewłaściwa koordynacja prac przez komórki PLK.
Wymienione okoliczności wskazują zatem na znaczne ryzyko niezrealizowania zadań określonych w WPIK do roku 2013
z perspektywą do roku 2015”, a w konsekwencji – na groźbę utraty części środków pomocowych UE i konieczność
sfinansowania już rozpoczętych inwestycji tylko ze środków krajowych.
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Inwestycje infrastrukturalne PKP PLK S.A. (P/12/078/Departament Infrastruktury).

Pochodną problemów infrastrukturalnych jest regres polskiego kolejnictwa, który przejawia się nie tylko w utracie znacznych
udziałów w rynku przewozowym. Utrata udziałów w tym rynku jest w dużej mierze spowodowana brakiem skutecznych
działań w kierunku zmiany jakościowej oferty i dostosowania jej do potrzeb klientów. Kolejnym czynnikiem wpływającym na
wielkość udziału w rynku przewozowym są wszelkie kwestie bezpieczeństwa ruchu. Bezpieczeństwo ruchu jest pochodną
(m.in.) stanu infrastruktury kolejowej. Niesprawnie zorganizowane i ciągnące się latami prace modernizacyjne skutkują
ciągłymi zmianami rozkładów jazdy oraz stale zmieniającymi się warunkami prowadzenia ruchu pociągów na podstawie
sygnału zastępczego, który powinien być stosowany tylko w wyjątkowych sytuacjach (np. awarii), a na niektórych
posterunkach stał się normą, co z pewnością osłabia uwagę i koncentrację pracowników kolei bezpośrednio związanych
z prowadzeniem ruchu. W konsekwencji sprowadza niebezpieczeństwo wypadków kolejowych.

Kluczowe dla bezpieczeństwa komunikacji kolejowej przepisy unijne były wdrażane w Polsce ze sporym opóźnieniem, które
w przypadku przepisów wykonawczych do sześciu dyrektyw wynosiło od siedmiu do 21 miesięcy. Stwarzało to ryzyko
niezrealizowania ważnych projektów infrastrukturalnych oraz de facto blokowało osiągnięcie interoperacyjności, czyli
włączenia polskich linii kolejowych do sieci umożliwiającej bezpieczne i nieprzerwane poruszanie się po całej Europie.
Ze znacznym opóźnieniem realizowany jest Narodowy Plan Wdrażania Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem
Kolejowym, który to system, dzięki zastosowaniu najnowszej generacji urządzeń, stwarza szansę na znaczne podniesienie
poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce.
Wieloletnie zaniedbania w utrzymaniu infrastruktury kolejowej sprawiają, że liczba wypadków na kolei jest wciąż, mimo
spadkowej tendencji, wysoka. Najczęstszą przyczyną wypadków kolejowych był zły stan torów, rozjazdów i urządzeń
sterowania ruchem kolejowym. W stanie dobrym znajdowało się w Polsce tylko 43% infrastruktury kolejowej, dostatecznym
(przy którym konieczne staje się obniżenie prędkości i wymiana niektórych elementów) – 30%, niezadowalającym
(kiedy prędkość trzeba obniżać znacznie oraz kompleksowo wymieniać elementy) – 23% oraz w złym – 4%. Zarządca
infrastruktury odpowiedzialny za prowadzenie ruchu kolejowego nie przestrzegał procedur SMS (ang. Safety Management
Systems) i ich nie aktualizował.
Kolejną przyczyną wypadków na kolei jest obok złego stanu infrastruktury swoiste pójście na skróty PKP PLK w kwestii
modernizacji. Zamiast sprawnego usuwania awarii i usterek na wielu odcinkach stosowano przez dłuższy czas liczne
ograniczenia prędkości (na blisko 60% linii i 35% rozjazdów) oraz awaryjny tryb sterowania ruchem przy użyciu sygnału
zastępczego. Sygnał zastępczy (najczęściej migające białe światło lub dodatkowy sygnalizator na semaforze) oznacza,
że jazda pociągu może przebiegać w sposób nieprzewidziany w organizacji ruchu. Ten sposób kierowania ruchem powinien
być stosowany tylko w wyjątkowych sytuacjach i to przez krótki czas. Wyłączenie automatycznego zabezpieczenia ruchu
kolejowego i stosowanie zamiast niego sygnału zastępczego – zależnego jedynie od uwagi człowieka – jest obarczone
ryzykiem popełnienia błędu, a tym samym zwiększa zagrożenie wypadkami. Tymczasem kontrola NIK ujawniła, że sygnał
zastępczy – czyli procedura o potencjalnie najniższym stopniu ochrony przed wypadkami – był stosowany przez ponad 7 dni
w co najmniej 102 miejscach w kraju. Urząd Transportu Kolejowego (UTK) odpowiedzialny za nadzór nad bezpieczeństwem
ruchu kolejowego nie podejmował skutecznych działań w celu wyeliminowania wieloletniego (trwającego nawet 10 lat)
stosowania sygnałów zastępczych. Tego typu procedurę stosowano m.in. w dniu katastrofy pod Szczekocinami. Ponadto
UTK rzadko weryfikował informacje przekazywane przez podmioty kolejowe przed wydaniem im certyfikatów i świadectw
bezpieczeństwa oraz bardzo rzadko przeprowadzał audyty systemów zarządzania bezpieczeństwem po wydaniu
certyfikatów.
Jednym ze źródeł problemów z usuwaniem awarii i usterek są niewystarczające środki na finansowanie napraw. W latach
2002-2012 liczba zmodernizowanych, wyremontowanych lub wybudowanych urządzeń sterowania ruchem kolejowym
zaledwie równoważyła liczbę urządzeń, które uległy degradacji technicznej, dewastacji lub stawały się przedmiotem
kradzieży. Na braki w finansowaniu nakładał się także czynnik ludzki w postaci – paradoksalnych w dobie wysokiego
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Bezpieczeństwo ruchu kolejowego w Polsce (I/12/003/Departament Infrastruktury).
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Powiązanie tych dwóch czynników decydujących o sukcesie kolejnictwa czyli infrastruktury i bezpieczeństwa oraz wpływ
m.in. stanu infrastruktury kolejowej na bezpieczeństwo ruchu kolejowego110 był kolejnym zagadnieniem, które w 2013 r.
było przedmiotem badań NIK. Co prawda w ostatnich latach maleje w Polsce liczba wypadków kolejowych oraz rośnie
odsetek infrastruktury kolejowej w dobrym stanie, jednak Polska wciąż zajmuje drugie (po Rumunii) miejsce w Europie pod
względem liczby wypadków na kolei. Dzieje się tak dlatego, że system zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu kolejowym ma
wiele istotnych luk.
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bezrobocia – braków w zatrudnieniu pracowników służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu kolejowego – przede
wszystkim wykwalifikowanych inżynierów i techników kolejowych. Brak pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami
przekładał się na zakres i terminowość badań technicznych, które – zdarzało się – były wykonywane przez osoby
nieuprawnione. Technicy, a nawet inżynierowie nie potrafili w czasie codziennych oględzin wykryć usterek, które ujawniano
dopiero w trakcie okresowych komisyjnych badań technicznych rozjazdów. Oznacza to, że ruch pociągów był przez dłuższy
okres prowadzony po niesprawnych rozjazdach, a dyżurni ruchu o tym nie wiedzieli. Pozwoliło to na stwierdzenie, że nadzór
nad pracownikami odpowiedzialnymi za utrzymanie infrastruktury kolejowej był nierzetelny.
Niewystarczający był też nadzór przewoźników nad pracą maszynistów. Maszyniści przekraczali niekiedy dopuszczalną prędkość
(nawet o 30 km/h) oraz ignorowali wskazania urządzeń pokładowych w lokomotywach, dotyczące kontroli czujności maszynisty.

Rozdział Iii

Kwestią osobną, aczkolwiek ważną dla ogólnego bezpieczeństwa pasażerów, jest wyeksploatowany tabor kolejowy,
który jest jedną z przyczyn defektów powstających w trakcie prowadzenia pociągów. Wiek używanych w Polsce wagonów
przekracza wciąż 25 lat i wynosi średnio w PKP Intercity ponad 26 lat, a w Przewozach Regionalnych blisko 33 lata.
Średni wiek lokomotyw w Polsce to ponad 29 lat.



Drogi lokalne

Podobną funkcję w kwestii utrzymania jakości infrastruktury – tym razem już nie kolejowej, ale drogowej – jak PKP PLK pełnią
zarządcy dróg. NIK corocznie przygląda się tej sferze, monitorując także wykonanie swoich zaleceń z lat poprzednich. W 2013 r.
zbadała realizację pokontrolnych wniosków po kontroli pt. Wykonywanie funkcji zarządcy dróg przez organy samorządu
terytorialnego111. Po dwóch latach od pierwotnej kontroli okazało się, że nie wszystkie wnioski zostały zrealizowane. Przede
wszystkim nie podjęto skutecznych działań mających na celu poprawę stanu technicznego mostów. W konsekwencji stan
techniczny dwóch tego typu obiektów pogorszył się na tyle, że groził katastrofą budowlaną. W związku z ustaleniami kontroli
jeden z nich zastał całkowicie wyłączony z eksploatacji, zaś drugi został częściowo wyłączony z użytkowania. Podjęto również
działania mające na celu jak najszybsze ich wyremontowanie i przywrócenie do ruchu drogowego.
NIK zbadała, jak wygląda organizacja sieci dróg powiatowych i gminnych z uwzględnieniem efektów realizacji
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych112.
W celu intensyfikacji rozwoju lokalnej infrastruktury drogowej w zakresie dróg gminnych i powiatowych przygotowany został
Program Wieloletni pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Miał to być instrument pomocy dla
samorządów w rozwiązywaniu trudnych problemów związanych z przebudową, budową lub remontami sieci dróg
powiatowych i gminnych. Program miał też służyć poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz przyczynić się do
zwiększenia atrakcyjności gospodarczej terenów i poprawy komfortu życia mieszkańców także poprzez tworzenie powiązań
sieci dróg powiatowych i gminnych z siecią dróg wojewódzkich i krajowych.
W pierwszej edycji programu (lata 2009-2011) zmodernizowano i rozbudowano sieć dróg lokalnych o łącznej długości ponad
8,2 tys. km – 4,7 tys. km dróg powiatowych oraz 3,5 tys. km dróg gminnych. Wartość inwestycji wyniosła 6,1 mld zł, z czego
2,9 mld zł pochodziło z dotacji celowych budżetu państwa. W ramach drugiej edycji NPPDL (do końca 2012 r.)
zmodernizowano i rozbudowano sieć dróg o długości 827 km.
Delegatura NIK w Poznaniu już w 2010 r. badała stan realizacji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
2008-2011”113. Stwierdzono wówczas m.in., że nieprawidłowości i uchybienia występowały na każdym etapie procesu
inwestycyjnego. NIK uznała, że niezbędne są natychmiastowe działania organów samorządu terytorialnego w celu
zapewnienia prowadzenia pełnej dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej dróg lokalnych. Podobne nieprawidłowości
wykazała także przeprowadzona przez Delegaturę NIK w Rzeszowie sprawdzająca kontrola doraźna114. U trzech
(spośród czterech skontrolowanych) zarządców dróg istniejący stan stwarzał zagrożenie jakości realizowanych robót
drogowych, a w szczególności trwałości efektów NPPDL, co mogło powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu
drogowego. Brak było ponadto działań mających na celu zaprowadzenie dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej dróg
lokalnych.
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Realizacja wniosków pokontrolnych skierowanych przez NIK po kontroli „Wykonywanie funkcji zarządcy dróg przez organy samorządu terytorialnego"
(K/13/003/Departament Infrastruktury).
Informacja o wynikach kontroli organizacji sieci dróg powiatowych i gminnych z uwzględnieniem efektów realizacji Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych (P/13/169/Delegatura w Poznaniu).
Stan realizacji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 (P/10/161/Delegatura w Poznaniu).
Wykonanie wniosków z kontroli P/10/161 (K/11/021/Delegatura w Rzeszowie).

W wyniku kontroli przeprowadzonej w 2013 r. NIK stwierdziła, że dotychczasowa realizacja NPPDL znacząco przyczyniła się
zarówno do poprawy stanu technicznego dróg lokalnych, jak i bezpieczeństwa ruchu drogowego (w trakcie inwestycji
wybudowano chodniki, ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe oraz zamontowano sygnalizacje świetlne i oświetlenie).
Ze względu na pozytywne efekty programu NIK krytycznie oceniła spadek jego dofinansowania z budżetu państwa, tym
bardziej że samorządów nie stać na samodzielne finansowanie remontów i budowy dróg lokalnych.
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W tej chwili można już – podsumowując – stwierdzić, że samorządy dopuściły się wieloletnich zaniedbań w zakresie
planowania rozwoju sieci drogowej. Ponad połowa z nich – 20 spośród 35 skontrolowanych zarządców – nie opracowała
takich planów mimo ustawowego obowiązku. Ich brak utrudnia samorządom kompleksowe rozwiązywanie problemów
transportowych i komunikacyjnych na podległym obszarze. W konsekwencji wybór dróg do remontu był niejednokrotnie
wynikiem uznaniowej subiektywnej decyzji.

Zdecydowana większość zarządców dróg nierzetelnie wywiązywała się z obowiązku okresowej oceny stanu technicznego
swojej sieci drogowej. Albo w ogóle nie przeprowadzano wymaganych przepisami badań, albo wykonywano je
w ograniczonym zakresie. Czasem badanie sprowadzało się do przejazdu po określonym odcinku drogi. Jednak brak
rzetelnej oceny stanu dróg gminnych i powiatowych może być niebezpieczny dla podróżujących.
Zarządcy dróg (aż 91% skontrolowanych) – dopuścili się rażących zaniedbań w zakresie prawidłowego oznakowania dróg,
a także sporządzania projektów stałych organizacji ruchu115. Jedynie 9% miało zatwierdzoną organizację ruchu na
wszystkich zarządzanych przez siebie drogach, prawie 1/3 jednostek dla części zarządzanej sieci, a w czterech brak było
w ogóle takich dokumentów. Na drogach wszystkich zarządców ujawniono przypadki ustawienia znaków drogowych
niezgodnie z zatwierdzonymi organizacjami dróg. Do tego znaki często były nieczytelne – zabrudzone, pokryte korozją,
zdewastowane. Często ograniczona była również ich widoczność.
Nadal są problemy z ewidencją dróg. Aż 63% zarządców w ogóle nie prowadziło książek drogi albo ich zapisy były
niekompletne, bądź nieaktualne, co utrudnia właściwe utrzymanie jezdni oraz planowanie jej napraw.
Inwestycje drogowe łódzkiego samorządu zostały ocenione w kontroli dotyczącej Działania I.1 Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego – Drogi116. Również w tym przypadku sporą bolączką okazał się słaby nadzór
inwestorski jednostek samorządu, w tym potwierdzanie w dokumentach odbiorowych nierzetelnych danych o użytych
materiałach i uzyskanych parametrach dróg (rodzaje mieszanki mineralno-asfaltowej, mniejsze grubości warstwy wiążącej
i ścieralnej). Badania nawierzchni niektórych wybudowanych i zmodernizowanych dróg wykazały, że tylko w dwóch z ośmiu
badań (odwiertów) nawierzchni dróg wyniki nie ujawniły nieprawidłowości. Stan wybudowanych i zmodernizowanych dróg
niezgodnie z założonymi parametrami, w ciągu kilku lat ich użytkowania może ulec stopniowemu pogorszeniu, co może
spowodować potrzebę przedwczesnej ich renowacji.
Problem nierzetelnego nadzoru inwestorskiego przewija się i w innych kontrolach. Obarczone nieprawidłowościami jest także
egzekwowanie przez inwestora należytego wykonania zadania. NIK zbadała, jak w tym zakresie działał Urząd Gminy
Olszanka117, remontujący drogę gminną. Okazało się, że gmina nie podejmowała skutecznych działań wobec wykonawcy
robót mających na celu wykorzystanie przysługujących uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji, gdy wystąpiły wady i usterki
inwestycji.
W ramach badań RPO Województwa Łódzkiego – Drogi kontrola 11 beneficjentów i jednej jednostki organizacyjnej powiatu
ujawniła nieprawidłowości inne niż związane z nadzorem i uchybienia w realizacji 15 projektów. Są to m.in.: nierzetelne
przygotowanie wniosków aplikacyjnych (błędy formalne) skutkujące odrzuceniem przez Instytucję Zarządzającą z dalszej
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Potwierdzają to wyniki kontroli Oznakowanie dróg publicznych województwa śląskiego (P/13/145/Delegatura w Katowicach).
Realizacja inwestycji drogowych przez powiatowe i gminne jednostki samorządu terytorialnego w ramach Działania I.1 Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego – Drogi (P/12/152/Delegatura w Łodzi).
Egzekwowanie przez gminę Olszanka należytego wykonania zadania inwestycyjnego „Remont drogi gminnej w miejscowości Czeska Wieś”
(S/13/006/Delegatura w Opolu).
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Ujawniono liczne przypadki nierzetelnego nadzoru zarządców dróg nad realizowanymi w ramach programu inwestycjami.
Miały one miejsce zarówno na etapie realizacji robót (m.in. wadliwie wykonane podbudowy jezdni, pobocza dróg i zatoki
autobusowe), jak i na etapie końcowych odbiorów. Te ostatnie zatwierdzane były bez weryfikacji i potwierdzenia wykonania
tych robót zgodnie z warunkami określonymi w umowach z wykonawcami. Wykonawcy nie przedkładali wymaganej
dokumentacji: wyników badań laboratoryjnych, certyfikatów i świadectw, stanowiących podstawę do prawidłowego odbioru
i rozliczenia zadań. Zaniedbania w tym zakresie mogą w przyszłości przyczynić się do wystąpienia uszkodzeń całej
konstrukcji poszczególnych odcinków dróg, w efekcie konieczne będą rozległe i kosztowne naprawy.

III. Stan państwa w świetle kontroli NIK
procedury dwóch wniosków, nieprzestrzeganie postanowień ustawy o zamówieniach publicznych, skutkujące korektami
w dofinansowaniu 5 projektów na kwotę ponad 1,8 mln. zł (0,2% łącznego dofinansowania) oraz przedstawianie do
dofinansowania, jako kwalifikowalne, wydatki nieobjęte dofinansowaniem, co powoduje pomniejszenie lub zwrot części
dofinansowania.

Rozdział Iii

Jednakże NIK pozytywnie oceniła realizację rzeczową projektów Działania I.1. Drogi. W świetle skontrolowanych przez NIK
zakończonych drogowych zadań inwestycyjnych (8 projektów) stwierdzono, iż beneficjenci osiągnęli efekty rzeczowe
odpowiadające parametrom technicznym i celom określonym we wnioskach aplikacyjnych i umowach o dofinansowanie.
Nastąpiła poprawa jakości dróg i wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego, m.in. poprzez zmianę organizacji ruchu
i odciążenie centrów miejskich z ilości pojazdów.
W ocenie NIK Urząd Marszałkowski w Łodzi był prawidłowo przygotowany pod względem organizacyjnym i kadrowym do
realizacji zadań Instytucji Zarządzającej (IZ) Działaniem I.1. Drogi w ramach RPO WŁ. Po weryfikacji formalnej
i merytorycznej IZ objęła dofinansowaniem 68 projektów, w tym 13 kluczowych o łącznej wartości ponad 1,2 mld zł,
z przyznanym dofinansowaniem w kwocie ponad 809 mln zł. Jako Instytucja Zarządzająca Urząd Marszałkowski w Łodzi
rzetelnie i zgodnie z przyjętą procedurą dokonywał weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów oraz weryfikacji
wniosków o płatność. Skutkowało to m.in. wysokim zaangażowaniem środków otrzymanych z EFRR.



Drogi krajowe

Jakość dróg zależy, co pokazały wielokrotnie kontrole NIK, od jakości nadzoru inwestorskiego nad ich budową. Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad pełni rolę inwestora w przypadku dróg krajowych. Ten aspekt działalności
GDDKiA został poddany analizie NIK118. Wobec znacznych kwot wydatkowanych przez Dyrekcję na inwestycje drogowe
szczególnie ważne jest, aby jej działania w tym obszarze były racjonalne i efektywne. Właściwe wypełnianie przez Dyrekcję
obowiązków inwestora ma kluczowe znaczenie dla sprawnego przebiegu procesu inwestycyjnego. Wpływa ono szczególnie
na terminowość i koszt realizacji przedsięwzięcia.
Na wszystkich kontrolowanych etapach przygotowania i realizacji inwestycji drogowych NIK oceniła pozytywnie
wywiązywanie się GDDKiA z obowiązków inwestora. Wprawdzie na każdym etapie realizacji inwestycji występowały
nieprawidłowości, jednak ich skala nie była wielka. Najważniejsza z nich dotyczyła realizowania inwestycji z naruszeniem
wymogów określonych w umowach o dofinansowanie, co skutkowało zmniejszeniem środków unijnych na dofinansowanie
inwestycji drogowych o ponad 464 mln zł.
Przy dokonywaniu zamówień publicznych występowały przypadki nieprzestrzegania zasad obowiązujących w tym zakresie,
w tym nierzetelnie sprawdzano, czy oferty zawierały rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Przy okazji
tej kontroli pojawiła się potrzeba ustawowego doprecyzowania pojęcia „rażąco niska cena”. Jak pokazały ustalenia kontroli –
brak tej definicji jest problemem w wyborze ofert.
W umowach z wykonawcami brakowało niestety zabezpieczeń przed niewywiązywaniem się ich ze zobowiązań płatniczych
wobec podwykonawców. Nie dotrzymywano umownego terminu rozpatrzenia roszczeń zgłaszanych przez wykonawców.
Wypowiadano umowy wykonawcom robót budowlanych z bardzo dużą zwłoką. Problemem było także niewyciąganie
konsekwencji przewidzianych w umowie wobec wykonawców będących w ciągłej i narastającej zwłoce w terminowej
realizacji robót budowlanych lub wyciąganie tych konsekwencji z dużym opóźnieniem. Do nieprawidłowości doszło, gdyż
nadzór funkcjonalny i instytucjonalny nad realizacją inwestycji nie zawsze był skuteczny.
Negatywnie oceniono realizację zadań w zakresie ewidencji księgowej dróg, gdyż w ewidencji tej nie ujęto żadnej drogi
będącej w zarządzie GDDKiA ani wbudowanych w nie obiektów inżynieryjnych. Tym samym księgi rachunkowe prowadzono
z naruszeniem przepisów o rachunkowości.
Dobrą praktyką jest podział budowanego odcinka drogi na mniejsze zadania – nie w celu uniknięcia stosowania procedur
ustawy Prawo zamówień publicznych, ale zmniejszenia ryzyka. Zabezpieczało to częściowo inwestycję przed skutkami
upadku firm wykonujących roboty. W celu zwiększenia kręgu wykonawców, którzy mogliby podołać realizacji budowy drogi,
planowane do budowy odcinki zaczęto dzielić na mniejsze zadania, które nie wymagały od wykonawcy tak dużego
potencjału, jak całe odcinki. Jednak rozwiązanie to ma także wady – znacznej liberalizacji uległy również warunki w zakresie
sytuacji ekonomiczno-finansowej wykonawcy. Szczególnie nisko, bo na dwa miesiące, określono wykonawcy poziom
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Wykonywanie przez GDDKiA obowiązków inwestora przy realizacji inwestycji drogowych (P/12/076/Departament Infrastruktury).

posiadania własnych środków finansowych. Spełnienie tego warunku nie dawało gwarancji, że sytuacja finansowa
wykonawcy pozwoli mu na sprawną realizację całego zamówienia. Szczególnie że w konsekwencji ustaleń umownych
dotyczących płatności za wykonane prace płatności te dokonywane były praktycznie dopiero po sześciu miesiącach od
wykonania tych prac. Przyjęte kryteria nie zapewniły wyeliminowania z postępowań podmiotów znajdujących się w trudnej
sytuacji finansowej. Świadczą o tym liczne wnioski o ogłoszenie upadłości, zgłaszane przez wykonawców wyłonionych przez
GDDKiA. Wykonawcy mieli problemy finansowe, a to przenosiło się na podwykonawców, dostawców i usługodawców, wobec
których nie regulowali swoich zobowiązań, a także na teren budowy, na którym powstawały opóźnienia. Kiedy GDDKiA nie
zabezpieczyła właściwie regulowania zobowiązań przez wykonawcę wobec podwykonawców, dochodziło do tego,
że Dyrekcja – jako zamawiający – musiała sama je regulować.

Nie uzgodniono i nie uściślono przebiegu całej trasy obwodnicy, a zwłaszcza odcinków trasy przebiegającej przez poligon
i dzielnicę Wesoła. Między innymi z tej przyczyny oraz z powodu nieustalenia trasy po wprowadzeniu obszaru Natura 2000
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał 17 listopada 2011 r. decyzję o wygaśnięciu środowiskowych
uwarunkowań na realizację budowy obwodnicy na odcinku od węzła Drewnica do węzła Zakręt. Po tej decyzji podjęto
jedynie działania w celu realizacji odcinka Marki – Drewnica w zakresie planowanej drogi ekspresowej S8 oraz zawarto nową
umowę na określenie przebiegu projektowanej obwodnicy.



Elektroniczny system poboru opłat

Ważnym i nowym w polskich warunkach elementem infrastruktury transportowej jest elektroniczny system poboru opłat
drogowych viaTOLL120 (stanowiący zasadniczą część Krajowego Systemu Poboru Opłat), który zastąpił od 1 lipca 2011 r.
pobieranie opłat za pomocą kart opłaty drogowej (winiet). Opłata elektroniczna pobierana jest za przejazd po wybranych
odcinkach dróg krajowych i zasila Krajowy Fundusz Drogowy. Podlegają jej pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3,5 tony oraz wszystkie autobusy. Pozostałe auta mogą dobrowolnie przystąpić do systemu i regulować
należność bezobsługowo, zamiast dokonywać płatności w miejscach poboru opłat. Do elementów tworzących system zalicza
się przede wszystkim bramownice usytuowane przy drogach publicznych oraz urządzenia (zwane viaBOX i viaAUTO)
umieszczone w pojazdach, służące do komunikowania się z aparaturą zainstalowaną na bramownicach. Dzięki
uruchomieniu sieci viaTOLL, która umożliwia elektroniczny pobór opłat za przejazdy samochodów ciężarowych po drogach
publicznych, zlikwidowano nieefektywny system winietowy, uzyskano zaplanowane przychody oraz stworzono warunki do
wdrożenia Europejskiej Usługi Opłaty Elektronicznej. Pobór opłaty elektronicznej rozpoczęty został z dniem 3 lipca 2011 r.
Do 30 listopada 2012 r. wygenerował wpływy w kwocie ponad 1 mld 269 mln zł. Niestety sieć viaTOLL nie funkcjonuje na
autostradach koncesyjnych, gdzie wciąż opłaty pobierane są w sposób tradycyjny. Od początku działalności funkcjonowanie
sieci viaTOLL budziło bardzo duże zainteresowanie, głównie z uwagi na błędy w naliczaniu wysokości opłat i nadmiernie
restrykcyjne kary za nieuiszczenie opłaty oraz brak konsultacji społecznych przy wznoszeniu bramownic w sąsiedztwie
obiektów mieszkalnych. Do Najwyższej Izby Kontroli napłynęło szereg skarg i wniosków o przeprowadzenie kontroli w tym
zakresie. Sygnały te zostały wzięte pod uwagę przez NIK przy podjęciu decyzji o przeprowadzeniu kontroli. Do wykonania
części bramownic sieci viaTOLL, na których zamontowano urządzenia elektronicznego poboru opłat, wykorzystano materiały
niespełniające norm, dopuszczone do obrotu na podstawie sfałszowanych świadectw odbioru. Stwarza to ryzyko dla życia,
zdrowia i mienia uczestników ruchu drogowego. Ponadto odbiory techniczne bramownic wraz ze wszystkimi urządzeniami
przeprowadzono dopiero po upływie 10-14 miesięcy od uruchomienia sieci. Użytkowanie viaTOLL rozpoczęto mimo braku
wymaganego przepisami oznakowania dróg, a także pomimo niezakończenia budowy wszystkich planowanych punktów
elektronicznego poboru opłaty (uruchomiono ok. 100 z ponad 400 bramownic). Sieć viaTOLL tworzy układ pomiarowy, ale
nie była i dotąd nie jest objęta kontrolą metrologiczną. Tym samym nie została zapewniona weryfikacja rzetelności
elektronicznego poboru opłaty całego układu pomiarowego, a co za tym idzie rzetelności w naliczaniu opłat i nakładaniu kar
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Planowanie i przygotowanie realizacji Wschodniej Obwodnicy Warszawy w ciągu trasy ekspresowej S17 na odcinku od węzła Marki do węzła Lubelska
(S/13/002/Departament Infrastruktury).
Wdrażanie krajowego systemu poboru opłat drogowych (P/12/080/Departament Infrastruktury).
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W osobnej kontroli NIK szczegółowej ocenie poddała planowanie i realizację przez warszawski oddział GDDKIA budowy
Wschodniej Obwodnicy Warszawy w ciągu trasy ekspresowej S17 na odcinku od węzła Marki do węzła Lubelska.119
Okazuje się, że inwestycja ta była nieprawidłowo zaplanowana i przygotowana. W rezultacie nie osiągnięto, mimo
wydatkowania znacznych środków finansowych, finalnego rezultatu, tj. ustalenia ostatecznej lokalizacji przygotowywanego
fragmentu obwodnicy i doprowadzenia jej do etapu umożliwiającego rozpoczęcie robót. Między innymi na niekompletne
opracowania, których pełne wykorzystanie w dalszych działaniach nie było przesądzone, wydano 6 mln zł.

Rozdział I

III. Stan państwa w świetle kontroli NIK

III. Stan państwa w świetle kontroli NIK
pieniężnych. Problemem jest też nakładanie w sposób nieprawidłowy kar pieniężnych na kierowców z powodu nieuiszczenia
opłaty elektronicznej. Kierowców, którzy nie uiścili tej opłaty, karano w sposób niezgodny z przepisami ustawy. Wysokość kar
za przejazd bez opłaty po tej samej drodze krajowej była bowiem uzależniona od liczby bramownic, a następnie bramownic
kontrolnych, pod którymi przejechał pojazd. Prowadziło to do niedozwolonej kumulacji kar za nieuiszczenie opłaty za
jednorazowy przejazd tą samą drogą krajową.
Inne stwierdzone nieprawidłowości związane z wdrażaniem poboru opłaty elektronicznej to niewydanie przepisów w terminie
umożliwiającym oznaczenie sieci viaTOLL znakami drogowymi (D39a oraz T34) informującymi kierowców o poruszaniu się
po drodze, na której obowiązuje opłata za przejazd oraz niezapewnienie interoperacyjności systemów poboru opłat za
przejazd autostradami zarządzanymi przez GDDKiA oraz zarządzanymi przez koncesjonariuszy. Spowodowało to,
że GDDKiA pobiera opłaty za przejazd samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t w systemie
elektronicznym, a koncesjonariusze w sposób manualny.

Rozdział Iii



Transport lotniczy

Częścią systemu transportowego jest transport lotniczy, który w polskich warunkach wciąż jest w fazie rozwojowej. Polacy są
szczególnie zainteresowani tanimi możliwościami podróży lotniczych. Dlatego utworzenie w 2011 r. linii OLT Express było
strzałem w dziesiątkę. Właścicielem linii był fundusz Amber Gold. Pod tą marką obsługiwane były połączenia dwóch polskich
przewoźników lotniczych: OLT Express Poland z siedzibą w Warszawie oraz OLT Express Regional z siedzibą w Gdańsku.
Linie obsługiwały pasażerskie loty rozkładowe i czarterowe. Linie OLT Express poinformowały, że od 27 lipca 2012 r.
zawieszają wszystkie regularnie wykonywane loty. Tego samego dnia złożyły wniosek do sądu o upadłość spółki OLT
Express Regional sp. z o.o., która związana była z wykonywaniem połączeń krajowych.
W związku ze skargami NIK podjęła kontrolę, która miała ocenić działania Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego
w zakresie wydania koncesji na działalność przewozową OLT Express Poland i OLT Express Regional121.
W wyniku kontroli negatywnie oceniono wykonywanie zadań przez Urząd Lotnictwa Cywilnego w zakresie wydania koncesji
dla spółek OLT Express Regional i OLT Express Poland. Negatywnie oceniono także nadzór sprawowany przez ten urząd
nad realizacją warunków koncesji. Urząd nie potrafił wyegzekwować od wymienionych spółek działających w lotnictwie
cywilnym dokumentów niezbędnych do oceny wykonywania warunków koncesji. Do weryfikacji zabrakło sprawozdań
finansowych potwierdzonych przez biegłego rewidenta, uwierzytelnionych kopii ubezpieczeń części samolotów oraz
informacji o zmianach w strukturze kapitałowej spółek. Ponadto opieszałość ULC doprowadziła do zbyt późnego zawieszenia
działalności spółek, które nie realizowały warunków koncesji.
Urząd wydał też koncesje dla OLT Express Regional i dla Yes Airways z naruszeniem przepisów prawa. W pierwszym
przypadku przy wydawaniu koncesji zabrakło wymaganej prawem weryfikacji oświadczeń członków zarządu spółki OLT
Express Regional, w drugim, określony przez ULC zakres działalności spółki Yes Airways nie odpowiadał zakresowi
opisanemu w certyfikacie przewoźnika lotniczego.



Żegluga śródlądowa

Kolejnym elementem systemu transportowego, który to element w Polsce jest niestety zmarginalizowany, jest żegluga
śródlądowa122. NIK zdecydowała się na kompleksową kontrolę tej gałęzi transportu. Zgodnie z zaleceniami Komisji
Europejskiej rozwój żeglugi śródlądowej ma przyczynić się do zrównoważenia systemu transportowego i realizacji celu, jakim
jest przejście na mniej energochłonne, ekologiczne i bezpieczniejsze formy transportu. Tymczasem obecna sieć dróg
wodnych w Polsce, która została ukształtowana przez naturalny układ rzek oraz połączenia kanałowe zbudowane głównie
w XVIII i XIX wieku, wynosi 3659 km, przy czym faktycznie eksploatowanych przez żeglugę jest 3366 km dróg żeglownych.
Regres żeglugi śródlądowej jest następstwem złego stanu dróg wodnych. Zaledwie 10% łącznej długości sieci tych dróg
spełnia wyznaczone parametry eksploatacyjne. Sprawy żeglugi były marginalnie traktowane przez organy administracji
rządowej. Standardy stawiane drogom wodnym o znaczeniu międzynarodowym, tj. pozwalające na eksploatację statków
o tonażu powyżej 1000 t, spełnia zaś w Polsce zaledwie 5,6% (łącznie 206 km). Świadczy to o złym stanie technicznym
krajowej infrastruktury śródlądowego transportu wodnego, będącym skutkiem wieloletnich zaniedbań w dziedzinie budowy
121
122

122

Wydanie i realizacja koncesji na lotniczą działalność przewozową dla OLT Express, OLT Express Poland i OLT Express Regional
(S/13/001/Departament Infrastruktury).
Warunki rozwoju żeglugi śródlądowej (P/13/079/Departament Infrastruktury).

i modernizacji tej infrastruktury. Degradacja stanu technicznego dróg wodnych oznacza dla armatorów nieopłacalność
inwestowania w zakupy nowej floty. Nie spełnia też roli promocyjnej Fundusz Żeglugi Śródlądowej mający wspierać poprawę
warunków funkcjonowania polskich armatorów śródlądowych.
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Do marginalizacji znaczenia śródlądowego transportu wodnego w Polsce może przyczyniać się także fakt, iż sprawy tej
infrastruktury należą do właściwości dwóch ministrów, tj. do ministra właściwego do spraw transportu oraz ministra
właściwego do spraw gospodarki wodnej. Dualizm kompetencyjny w zakresie infrastruktury transportu funkcjonuje tylko
w sprawach infrastruktury śródlądowych dróg wodnych. Taka sytuacja nie sprzyja żegludze śródlądowej, czego ewidentnym
przykładem było długotrwałe uzgadnianie projektu wieloletniego programu inwestycji infrastrukturalnych śródlądowego
transportu wodnego.
Należy również zwrócić uwagę na to, że bez jasno sformułowanej przez państwo polityki wspierania rozwoju żeglugi
śródlądowej trudno jest firmom z tej branży planować przewozy, dokonywać wieloletnich inwestycji w modernizację i zakup
nowej floty oraz zawierać długoterminowe umowy przewozowe.

Niezbędne jest zatem pilne i konsekwentne wdrożenie działań, określonych w dokumencie przyjętym przez Radę Ministrów
w styczniu 2013 r. pn. „Strategia rozwoju transportu do 2020 roku z perspektywą do 2030 roku”. Szczególnie dotyczy to
przygotowania i wykonania wieloletniego programu przywrócenia parametrów eksploatacyjnych na śródlądowych drogach
wodnych oraz zapewnienia finansowania realizacji tego programu.



Finansowanie infrastruktury drogowej i kolejowej

Inwestycje infrastrukturalne są m.in. finansowane ze środków Krajowego Funduszu Drogowego oraz Funduszu
Kolejowego123. Zgodnie ze strategią rządową KFD przejął pełny zakres finansowania inwestycji na drogach krajowych,
określonych w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015. Funkcjonowanie KFD umożliwia przy tym
prefinansowanie tych projektów drogowych, które są współfinansowane ze środków unijnych. Refundacja tych środków
stanowi z kolei główne źródło wpływów KFD. FK stanowił dotychczas marginalne źródło środków na finansowanie
infrastruktury kolejowej, m.in. z powodu nieskorzystania z ustawowych możliwości zaciągania zobowiązań. Skutkowało to
jednak znacznie mniejszym – w porównaniu z infrastrukturą drogową – wykorzystaniem środków unijnych z przeznaczeniem
na rozwój infrastruktury kolejowej. Problemy te stanowiły inspirację NIK w podjęciu decyzji w sprawie przeprowadzenia
kontroli wykonania planu finansowego przez oba fundusze.
Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, działalność podmiotów
odpowiedzialnych za przygotowanie i wykonanie planu finansowego KFD oraz programu rzeczowo-finansowego
wykorzystania środków FK w 2012 r. Bank Gospodarstwa Krajowego zapewnił płynność finansową Krajowego Funduszu
Drogowego i terminowo dokonywał wypłat na podstawie wniosków o płatność ze środków KFD i FK. GDDKIA
w zadowalającym stopniu wykonała plan wydatków na zadania inwestycyjne finansowane ze środków KFD. Wykonanie
planu osiągnęło 98,7%. Plan finansowy Funduszu Kolejowego został wykonany rzetelnie po stronie wpływów oraz
dysponowania wolnymi środkami FK.
Nieprawidłowości dotyczyły dokonywania w I kwartale 2012 r. wypłat ze środków KFD mimo braku planu finansowego tego
funduszu. Przyczyną tego było długotrwałe uzgadnianie planu finansowego KFD na 2012 r. pomiędzy ministrami właściwymi
ds. transportu i do spraw finansów publicznych. Skutkowało to ponad trzymiesięcznym opóźnieniem zatwierdzenia tego
planu przez Zarząd BGK. Stanowiło to z kolei zagrożenie płynności finansowej KFD, ponieważ plan finansowy KFD stanowi
podstawę nie tylko do dokonywania przez BGK wypłat ze środków funduszu, ale i do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz
przeprowadzenia emisji obligacji w celu zapewnienia płynności finansowej przedmiotowego funduszu.
Ponadto GDDKIA nieterminowo przekazywała na rachunek KFD środki pochodzące z niektórych opłat (określone w art. 46
ust. 1 ustawy o transporcie drogowym). Ustalono, że wpływy uzyskane z opłat określonych w tym przepisie były
przekazywane w kwotach zbiorczych na rachunek KFD 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu ich otrzymania,
zamiast w terminie pierwszych dwóch dni roboczych po zakończeniu tygodnia, w którym wpłynęły.
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Wykonanie planu finansowego Krajowego Funduszu Drogowego oraz Funduszu Kolejowego w 2012 roku (P/13/076/Departament Infrastruktury).
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Rozdział III

Pozytywnie oceniono starania tej administracji o zwiększenie finansowania omawianej infrastruktury w nowej perspektywie
finansowej 2014-2020.

III. Stan państwa w świetle kontroli NIK
Kolejną nieprawidłowością jest półroczna zwłoka w zawarciu umowy o finansowanie zadań ze środków FK między Prezesem
Zarządu PKP PLK SA a ministrem właściwym do spraw transportu. Działanie to powodowało ponoszenie przez spółkę
dodatkowych kosztów z tytułu kar umownych, a także stanowiło jedną z przyczyn niepełnego wykorzystania limitu środków
FK z przeznaczeniem na przygotowanie, realizację budowy i przebudowy linii kolejowych (wykorzystano 56,1% limitu) oraz
remonty i utrzymanie tych linii (wykorzystano 67,2% limitu).
Funduszu Kolejowego dotyczy także uwzględnienie przez PKP PLK SA w części wniosków o płatność, w ramach limitu środków FK,
wartości wykonanych prac dodatkowych, nienależących do zakresu rzeczowego zadań ujętych w programie rzeczowo-finansowym FK,
co było błędne.

Rozdział Iii

Wnioski pokontrolne NIK w obszarze infrastruktury drogowej i kolejowej
Do Prezesa Rady Ministrów:
 z kontroli dotyczących Gadki wynika, że najpilniejszą potrzebą w zakresie legislacji jest rozważenie
możliwości wprowadzenia w ustawie Prawo zamówień publicznych definicji pojęcia „rażąco niskiej ceny”,
określenia mierników do jej ustalenia oraz szczegółowego sposobu postępowania w celu ustalenia,
czy oferowana cena nie jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia;
 wnikliwego pochylenia się nad problemem wymaga zaniedbana, będąca w regresie żegluga śródlądowa.
W tej sferze NIK widzi konieczność dokonania zmian w prawie w postaci nowelizacji rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych, której skutkiem będzie
uaktualnienie parametrów eksploatacyjnych tych dróg;
 w kwestii bezpieczeństwa na drogach niezbędne jest skoordynowanie działań służb i instytucji
realizujących zadania w obszarze bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Konieczne jest także wypracowanie
i wdrożenie mechanizmów skutecznego ścigania wykroczeń popełnianych przez kierowców, którzy
czasowo przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub nie mają stałego miejsca zamieszkania
albo pobytu, w szczególności w stosunku do kierowców spoza terytorium UE. Jak również wdrożenie
działań mających na celu ujednolicenie struktur terenowych ITD. Są to zadania Prezesa Rady Ministrów,
do którego NIK skierowała ww. wnioski.
Do ministra właściwego ds. transportu:
 zwrócono się o wzmożenie i zintensyfikowanie nadzoru właścicielskiego ministra właściwego do spraw
transportu nad działalnością PKP PLK SA w zakresie realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Z informacji
otrzymanych od właściwego ministra wynika, że zalecenie to zostało już wdrożone do realizacji.
Rozpoczęły się również prace nad aktualizacją „Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych do roku
2013 z perspektywą do roku 2015", o co także wnioskowała NIK;
 Minister powinien także wzmocnić finansowo i organizacyjnie Urząd Transportu Kolejowego, z przeznaczeniem
środków na wykonywanie zadań kontrolnych w obszarze bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Kompetencje
Prezesa UTK powinny zaś zostać rozszerzone w zakresie wydawania instrukcji i wytycznych, obejmujących ruch
i sygnalizację kolejową, obowiązki maszynistów i dyżurnych ruchu, a także eksploatację i utrzymanie pojazdów
kolejowych. Sam Prezes UTK winien sfinalizować prace związane z wprowadzeniem jednolitych standardów
bezpieczeństwa, m.in. wdrażając nowe i przede wszystkim jednolite instrukcje dla maszynisty pojazdu
trakcyjnego oraz instrukcje techniki pracy manewrowej;
 należy rozważyć zasadność odbudowy szkolnictwa zawodowego o profilu kolejowym oraz zwiększenia
kompetencji szkoleniowych PKP PLK SA;
 zwrócono się o zainicjowanie przez ministra właściwego do spraw transportu prac legislacyjnych,
zmierzających do dostosowania finansowania infrastruktury transportowej do unijnej rekomendacji
w sprawie podziału środków finansowych na drogi i koleje w proporcji 60:40;
 bezpieczeństwo na kolei mogłoby zostać zwiększone gdyby minister sfinalizował prace nad
przygotowaniem nowej ustawy o czasie pracy maszynistów. Nowe przepisy powinny określać zakres
i normy czasu pracy oraz przygotowanie zawodowe maszynistów, a także sankcje dla maszynistów
i pracodawców naruszających te przepisy;
 zalecono również przygotowanie nowego modelu zarządzania projektami realizowanymi przez GDDKiA
w zakresie budowy dróg publicznych, który usprawniłby proces inwestycyjny w sposób uwzględniający
zarówno interesy inwestora, jak też wykonawców. To zadanie skierowane do ministra właściwego do
spraw transportu zostało już częściowo zrealizowane;
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kontrola sieci viaTOLL wskazała na potrzeby pilnych zmian w prawie. NIK zwróciła się z wnioskiem do
ministra transportu o wprowadzenie zmian w ustawie o drogach publicznych, które jednoznacznie
uregulują zasady wymierzania kar za nieuiszczenie opłaty elektronicznej i tym samym wyeliminują
ostatecznie niesłuszne karanie kierowców. Obowiązujące w tym zakresie regulacje prawne powinny
zapewniać prawidłową interpretację pojęcia przejazdu po drodze krajowej w celu uniknięcia niedozwolonej
kumulacji kar pieniężnych, w kwocie uzależnionej od liczby bramownic, pod którymi przejechał pojazd po
danej drodze płatnej;
 aby system poboru opłat był bardziej funkcjonalny i przyjazny kierowcom należy zintensyfikować prace
podjęte przez ministra właściwego ds. transportu w celu stworzenia rozwiązań prawnych umożliwiających
funkcjonowanie sieci viaTOLL także na autostradach koncesyjnych.


Do Ministra Gospodarki
 Minister Gospodarki powinien wdrożyć prace legislacyjne w celu objęcia urządzeń służących do poboru
i kontroli prawidłowości uiszczania opłaty elektronicznej prawną kontrolą metrologiczną.
Do Ministra Administracji i Cyfryzacji
 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych to dobre rozwiązanie. Jego realizacja powinna być
kontynuowana. Minister Administracji i Cyfryzacji powinien zapewnić roczne dofinansowanie inwestycji
z budżetu państwa na poziomie przynajmniej 1 mld zł, jak zostało to przewidziane w założeniach do
Programu.
Do PKP PLK SA
 Zwrócono się o usprawnienie przez PLK SA procesu przygotowania projektów inwestycyjnych i ich
realizacji, poprawę wykorzystania przez PLK SA środków unijnych i podniesienie kwalifikacji pracowników
pionu inwestycyjnego PLK SA.
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Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.
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Rozdział III

Do Ministra Infrastruktury i Rozwoju:
 zmian wymaga także rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych
warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji. Zmienione powinny zostać w szczególności
przepisy dotyczące prowadzenia ruchu na podstawie sygnału zastępczego poprzez wprowadzenie
uregulowań zobowiązujących dyżurnego ruchu do poinformowania maszynisty o przyczynach takiej jazdy
i numerze toru, na który udzielono zezwolenia. Po wejściu w życie tych zmian przedsiębiorstwa kolejowe
byłyby zobowiązane do aktualizacji regulacji wewnętrznych i procedur systemu zarządzania
bezpieczeństwem na kolei (SMS);
 Minister Infrastruktury i Rozwoju winien we współpracy z Prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki
Wodnej podjąć działania w celu opracowania wieloletniego programu inwestycji infrastrukturalnych
śródlądowego transportu wodnego, uwzględniającego możliwości jego sfinansowania. Rozszerzeniu ulec
powinien także zakres wspierania armatorów żeglugi śródlądowej w ramach aktualnie obowiązujących
przepisów ustawy o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym;
 Minister Infrastruktury i Rozwoju powinien podjąć działania w celu zapewnienia pełnej wydajności systemu
automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym, w tym w zakresie weryfikacji ram prawnych dotyczących
egzekwowania odpowiedzialności za rejestrowane naruszenia przepisów ruchu drogowego. Zwrócono
uwagę na potrzebę rozważenia wzmocnienia kadrowego komórek organizacyjnych Głównego Inspektoratu
Transportu Drogowego działających w obszarze windykacji należności budżetu państwa z tytułu
niezapłaconych mandatów karnych;
 Minister Infrastruktury i Rozwoju powinien podjąć działania mające na celu, określenie w ustawie z dnia
6 września 2001 r. o transporcie drogowym124 zasad używania pojazdów oznakowanych i ewentualnie
wyjątków dopuszczających możliwość używania pojazdów nieoznakowanych;
 osobną kwestią jest wypracowanie i wdrożenie strategii komunikacyjnej, związanej z budowaniem
świadomości opinii publicznej co do problematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności
niebezpieczeństw związanych z przekraczaniem dozwolonej prędkości.

Rozdział I

III. Stan państwa w świetle kontroli NIK

III. Stan państwa w świetle kontroli NIK

Rozdział Iii

Do GDDKiA i jednostek samorządu terytorialnego:
 po kontrolach inwestycji drogowych, zarówno gdy inwestorem była GDDKiA, jak i samorządy, na czoło
wysuwa się potrzeba zintensyfikowania nadzoru inwestorskiego. Celowe jest także przeprowadzanie
badania jakości nawierzchni dróg bezpośrednio po zakończeniu realizacji projektu;
 zdaniem Najwyższej Izby Kontroli należy rozważyć lepszą ochronę interesów GDDKiA poprzez ustalanie
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na maksymalnym dopuszczalnym poziomie, tj. 10%. Należy
również ustalać odpowiednie do przedmiotu zamówienia warunki ekonomiczno-finansowe, jakie powinien
spełniać podmiot ubiegający się o kontrakt na budowę, co jest szczególnie istotne wobec stosowania ceny jako
podstawowego kryterium wyboru ofert. Zasady te powinny wyeliminować, występujące w dotychczasowej
praktyce, przypadki wybierania jako najkorzystniejszych ofert wykonawców znajdujących się w złej sytuacji
finansowej. Konsekwencją wyboru takich firm było wydłużanie czasu realizacji budowy, jej przerywanie,
konieczność wyłaniania nowego wykonawcy, a także pokrywanie przez GDDKiA zobowiązań wykonawcy wobec
podwykonawców.
Do jednostek samorządu terytorialnego:
 samorządy powinny wzmocnić nadzór także w kwestii innego rodzaju infrastruktury drogowej, jakim jest
oznakowanie. Znaki powinny być czytelne i dobrze widoczne, przejścia i roboty drogowe właściwie
oznakowane i zabezpieczone – to oczywistość. W tym celu trzeba przyprowadzić weryfikację istniejącego
oznakowania pionowego dróg i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w zakresie spełniania przez
nie wymagań obowiązujących przepisów oraz przestrzegania przy ich stosowaniu warunków technicznych
określonych w tych przepisach. Oznakowanie niespełniające tych warunków musi być bezwzględnie
naprawione lub wymienione. Wiąże się to z koniecznością poprawnego wywiązywania się z obowiązku
kontroli stanu dróg i ich infrastruktury;
 samorządy powinny też wprowadzać nową lub zmieniać istniejącą organizację ruchu na podległych
drogach wyłącznie w oparciu o projekty organizacji ruchu rozpatrzone i zatwierdzone przez organ
zarządzający ruchem, a także po weryfikacji i analizie istniejących organizacji ruchu;
 istnieje potrzeba podjęcia kompleksowych rozwiązań w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa ruchu
drogowego – na drogach powiatowych, ale nie tylko. Wieloletnie zaniedbania co do wprowadzenia stałych
organizacji ruchu uniemożliwiają osiągnięcie spójności i logiczności oznakowania. Potrzebna jest także
weryfikacja, przez organy zarządzające ruchem i nadzorujące zarządzanie ruchem, istniejącego
oznakowania dróg powiatowych i gminnych pod kątem jego prawidłowości;
 istnieje potrzeba podjęcia przez zarządców dróg gminnych i powiatowych działań mających na celu
zdecydowaną poprawę funkcjonowania nadzoru inwestorskiego w zakresie egzekwowania pełnej
dokumentacji przy odbiorze końcowym.
Do Prezesa Rządowego Centrum Legislacji
 zwrócono się, aby zainicjował opracowanie ostatecznej wersji zmian w ustawie o drogach publicznych,
które umożliwią wprowadzenie do prawa krajowego europejskiej usługi opłaty elektronicznej. Pozwoli to
kierowcom na używanie jednego urządzenia do naliczania opłat za przejazdy po drogach w całej UE.
Do Policji
 w obszarze wspólnym dla infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego, leżącego w gestii
Policji NIK widzi konieczność wprowadzenia ujednoliconej metodologii opiniowania projektów organizacji
ruchu oraz opracowania procedury weryfikacji realizacji wniosków Policji w sprawie zmian organizacji
ruchu drogowego bądź istniejącej infrastruktury drogowej. I to niezależnie od tego, czy zarządca drogi
poinformował jednostkę Policji o sposobie realizacji jej wniosku, czy też nie. Niepoinformowanie przez
zarządcę drogi o uwzględnieniu bądź nie wniosku powinno obligować Policję do szczególnego
monitorowania stanu bezpieczeństwa w miejscu objętym wnioskiem.
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C.

Rozliczenie inwestycji podjętych przed Euro 2012

Rozdział I

III. Stan państwa w świetle kontroli NIK

W ramach kontroli przeprowadzonych przez NIK w 2013 r. ocenie poddana została prawidłowość gospodarowania środkami
publicznymi przeznaczonymi na realizację i wykorzystanie niektórych inwestycji związanych z organizacją mistrzostw Europy
w piłce nożnej Euro 2012. Badaniami kontrolnymi objęto m.in. przebieg ostatniego etapu modernizacji Stadionu Śląskiego
w Chorzowie (budowa zadaszenia trybun) w latach 2007-2013, budowę i wykorzystanie Stadionu Narodowego w Warszawie,
zasadność kosztów poniesionych na organizację koncertu Madonny w 2012 r., koncepcję wykorzystania stadionów
wybudowanych i zmodernizowanych w latach 2007-2012.



Przebudowa Stadionu Śląskiego

Ze względu na to, że budowa stadionu nie została jeszcze zakończona, celem kontroli nie było rozliczenie wszystkich
przeprowadzonych robót i ocena całości przedsięwzięcia, lecz jedynie ocena legalności, rzetelności i gospodarności działań
podejmowanych przez zarząd województwa śląskiego oraz realizowanych przez Urząd Marszałkowski, szczególnie
w kontekście wzrostu kosztów inwestycji i nieosiągnięcia planowanego efektu – zakończenia modernizacji Stadionu
Śląskiego. Kontrolą, którą przeprowadzono od 29 lipca do 31 grudnia 2013 r., objęto okres od 2007 r. do 2013 r.,
z uwzględnieniem niektórych informacji dotyczących wcześniejszych etapów modernizacji. Kontrolę przeprowadzono
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Modernizacja ta była prowadzona w ramach dwóch zadań
inwestycyjnych: „Modernizacja Stadionu Śląskiego w Chorzowie” (lata 1994-2009) i „Zadaszenie widowni oraz niezbędna
infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie” (od roku 2008 do dnia zakończenia kontroli).
Koszt modernizacji Stadionu w Chorzowie miał początkowo wynieść ok. 300 mln zł. NIK w swoim raporcie wskazuje
przyczyny, które wpłynęły na opóźnienia przy przebudowie obiektu oraz rażący wzrost kosztów: Zarząd Województwa
Śląskiego bez merytorycznego uzasadnienia odstąpił od realizacji projektu zadaszenia trybun stadionu w Chorzowie według
projektu „Saturn 2005”. Projekt biura TB Badora został zatwierdzony i uzyskał pozwolenie na budowę w kwietniu 2005 roku.
Projekt ten został pozytywnie zaopiniowany przez Instytut Techniki Budowlanej pod kątem wytrzymałości na obciążenie
śniegiem. W 2006 r. zorganizowano dwa przetargi na jego wykonanie. Niespodziewanie, po przyznaniu Polsce i Ukrainie
organizacji Euro 2012, Zarząd Województwa postanowił zmienić projekt zadaszenia. W tym celu m.in. zlecił wykonanie
ekspertyz podważających bezpieczeństwo założeń konstrukcyjnych projektu „Saturn 2005”. Ekspertyzy, które w świetle
zgromadzonej w toku kontroli dokumentacji okazały się nierzetelne, zostały opublikowane w mediach. Uniemożliwiało to
dyskusję na temat zasadności stawianych w nich zarzutów i usankcjonowało decyzję na temat odstąpienia od projektu
„Saturn 2005”, na który wydano z budżetu województwa 5 mln zł.
Urząd Marszałkowski w niejednolity sposób weryfikował poprawność zamawianych projektów zadaszenia Stadionu
Śląskiego. W przypadku projektu „Saturn 2005” UM – mimo że dysponował zatwierdzonym projektem budowlanym oraz
koreferatem i innymi specjalistycznymi opiniami – zlecał kolejne ekspertyzy, aż do odstąpienia od jego realizacji. Z kolei drugi
projekt, który opracowała niemiecka firma GMP za 16 mln zł, Urząd Marszałkowski przyjął bez weryfikacji jego założeń
projektowych (nie sprawdzono nawet wytrzymałości na obciążenie śniegiem). Zdaniem NIK nowy wykonawca został wybrany
z naruszeniem prawa zamówień publicznych – wybrano go w trybie z wolnej ręki zamiast w trybie konkurencyjnym.
Tym samym Urząd Marszałkowski w niegospodarny sposób wydał ok. 68 mln zł. Koszt wykonania zadaszenia według
projektu „Saturn 2005” był niższy o 55 mln zł od projektu GMP (koszt robót – 174 mln zł). Do tego dochodzą wydatki na
realizację projektu „Saturn 2005” oraz cena projektu wykonanego przez GMP.
W wyniku awarii przy podnoszeniu konstrukcji linowej dachu konieczne było wstrzymanie budowy zadaszenia trybun
i opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej. Spowodowało to dalsze opóźnienie inwestycji i wzrost kosztów.
Ekspertyzy techniczne sporządzone na zlecenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wskazują na kilka przyczyn
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Przebieg ostatniego etapu modernizacji Stadionu Śląskiego w Chorzowie (budowa zadaszenia trybun) w latach 2007-2013 (I/13/004/Delegatura
w Katowicach).
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Szczególne kontrowersje budziła przebudowa Stadionu Śląskiego w Chorzowie125, która, mimo że rozpoczęła się 20 lat
temu i kosztowała już ponad 600 mln zł, nie została dotychczas zakończona. Początkowo zakładano, że koszt modernizacji
wyniesie niespełna 300 mln zł. Jak ustaliła NIK, do nieuzasadnionego wzrostu kosztów inwestycji przyczyniły się
m.in. chybione działania ówczesnego zarządu województwa śląskiego i Urzędu Marszałkowskiego związane z wyborem
droższego i niesprawdzonego dokładnie projektu zadaszenia trybun. Według szacunków na dokończenie przebudowy
potrzeba jeszcze ponad 200 mln zł.

III. Stan państwa w świetle kontroli NIK
awarii: elementy, które uległy uszkodzeniu, nie miały odpowiednich parametrów materiałowych, były niedokładnie
zmontowane, a sam projekt zadaszenia zawierał błędy. Zdaniem NIK część przyczyn awarii można było wyeliminować,
gdyby inżynier kontraktu rzetelnie wykonywał swoje obowiązki.
Urząd Marszałkowski musiał ponieść dodatkowe koszty, które wynikały bezpośrednio z awarii. Wyniosły one ok. 18 mln zł
i zostały przeznaczone m.in. na dodatkowe ekspertyzy, doradztwo prawne, zakup nowej zamiennej dokumentacji projektowej,
zabezpieczenie placu budowy. Ostateczna ich wysokość będzie możliwa do określenia dopiero po zakończeniu budowy.
Ponieważ modernizacja stadionu nie zakończyła się w terminie, a koszty inwestycji znacząco wzrosły, NIK przygotowuje
zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa w sprawach dotyczących: niegospodarności
urzędników, którzy zrezygnowali z gotowego i zaakceptowanego projektu budowy zadaszenia trybun na rzecz projektu
znacznie droższego, którego do dziś nie udało się zrealizować, oraz sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy
budowlanej. NIK zamierza monitorować dalsze prace modernizacyjne na stadionie, szczególnie że pochłoną one jeszcze
ponad 200 mln zł. Po zakończeniu całej inwestycji kontrolerzy szczegółowo rozliczą wydane pieniądze.

Rozdział Iii



Wykorzystanie Stadionu Narodowego w Warszawie

W efekcie przeprowadzonych badań w ramach kontroli budżetowej126 NIK wykazała także niegospodarne i niezgodne
z przeznaczeniem wydatkowanie publicznych pieniędzy na zorganizowanie koncertu Madonny w 2012 r. na Stadionie
Narodowym w Warszawie. Niegospodarność polegała w tym wypadku na sponsorowaniu koncertu Madonny ze środków
publicznych, pochodzących z rezerwy celowej przeznaczonej na zadania związane z Euro 2012 oraz na upowszechnianie
sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej. Skarb Państwa stracił na tym przedsięwzięciu ponad
4,6 mln złotych. Ocena dokonana została w wyniku kontroli wykonania w 2012 roku budżetu państwa w części 25 Kultura
fizyczna i części 40 Turystyka oraz wykonania planu finansowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów i Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej.
Stwierdzone nieprawidłowości w realizacji budżetu w części 25 Kultura fizyczna polegały na wydatkowaniu z naruszeniem
art. 154 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych127 środków w łącznej kwocie 6.204,5 tys. zł
z rezerwy celowej (poz. 40 pn. „Dofinansowanie zadań związanych z Euro 2012 oraz na upowszechnianie sportu wśród
dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej”) na trzy imprezy zorganizowane na Stadionie Narodowym w Warszawie po
zakończeniu Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012. Stosownie do art. 12 ustawy z dnia
17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych128. Naruszeniem dyscypliny finansów
publicznych jest przeznaczenie środków rezerwy na inny cel niż określony w decyzji o ich przyznaniu.
Ponadto z powyższej kwoty w sposób niegospodarny wydatkowano 4.647,8 tys. zł, stanowiących różnicę pomiędzy kwotą
dochodów (1.216,1 tys. zł) – uzyskanych w związku organizacją przedsięwzięcia na Stadionie Narodowym w Warszawie
a jego kosztami sfinansowanymi z budżetu państwa (5.863,9 tys. zł). Minister Sportu i Turystyki zezwolił na oddanie przez
NCS Sp. z o.o. podmiotowi zewnętrznemu do bezpłatnego używania pomieszczenia Stadionu Narodowego w celu
organizacji koncertu Madonny. Jednocześnie z tym samym podmiotem NCS Sp. z o.o. zawarła umowę zakupu praw
marketingowych, na podstawie której Skarb Państwa, jako sponsor koncertu, zobowiązany był m.in. do uiszczenia opłaty
sponsorskiej w wysokości 600 tys. euro netto.
Było to niezgodne z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych stanowiącym, że wydatki publiczne powinny być
dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz
optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. W ocenie NIK zezwolenie przez Ministra
Sportu i Turystyki na prowadzenie w imieniu Skarbu Państwa działalności komercyjnej przynoszącej straty i niesłużącej
osiągnięciu celów leżących w zakresie działania ministra właściwego do spraw kultury fizycznej świadczy o niewłaściwym
podejmowaniu decyzji w zakresie dysponowania środkami publicznymi.
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Wykonanie budżetu państwa w 2012 r., cz. 25 - Kultura fizyczna i sport, cz.40 - Turystyka oraz wykonanie planów finansowych Funduszu Zajęć
Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów i Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (P/13/063/Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego).
Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.
Dz. U. z 2013 r. poz. 168.

Wnioski pokontrolne
Do Ministra Sportu:
 o wydatkowanie środków z rezerw celowych budżetu państwa zgodnie z celem, na jaki rezerwa została
ustalona;
 o sprawowanie nadzoru nad spółką celową, zarządzającą w imieniu Skarbu Państwa Stadionem
Narodowym, w sposób zapewniający należytą ochronę interesów majątkowych Skarbu Państwa.

Rozdział I

III. Stan państwa w świetle kontroli NIK

W 2013 NIK przeprowadziła jeszcze dwie kontrole związane z rozliczeniem inwestycji poczynionych przed Euro 2012.
Informacje z kontroli pn. Budowa i wykorzystanie Stadionu Narodowego129 oraz Koncepcja wykorzystania stadionów
wybudowanych i zmodernizowanych w latach 2007-2012130 w czasie przygotowywania niniejszego sprawozdania nie
zostały jednak jeszcze opublikowane.

D.

Rolnictwo, rynki rolne i rozwój wsi

Najwyższa Izba Kontroli, kontrolując działania w zakresie zarządzania należnościami finansowymi Agencji Nieruchomości
Rolnych oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w latach 2008-2012 i w I półroczu 2013 r.131 stwierdziła
istotne nieprawidłowości, zarówno w ANR, jak i w ARiMR. Dotyczyły one przede wszystkim procesu odzyskiwania należności,
a także stosowania ulg w ich spłacie. Zarządzanie należnościami finansowymi jest procesem, który ma na celu głównie
zapobieganie powstawaniu przeterminowanych należności, a także ich odzyskiwanie. NIK wnioskowała do Prezesa Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa m.in. o podjęcie stosownych działań wobec dłużników, którzy nie wywiązują się
z obowiązków określonych w decyzji o rozłożeniu spłaty należności na raty, podjęcie działań windykacyjnych w terminach
określonych w obowiązujących aktach prawnych i procedurach wewnętrznych, a także monitorowanie procesu odzyskiwania
należności w sposób zapewniający niedopuszczenie do ich przedawnienia.
NIK zwróciła uwagę na brak pełnej zgodności uregulowań wewnętrznych ANR z przepisami prawa powszechnie
obowiązującego w zakresie zmian po stronie dzierżawców mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Świadczy
o tym fakt, iż przepisy wewnętrzne Agencji Nieruchomości Rolnych, wydawane przez kolejnych prezesów w formie
zarządzeń oraz wytycznych, dają możliwość przekazywania dzierżawy – w formie cesji – osobom trzecim, natomiast
przepisy ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa pozwalają na wydzierżawienie mienia
wchodzącego w skład Zasobu WRSP wyłącznie osobom fizycznym lub prawnym wyłonionym w drodze przetargu ofert
pisemnych lub publicznego przetargu ustnego.
W przypadku ANR stwierdzono m.in. przypadki jednoosobowego podejmowania decyzji w sprawie rozłożenia należności na
raty, co wskazuje na możliwość występowania w tym obszarze mechanizmów korupcjogennych. Z kolei w ARiMR, na skutek
opieszale prowadzonych działań windykacyjnych, a także zaniechania tych działań doprowadzono do przedawnienia
należności. Najwyższa Izba Kontroli wskazała również na brak prawnych możliwości umarzania wierzytelności z tytułu dopłat
ARiMR, udzielonych z krajowych środków publicznych do oprocentowania kredytów bankowych, pomimo istnienia
przesłanek do ich umorzenia, określonych w ustawie o ARiMR.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powstała w 1994 r. w celu wspierania rolnictwa i obszarów wiejskich.
Począwszy od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, ARiMR pełni rolę akredytowanej agencji płatniczej. Zajmuje się
wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udziela pomocy ze środków krajowych.
NIK, badając wykonanie planu finansowego ARiMR132, oceniła pozytywnie działalność agencji w badanym obszarze.
Izba zwróciła jednak uwagę na nieprawidłowości w zakresie planowania wydatków majątkowych. NIK wystąpiła z wnioskiem
o ich rzetelne planowanie.
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Budowa i wykorzystanie Stadionu Narodowego (P/13/176/Delegatura w Warszawie).
Koncepcja wykorzystania stadionów wybudowanych i zmodernizowanych w latach 2007-2012 (P/13/183/Delegatura w Warszawie).
Zarządzanie należnościami finansowymi w agencjach rolnych (P/13/119/Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi).
Wykonanie planu finansowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2012 roku (P/13/115/Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi).
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Z kontroli przeprowadzonych w 2012 r. i w 2013 r., dotyczących problematyki rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych
i rybołówstwa, Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracował siedem informacji o wynikach kontroli. Działalność kontrolna
NIK w obszarze rolnictwa rozwoju wsi, rynków rolnych i rybołówstwa koncentrowała się na wykorzystaniu środków UE w tym
obszarze. Kontrole związane z wykorzystaniem środków europejskich, m.in. koordynacja i realizacja działań z zakresu
infrastruktury komunalnej finansowanych ze środków UE na Wspólną Politykę Rolną i z funduszy strukturalnych oraz
realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zostały omówione w dziale „Budżet i finanse publiczne”.

III. Stan państwa w świetle kontroli NIK

Rozdział Iii

NIK oceniła również pozytywnie Wykonanie planu finansowego Agencji Nieruchomości Rolnych133. Agencja
Nieruchomości Rolnych powstała w 2003 r., w miejsce Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Realizuje zadania
wynikające z polityki państwa i zajmuje się tworzeniem i poprawą struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych oraz
wykonywaniem prawa własności i innych praw rzeczowych w stosunku do nieruchomości rolnych Skarbu Państwa –
w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa. NIK po kontroli prawidłowości wyboru i powołania Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie134 zwróciła uwagę na brak jednoznacznego określenia pojęcia wyższego
wykształcenia rolniczego wymaganego od kandydatów na stanowisko wojewódzkiego inspektora ochrony roślin
i nasiennictwa oraz jego zastępców w ustawie i rozporządzeniu, regulujących zagadnienia dotyczące przeprowadzania
postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na stanowisko Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
Wyniki kontroli potwierdziły prawidłowość dokonania wyboru i powołania w 2009 r. Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Roślin i Nasiennictwa w Warszawie.
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Wykonanie planu finansowego Agencji Nieruchomości Rolnych (P/13/118/Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi).
Prawidłowość dokonania wyboru i powołania w 2009 r. Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie (S/13/001/Departament
Rolnictwa i Rozwoju Wsi).

4.

Ochrona środowiska
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III. Stan państwa w świetle kontroli NIK

Podstawowym warunkiem skutecznej realizacji polityki ekologicznej państwa jest respektowanie zasady
zrównoważonego rozwoju w strategiach i politykach w poszczególnych dziedzinach gospodarki, tj. uwzględnianie przy
sporządzaniu tych strategii, polityk oraz ich programów wykonawczych na równi z celami gospodarczymi, ekologicznymi
i społecznymi właściwymi dla danego sektora. Dotyczy to energetyki, przemysłu, transportu, gospodarki komunalnej
i budownictwa, rolnictwa, leśnictwa, turystyki i innych dziedzin działalności, które na środowisko mają wpływ bezpośredni
lub pośredni poprzez korzystanie z jego zasobów oraz powodowanie zanieczyszczenia lub szkodliwych oddziaływań
fizycznych. Wśród metod realizacji celów polityki ekologicznej państwa w ramach polityk sektorowych priorytetem
powinno być stosowanie tzw. dobrych praktyk gospodarowania i systemów zarządzania środowiskowego, które
pozwalają kojarzyć efekty gospodarcze z efektami ekologicznymi.

Podstawowym problemem ochrony środowiska w Polsce jest – w ocenie NIK – rozproszenie kompetencji i odpowiedzialności,
co wynika z niejasnych kryteriów podziału zadań. Wyznaczanie tych zadań oraz kontrola i nadzór nad ich wykonaniem powinny
skupić się w ręku jednego fachowego organu.
W 2013 r. badania kontrolne NIK w obszarze ochrony środowiska koncentrowały się przede wszystkim na ocenie:
przygotowania wybranych gmin do wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi; wypełniania przez
organy administracji rządowej obowiązków wynikających z rozporządzenia w sprawie przemieszczania odpadów; realizacji
przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz regionalnych dyrektorów ochrony środowiska wybranych zadań
w zakresie ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000; działań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie
usuwania drzew z terenu nieruchomości gminnych i zagospodarowania pozyskanego tą drogą drewna; zagospodarowania
osadów ściekowych, powstających w procesie wytwarzania ścieków w komunalnych oczyszczalniach ścieków;
funkcjonowania systemu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji; gospodarowania środkami publicznymi przez
wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej; poszukiwania, wydobywania i zagospodarowania gazu ze
złóż łupkowych; realizacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry przy wykorzystaniu pożyczki Banku
Światowego.



Gospodarka odpadami

Kontrole NIK wskazują na poważne zaniedbania gmin dotyczące gospodarki odpadami135. Negatywnie oceniono stan
przygotowania gmin do wykonywania zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w świetle rozwiązań
wprowadzonych znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. NIK oceniła jednak, że problemy
związane z prawidłową i terminową realizacją zadań dotyczących wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami
komunalnymi wynikały m.in. z czynników obiektywnych, niezależnych od gmin, w tym uwarunkowań prawnych
i organizacyjnych oraz ograniczeń czasowych i finansowych.
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązuje od 1 lipca 2013 roku, po wejściu w życie znowelizowanej
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zmiana polegała przede wszystkim na obligatoryjnym przejęciu przez
gminy obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami. Nowelizacja miała uszczelnić system
gospodarowania odpadami, na większą skalę zapewnić recykling oraz zmniejszyć ilość odpadów, szczególnie
biodegradowalnych, kierowanych na składowiska.
Wprawdzie wyniki kontroli wykazały, że objęte kontrolą gminy w zdecydowanej większości podejmowały działania w celu
wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, jednak całościowe wdrożenie procesu nie było w pełni
satysfakcjonujące. Dostosowano struktury organizacyjne urzędów do zadań związanych z gospodarowaniem odpadami
komunalnymi, przeprowadzono kampanie informacyjno-edukacyjne wśród mieszkańców gmin na temat ich praw
135

Przygotowanie wybranych gmin do wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi (P/13/018/Departament Administracji
Publicznej).
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W finansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska angażowane są w większości środki finansowe
pochodzące z sektora publicznego (środki własne samorządów, środki funduszy ekologicznych, fundusze UE i fundacji
zagranicznych oraz dotacje z budżetu państwa). Źródła publiczne są wykorzystywane do wspierania realizacji polityki
ekologicznej państwa oraz regionalnych i lokalnych programów ochrony środowiska. Ma to istotne znaczenie, gdyż nadal
udział środków publicznych jest często dla inwestorów głównym bodźcem do podejmowania inwestycji ekologicznych.

III. Stan państwa w świetle kontroli NIK

Rozdział Iii

i obowiązków związanych z wprowadzaniem nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, uchwalono akty prawa
miejscowego dotyczące organizacji gospodarki odpadami komunalnymi w terminie umożliwiającym wprowadzenie nowego
systemu od 1 lipca 2013 r. (z wyjątkiem uchwały dotyczącej warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków
komunikacji elektronicznej), wywiązano się z obowiązku zastosowania trybu przetargowego w celu wyłonienia podmiotu
odbierającego lub odbierającego i zagospodarowującego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Kontrole NIK
wykazały jednak, że gminy w nieznacznym stopniu skorzystały z rozwiązania polegającego na wprowadzeniu ulg
prorodzinnych, polegających na zastosowaniu niższych stawek opłat dla rodzin wielodzietnych.
Zdaniem NIK skorzystanie z możliwości wprowadzenia przez gminy ulg prorodzinnych mogłoby przyczynić się do
zmniejszenia obciążeń finansowych tych rodzin z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Badania
ankietowe przeprowadzone wśród mieszkańców wykazały m.in., że nieco ponad 16% ankietowanych uznało działania
informacyjne gminy o zmianie sposobu odbioru odpadów komunalnych na jej terenie za niewystarczające. NIK wskazała też
na brak jednoznacznego sprecyzowania zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dotyczących formy
i terminu dokonywania corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi oraz pojęcia właściciela nieruchomości.
Także przyjęcie przez radę gminy uchwały o ustaleniu nowych stawek opłat za śmieci nie powinno powodować obowiązku
składania nowej deklaracji.



Oczyszczanie ścieków

NIK negatywnie oceniła stan wdrożenia Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w wybranych
gminach136, a także wykonanie wniosków z przeprowadzonej w latach 2008-2009 kontroli realizacji tego programu.
Wyniki kontroli wykazały opóźnienia w realizacji zadań w zakresie wyposażenia aglomeracji w systemy zbierania
i oczyszczania ścieków komunalnych. Stan ten spowodował, że Polska nie wywiązała się do końca 2010 r. z postanowień
zawartych w drugim celu pośrednim traktatu akcesyjnego, dotyczącym osiągnięcia zgodności z dyrektywą 91/271/EWG
w 1069 aglomeracjach, z których ładunek zanieczyszczeń biodegradowalnych stanowić miał 86% całkowitego ładunku
zanieczyszczeń tego typu pochodzących z aglomeracji. Na koniec 2010 r. zgodność z dyrektywą osiągnięto w 147
aglomeracjach, z których ładunek zanieczyszczeń biodegradowalnych stanowił 10,2% łącznego ładunku tych
zanieczyszczeń z wszystkich aglomeracji. Także prognozy dotyczące trzeciego celu pośredniego przypadającego na koniec
2013 r. oraz ostatecznego terminu uzyskania zgodności z dyrektywą, który upłynie z końcem 2015 r., wskazują że
dotrzymanie przez Polskę postanowień zawartych w traktacie akcesyjnym jest poważnie zagrożone. Stan ten
w konsekwencji może spowodować nałożenie przez Unię Europejską kar finansowych na Polskę.
Projekty drugiej i trzeciej aktualizacji KPOŚK przygotowane zostały przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
nierzetelnie, a aktualizacje programu, zatwierdzone przez Radę Ministrów w 2010 r. i 2011 r., przestały stanowić instrument
pełnego wdrożenia w Polsce dyrektywy 91/271/EWG. Gminy nierzetelnie wypełniały obowiązek przedkładania marszałkom
województw corocznych informacji o realizacji KPOŚK za rok ubiegły, a w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej
nierzetelnie weryfikowano sprawozdania otrzymywane od marszałków województw, przez co nie dysponowano pełnymi
i zbilansowanymi danymi odzwierciedlającymi rzeczywisty stan realizacji programu. Z uwagi na błędy w wyznaczeniu
aglomeracji przygotowanie czwartej aktualizacji programu wymaga przede wszystkim poprawnego ich wyznaczenia. Pozwoli
to na prawidłowe zinwentaryzowanie i zaplanowanie w KPOŚK niezbędnych inwestycji w zakresie wyposażenia aglomeracji
w kompletne systemy zbierania i oczyszczania ścieków, na poziomie zapewniającym właściwe wdrożenie dyrektywy
91/271/EWG. Zdaniem NIK konieczne jest pilne podjęcie działań w omawianym zakresie, a następnie zapewnienie gminom
realizującym inwestycje w prawidłowo wyznaczonych aglomeracjach, optymalnych warunków organizacyjnych i finansowych,
umożliwiających wykonanie zadań ujętych w zaktualizowanym programie oraz sprawowanie nadzoru nad ich realizacją.


Zagospodarowanie osadów ściekowych

Negatywnie oceniono zagospodarowanie osadów ściekowych137 przez skontrolowane jednostki eksploatujące komunalne
oczyszczalnie ścieków. Problem ten jest szczególnie istotny, gdyż Polska, przystępując do Unii Europejskiej, zobowiązała się
do wypełnienia wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczącej oczyszczania ścieków
komunalnych. Na wprowadzenie w życie przepisów tej dyrektywy Polska ma czas do końca 2015 r. W dyrektywie dotyczącej
oczyszczania ścieków komunalnych ustalono m.in., że osad powstający w wyniku procesu oczyszczania ścieków winien być
136
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Stan realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (K/12/001/Departament Środowiska).
Zagospodarowanie osadów powstających w oczyszczalniach ścieków komunalnych (P/13/168/Delegatura w Poznaniu).

Ponadto okazało się, że wojewódzkie bazy danych dotyczące wytwarzania i gospodarowania odpadami nie były
dostosowane do przepisów rozporządzenia w sprawie komunalnych osadów ściekowych, a na podstawie danych z tej bazy
nie można było stwierdzić, jaka dawka suchej masy osadu była stosowana na danej działce. Do wojewódzkich baz nie
można było wprowadzić m.in. informacji o ilości suchej masy zastosowanych osadów. Część wprowadzonych danych nie
była z kolei widoczna w raportach z bazy. Wojewódzka baza danych dotycząca wytwarzania i gospodarowania odpadami
jest narzędziem, które może być wykorzystane przez podmioty różnego szczebla w zarządzaniu środowiskiem. Zebrane
w niej dane, szczególnie te o składzie i właściwości komunalnych osadów ściekowych oraz miejscach ich stosowania,
powinny być pomocne w sprawowaniu nadzoru nad gospodarką komunalnymi osadami ściekowymi. Narzędzie to nie było
jednak wykorzystywane. Dostęp do wojewódzkiej bazy danych, poza ministrem właściwym do spraw środowiska, posiadali:
minister właściwy do spraw gospodarki, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, regionalni dyrektorzy ochrony środowiska,
starostowie, wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast, wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska, zarządy
wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz służby statystyki publicznej. Z możliwości dostępu do
danych zgromadzonych w bazach prowadzonych w skontrolowanych ośmiu urzędach marszałkowskich skorzystało jedynie
422 na 1270 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz 119 na 165 starostów. Spośród pozostałych uprawnionych
organów dostęp do baz prowadzonych we wszystkich skontrolowanych urzędach marszałkowskich mieli Minister
Środowiska, wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska oraz urzędy statystki publicznej. Główny Inspektor Ochrony
Środowiska posiadał dostęp do bazy tylko jednego ze skontrolowanych województw, a pozostałe z wymienionych podmiotów
z możliwości dostępu do danych zgromadzonych w bazach wojewódzkich nie skorzystały. Wyniki kontroli wskazały zatem
potrzebę zwiększenia nadzoru nad badaniami osadów i gruntów, na których są one stosowane, w tym nadzoru nad
rzetelnym poborem prób do tych badań.
Najwyższa Izba Kontroli zwróciła także uwagę, aby w wydawanych przez Ministra Środowiska uregulowaniach prawnych
konsekwentnie stosować jedno oznaczenie na powszechnie używane pojęcie dotyczące obciążenia oczyszczalni (RLM).
Używanie w przepisach dwóch skrótów (RLM lub LRM) w celu określenia tego samego pojęcia może sugerować, że istnieją
dwa różne wskaźniki.

133

Rozdział III

ponownie wykorzystany w każdym przypadku, gdy jest to właściwe. Sposoby usuwania osadów powinny natomiast
ograniczać do minimum skutki niekorzystnego wpływu na środowisko. Dyrektywa Rady nr 1999/31/WE w sprawie
składowania odpadów, obliguje z kolei państwa członkowskie do ograniczania składowania odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji. Kontrolę przeprowadzono w ośmiu urzędach marszałkowskich oraz 36 jednostkach
organizacyjnych eksploatujących komunalne oczyszczalnie ścieków, obsługujących aglomeracje o różnych wielkościach.
W części objętych kontrolą oczyszczalni badania osadów wykonywano niezgodnie z obowiązującymi przepisami.
Nieprawidłowości w tym zakresie polegały na: niewykonywaniu badań osadów składowanych na terenie oczyszczalni
z częstotliwością określoną w przepisach, nieegzekwowaniu od laboratoriów podania informacji, czy badania były wykonane
zgodnie z metodami referencyjnymi, nierzetelnym poborze prób osadów do badań. Na terenie części oczyszczalni doszło do
zmieszania osadów zbadanych i niezbadanych, które następnie wywieziono na grunty. Zdarzały się przypadki składowania
osadów na nieutwardzonym podłożu lub bez zadaszenia. Powodowało to przenikanie odcieków z osadów wprost do gruntu
i mogło być powodem skażenia wód podziemnych, a także prowadziło do naruszenia zakazu nawadniania osadów uprzednio
osuszonych. Stwierdzono również nieprawidłowości w stosowaniu osadów na gruntach. Polegały one na: przekraczaniu
dopuszczalnych dawek osadów stosowanych na gruntach, niewykonywaniu badań oraz wadliwym pobieraniu próbek do
badania, niepodawaniu w raportach z badań referencyjnych metod wykonanych badań, wykonywaniu badań
z wielomiesięcznym wyprzedzeniem przed zastosowaniem osadów na gruntach lub dopiero po ich zastosowaniu. W części
skontrolowanych podmiotów takich badań nie wykonano w ogóle. W części oczyszczalni stwierdzono z kolei przypadki
stosowania wytworzonych osadów na gruntach, na których obowiązywał zakaz ich stosowania, np. na gruntach
podlegających ochronie przyrodniczej, na terenach zabudowanych oraz na terenach ochrony pośredniej stref ochronnych
ujęć wody. Kontrola w urzędach marszałkowskich wykazała z kolei, że pracownicy tych urzędów nierzetelnie weryfikowali
roczne zestawienia danych składane przez wytwórców osadów. Jak wykazały badania kontrolne, pracownicy
skontrolowanych urzędów marszałkowskich różnie oceniali – kierując się własnym uznaniem, doświadczeniem i wiedzą –
informacje o osadach, zawarte w rocznych zestawieniach przekazywanych przez ich wytwórców.
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III. Stan państwa w świetle kontroli NIK


Wwożenie odpadów do Polski

Rozdział Iii

NIK stwierdziła istotne nieprawidłowości w wypełnianiu przez organy administracji rządowej obowiązków wynikających
z rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie
przemieszczania odpadów138.
W latach 2008-2011 wwieziono do i wywieziono z Polski oraz przewieziono przez teren Polski ponad 5 mln Mg139 odpadów.
Przemieszczanie odpadów, w tym wykorzystanie zezwoleń i wykonywanie innych decyzji GIOŚ dotyczących
międzynarodowego przemieszczania odpadów (mpo), nie podlegało dostatecznemu nadzorowi. W przeprowadzaniu przez
SG i SC kontroli transportów odpadów oraz przez WIOŚ kontroli wykonania odzysku lub unieszkodliwienia odpadów
występowały utrudnienia spowodowane brakiem informacji dotyczących mpo, a także stwierdzono niespójność działań służb
w zapobieganiu przewozom nielegalnym. Brak było pełnej i szybkiej wymiany informacji pomiędzy służbami nadzorującymi
mpo. W celu usprawnienia oraz wzmocnienia nadzoru i kontroli nad międzynarodowym przemieszczaniem odpadów
w GIOŚ, MF i KGSG utworzono elektroniczne bazy danych, do których wprowadzano dane m.in. o: zezwoleniach na
przemieszczenie odpadów i innych decyzjach Głównego Inspektora, wykonanych przewozach odpadów oraz ujawnionych
próbach przewozów nielegalnych. Jednak bazy danych, obejmujące m.in. mpo, funkcjonujące w Służbie Celnej i Straży
Granicznej, działały niezależnie jako systemy wewnętrzne. Rejestr zgłoszeń i decyzji dotyczących mpo prowadzony w GIOŚ
był niekompletny. Sprawy dotyczące uznawania za odpad uszkodzonych pojazdów, wwożonych do Polski jako towar,
prowadzone były w GIOŚ nierzetelnie, bez należytej staranności w postępowaniu dowodowym, w oparciu o oceny stanu
technicznego i ubytku wartości pojazdów sporządzane na zlecenie właścicieli pojazdów. W GIOŚ, KGSG i MF posiadano
niekompletne i niespójne dane dotyczące liczby przypadków nielegalnego mpo. Brak pełnych danych wynikał
m.in. z niezgłaszania do Głównego Inspektora wszystkich przypadków nielegalnego wwozu odpadów.
W badanym okresie organy Straży Granicznej, Służby Celnej i Inspekcji Transportu Drogowego przekazały do GIOŚ 483
zgłoszenia o podejrzeniu nielegalnego wwozu do Polski odpadów w postaci uszkodzonych pojazdów. W wyniku 463
zakończonych postępowań Główny Inspektor w 77,5% przypadków orzekł na korzyść właścicieli wwożonych pojazdów,
uznając je za towar. Dokonana przez NIK analiza pięciu takich postępowań wykazała, że w przypadku rozbieżnych ocen
stopnia ubytku wartości pojazdu, dokonanych przez rzeczoznawcę powołanego przez przewożącego pojazd i rzeczoznawcę
powołanego przez organ Straży Granicznej, Główny Inspektor Ochrony Środowiska przyjmował jako decydującą ocenę
korzystniejszą dla strony dokonującej przemieszczenia pojazdu, nie podejmując dodatkowych czynności dla wyjaśnienia
stanu faktycznego. W ocenie NIK podejmowanie decyzji na korzyść przywożących uszkodzone pojazdy, bez
wszechstronnego i dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego, stanowiło korupcjogenny mechanizm dowolności
postępowania.
W związku z powyższym do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska skierowano wnioski m.in. o: zapewnienie służbom
kontrolującym międzynarodowe przemieszczanie odpadów dostępu on-line do bazy danych  Kontrola międzynarodowego
przemieszczania odpadów  System Informatyczny Transgranicznego Przemieszczania Odpadów oraz rzetelne
prowadzenie postępowań dowodowych w sprawach uznania lub nieuznania za odpad przewożonych przez granice
uszkodzonych samochodów, na przykład powoływanie rzeczoznawców do oceny stanu technicznego i stopnia ubytku
wartości uszkodzonych samochodów, kiedy opinia rzeczoznawcy właściciela pojazdu znacznie różni się od opinii organów
administracji państwowej zgłaszających nielegalne międzynarodowe przemieszczanie odpadów (uszkodzonych pojazdów)
lub opinii rzeczoznawców powołanych przez te organy.
W ocenie Izby nie stworzono spójnego systemu procedur i zasad postępowania, który minimalizowałby ryzyko wystąpienia
sytuacji mogących mieć negatywny wpływ na obciążanie naturalnego środowiska kraju nielegalnie wwożonymi odpadami,
m.in. wrakami samochodów.



Ochrona przyrody

Po przeprowadzonej kontroli NIK krytycznie oceniła realizację przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz
regionalnych dyrektorów ochrony środowiska wybranych zadań w zakresie ochrony przyrody, w tym obszarów
Natura 2000140. Wyniki kontroli ujawniły, że nowy system zarządzania ochroną przyrody nie jest w pełni wydajny i sprawny.
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Przestrzeganie przepisów rozporządzenia UE w sprawie przemieszczania odpadów (P/12/115/Departament Środowiska).
Megagram – jednostka masy w układzie SI. 1 Mg = 1 tona.
Realizacja przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz regionalnych dyrektorów ochrony środowiska wybranych zadań w zakresie ochrony
przyrody, w tym obszarów Natura 2000 (P/12/118/Departament Środowiska).

W działaniach badanych instytucji wystąpiło szereg nieprawidłowości. Generalny Dyrektor, pomimo istniejącego obowiązku,
nie posiadał pełnych danych o istniejących w Polsce formach ochrony przyrody, przeprowadzonych ocenach oddziaływania
na środowisko, wykonanych inwentaryzacjach przyrodniczych, co utrudniało rzetelne i właściwe zarządzanie przyrodą.
Pomimo intensywnych prac nad sporządzeniem planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 opieszały był proces
ustanawiania ich jako aktów prawa miejscowego, w formie zarządzeń regionalnych dyrektorów. Niewystarczający był też –
w ocenie NIK – nadzór RDOŚ nad obszarami N2000. Różna była intensywność kontroli stanu rezerwatów przyrody, gdyż
Generalny Dyrektor nie ustalił zasad i częstotliwości takich kontroli i nie żądał od regionalnych dyrektorów informacji o stanie
rezerwatów. W Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska odnotowano opóźnienia przy wydawaniu decyzji i postanowień oraz
rozpatrywaniu skarg. NIK zwróciła uwagę na brak sumarycznych danych o wydatkowanych corocznie w skali kraju środkach
na zadania związane z funkcjonowaniem sieci N2000, realizowane przez różne podmioty. W ocenie NIK systematyczne
gromadzenie oraz analizowanie powyższych danych byłoby działaniem celowym m.in. dla określenia ogólnych kosztów
funkcjonowania sieci N2000, planowania wydatków własnych na te cele i oszczędnego nimi gospodarowania.

Zakończono modernizację i przebudowę systemu CRFOP. Nowy system został wyposażony w przyjazny dla użytkowników
formularz, pozwalający organom, które utworzyły formę ochrony przyrody, takim jak sejmiki wojewódzkie i rady gmin, na
wpisywanie informacji do systemu CRFOP. Do wszystkich gmin w Polsce oraz sejmików wojewódzkich przekazano
instrukcję obsługi nowego systemu oraz informację o serwisie mapowym geoserwis.gdos.gov.pl.
W odniesieniu do kwestii niezrealizowania obowiązku z art. 128 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, dotyczącym
prowadzenia bazy ocen oddziaływania na środowisko, podjęto już czynności celem jej utworzenia. W marcu 2013 r. drogą
elektroniczną skierowano pisma do organów, które nie przesłały dotychczas informacji o prowadzonych ocenach
oddziaływania na środowisko za 2012 r., o konieczności realizacji obowiązku. W okresie wrzesień-listopad 2013 r.
przeprowadzono pierwszą część cyklu szkoleń, mających na celu szczegółowy instruktaż przedstawicieli organów,
prowadzących postępowania dotyczące ocen oddziaływania na środowisko w zakresie obsługi bazy danych. Dotychczas
przeszkolono ponad 1000 osób. GDOŚ przedstawił również rozwiązanie mające na celu ułatwienie organom wprowadzenia
zaległych informacji do tej bazy danych, poprzez automatyczne kopiowanie części danych zgromadzonych w wersji
elektronicznej, bez potrzeby ich ręcznego wprowadzania. Zakłada się, że to ułatwienie znacznie przyczyni się do
uzupełnienia zaległych informacji.
Realizując wnioski pokontrolne Izby, GDOŚ zaplanował także nałożenie na regionalnych dyrektorów obowiązku
przygotowania harmonogramu sporządzania projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000
zlokalizowanych na ich terenie oraz prowadzenia sprawozdawczości z wykonania harmonogramu w cyklu półrocznym.
W kwestii środków wydatkowanych przez różne podmioty na działalność związaną z funkcjonowaniem sieci Natura 2000
GDOŚ poinformował, że w związku z opracowanymi Priorytetowymi Ramami Działania (Prioritized Action Framework –
PAF), a także opracowywaniem dokumentów zarządczych wobec obszarów Natura 2000 (plany zadań ochronnych, plany
ochrony) dane takie są gromadzone i porządkowane. Początkowy okres działalności sieci Natura 2000 w Polsce należy
uznać za swoiste doświadczenie, które dziś owocuje możliwymi do opracowania szacunkami kosztów. W ramach
prowadzenia właściwych działań nadzorczych GDOŚ nad obszarami sieci Natura 2000 właściwi miejscowo RDOŚ oraz
pozostałe organy (np. dyrektorzy parków narodowych) gromadzą i przetwarzają dane finansowe związane z kosztami
funkcjonowania sieci. Również w efekcie prowadzonych działań planistycznych wobec tych obszarów dane finansowe będą
szczegółowo rozpoznane.
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Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody.
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W wyniku przeprowadzonych badań i sformułowanych wniosków pokontrolnych GDOŚ rozpoczął realizację zadania
finansowanego ze środków NFOŚiGW pn. „Weryfikacja i aktualizacja informacji przestrzennej i opisowej o pomnikach
przyrody i użytkach ekologicznych na terenie Polski, zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska
w sprawie centralnego rejestru form ochrony przyrody”. Celem zadania jest pozyskanie na potrzeby CRFOP141 dokładnej,
kompleksowej informacji przestrzennej oraz opisowej dotyczącej pomników przyrody i użytków ekologicznych. Zakończenie
projektu jest planowane na grudzień 2014 r. Równocześnie GDOŚ prowadzi prace nad weryfikacją przebiegu granic
pozostałych form ochrony przyrody oraz aktualizacją systemu CRFOP.

Rozdział I

III. Stan państwa w świetle kontroli NIK

III. Stan państwa w świetle kontroli NIK

Rozdział Iii

Wskazana przez NIK potrzeba usprawnienia przepływu informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi GDOŚ oraz
pomiędzy GDOŚ i RDOŚ zaowocowała podjęciem działań mających na celu poprawę przepływu tych informacji.
Organizowane są m.in. spotkania Kierownictwa GDOŚ z RDOŚ, podczas których omawiane są zagadnienia merytoryczne
i kwestie organizacji pracy RDOŚ, a także wprowadzono system telekonferencji, który jest wykorzystywany we wzajemnych
kontaktach. Regionalni dyrektorzy ochrony środowiska zostali zobowiązani do przekazywania raportów i sprawozdań we
wszystkich obszarach, w których informacje były niewystarczające; m.in. w terminie przekazują informacje w zakresie
przypadkowego schwytania lub zabicia zwierząt gatunków objętych ochroną ścisłą oraz wydry. Formularz zgłoszenia tego
typu zdarzeń, opracowany w GDOŚ we wrześniu 2013 r., został przekazany do zaopiniowania wszystkim RDOŚ.
Zatwierdzenie formularza przewidziano na I kwartał 2014 r.
Jedną z przyczyn występowania nieprawidłowości w realizacji zadań w zakresie ochrony przyrody, w tym obszarów Natura
2000, jest – w ocenie NIK – rozproszenie odpowiedzialności za poszczególne elementy w istniejącym systemie ochrony
przyrody, co przy lukach w zasobach informacyjnych i niesprawnym przepływie informacji stwarza ryzyko niewłaściwego
zarządzania ochroną przyrody w kraju. Ponadto brak danych o ogólnej kwocie wydatkowanej corocznie w kraju na zadania
związane z funkcjonowaniem sieci Natura 2000, realizowane przez różne podmioty, co stwarza ryzyko niecelowego
i niegospodarnego wydatkowania środków na ochronę środowiska.



Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Badaniami kontrolnymi Najwyższa Izba Kontroli objęła także gospodarowanie środkami publicznymi przez wojewódzkie
fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej142, których głównym zadaniem jest realizacja zasady
zrównoważonego rozwoju Polski poprzez finansowanie zadań określonych w polityce ekologicznej państwa.
Kontrole NIK przeprowadzone w ostatnich latach wykazały, że WFOŚiGW nie wykorzystują w pełni środków publicznych
będących w ich dyspozycji, a sposób rozpatrywania wniosków o dofinansowanie poszczególnych przedsięwzięć
proekologicznych naruszał zasadę powszechnego i równego dostępu do wsparcia ze środków publicznych. Zidentyfikowano
przypadki decyzji podejmowanych przez zarządy funduszy, działające w granicach uznaniowości, w których nie zapewniono
pełnego obiektywizmu przy ocenie rozpatrywanej dokumentacji, jawności podejmowanych decyzji i równego traktowania
wszystkich zainteresowanych preferencyjnym dofinansowaniem. Powyższe okoliczności stwarzają ryzyko występowania
mechanizmów korupcjogennych.
Przyjęte do realizacji strategie działania objętych badaniami funduszy, wśród podstawowych kierunków wydatkowania
środków wymieniały m.in. zapewnienie wkładu krajowego dla realizacji przedsięwzięć dofinansowywanych środkami
bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej oraz współfinansowanie przedsięwzięć przyczyniających się do osiągania celów
ustanowionych w polityce ekologicznej państwa oraz programie ochrony środowiska każdego z województw. W strategiach
WFOŚiGW nie zostały określone szczegółowe kierunki działań oraz wskaźniki oczekiwanych rezultatów.
Wyniki kontroli wskazały na brak powiązań pomiędzy obszarami dofinansowania określonymi w planach działalności
a zadaniami wymienionymi w listach przedsięwzięć priorytetowych, co uniemożliwiło sformułowanie jednoznacznej oceny,
czy zarządy podejmowały niezbędne działania celem realizacji planów działalności, oraz w jaki stopniu plany te zrealizowały.
NIK zwróciła uwagę, że brak preferencji dla zadań z listy przedsięwzięć priorytetowych, zarówno w toku oceny wniosków,
jaki i w zakresie warunków dofinansowania, uniemożliwiał faktyczną realizację przyjętych priorytetów i prowadził do
przypadkowego rozpraszania środków funduszy
W skontrolowanych funduszach stosowano rozbudowane katalogi mierników służące do określenia efektów ekologicznych.
Zapisywany w umowach z beneficjentami efekt ekologiczny był w projektach inwestycyjnych określony w postaci mierzalnych
wartości. W projektach z dziedziny ochrony przyrody, edukacji ekologicznej czy przeciwdziałania nadzwyczajnym
zagrożeniom efekt ekologiczny określano w sposób opisowy, wskazując cel lub przeznaczenie zakupionych dóbr i usług.
Nie zawsze stosowano przytoczone wyżej wskaźniki realizacji efektów ekologicznych do ustalenia rzeczywistego wpływu
przedsięwzięć finansowanych przez fundusze na ochronę środowiska. Ocena osiągniętych efektów ekologicznych
w przypadku projektów dotyczących termomodernizacji budynków i modernizacji źródeł ciepła opierała się wyłącznie na
oświadczeniu beneficjentów o ich uzyskaniu. Nie wymagano od beneficjentów przeprowadzenia pomiarów rzeczywistych
parametrów oddziaływania na środowisko i nie narzucano określenia sposobu weryfikacji efektu ekologicznego.
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Gospodarowanie środkami publicznymi przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (P/13/181/Delegatura w Warszawie).

Fundusze rzetelnie dokonywały rozliczenia rzeczowego i finansowego zadań. W badanej próbie 210 umów stwierdzono, że
wypłaty środków były dokonywane każdorazowo po przedłożeniu dokumentów finansowych potwierdzających poniesienie
kosztów realizacji zadań zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz po ich zaakceptowaniu przez odpowiednie
służby Funduszy.
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Pozytywnie oceniono opracowanie przez wszystkie badane fundusze zasad udzielania i umarzania pożyczek, udzielania
dotacji oraz opracowanie instrukcji obiegu, rozpatrywania i realizacji wniosków. Wszystkie fundusze posiadały ustalone
kryteria oceny merytorycznej wniosków, uwzględniające takie elementy, jak: zgodność zadania z listą przedsięwzięć
priorytetowych, jednostkowe koszty uzyskania efektów ekologicznych, wykonalność przedsięwzięcia, stopień przygotowania
inwestycji do realizacji. Kryteriami decydującymi o dofinansowaniu były: poprawność formalna wniosku i wykonalność
finansowa planowanego przedsięwzięcia.



Usuwanie drzew z terenu nieruchomości gminnych

Negatywnie oceniona została działalność gmin w istotnych obszarach kontrolowanej działalności obejmujących uzyskiwanie
zezwoleń na usunięcie drzew i gospodarowanie pozyskanym drewnem, a także skuteczność kontroli zarządczej w tym
zakresie. Stwierdzono m.in.: nierzetelne sporządzanie wniosków o wydanie zezwoleń na usunięcie drzew w 12 z 22 gmin;
wydawanie przez prezydentów siedmiu z 11 miast na prawach powiatu zezwoleń na usunięcie drzew z terenu nieruchomości
gminnych (występowanie przez nich zarówno w roli wnioskodawcy, jak i organu udzielającego gminie zezwolenia),
tj. niezgodnie z art. 90 ustawy o ochronie przyrody; niegospodarne rozporządzanie pozyskanym drewnem przez wszystkie
gminy objęte kontrolą, polegające m.in. na niedokonywaniu obmiaru i wyceny pozyskanego drewna, czego skutkiem było
m.in. uszczuplenie przychodów gmin możliwych do uzyskania z jego sprzedaży, a także brak udokumentowania sposobu
zagospodarowania tego drewna; przypadki usunięcia w dwóch gminach drzew bez wymaganego zezwolenia, skutkujące
koniecznością zapłaty administracyjnej kary pieniężnej.
Pozytywną ocenę, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, uzyskała działalność gmin w pozostałym zakresie, obejmującym
wywiązywanie się z obowiązków zawartych w zezwoleniach i realizację przez nie prac związanych z usuwaniem drzew,
jak również wydawanie przez starostów zezwoleń i wykonywanie czynności sprawdzających ich realizację.
Objęte kontrolą gminy w sposób niegospodarny rozporządzały drewnem pochodzącym z drzew usuwanych z nieruchomości
gminnych. Nie dokonywano szacowania wartości drewna pozyskanego w wyniku inwestycji, nie udokumentowano sposobu
zagospodarowania drewna pozyskanego w wyniku inwestycji i remontów, drewno traktowano jak odpad i pozostawiano do
dyspozycji wykonawcy usługi usunięcia drzew, nie nakładając na niego obowiązku rozliczenia się z pozyskanego drewna
(nie określano sposobu dokumentowania spełnienia tego warunku przez wykonawcę, w rezultacie niemożliwe było
zweryfikowanie, czy wykonawcy w ogóle uwzględnili wartość drewna w swoich ofertach), przekazywano drewno w formie
darowizny osobom fizycznym lub miejskim jednostkom organizacyjnym na własne potrzeby (w celach opałowych) bez
udokumentowania tych czynności. Brak nadzoru nad sposobem rozdysponowania pozyskiwanego drewna świadczył
o niegospodarności i mógł stwarzać zagrożenie wystąpienia korupcji. Do prognozowanych ryzyk NIK zaliczyła brak wyceny
wartości drewna pozyskanego w wyniku usunięcia drzew, prowadzące do uszczuplenia majątku gmin.
Kwestie związane z sygnałami o nadmiernej wycince drzew przez wskazane jednostki samorządu terytorialnego rozpoznane
zostały także w ramach kontroli pn. Ochrona drzew w procesie inwestycyjnym na terenie Zakopanego w latach 2009-2013144.
W jej wyniku ocenione zostały działania władz Zakopanego podejmowane dla ochrony drzew na terenie miasta w aspekcie
planowanych i podejmowanych przedsięwzięć inwestycyjnych.
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Usuwanie drzew z terenu nieruchomości gminnych i zagospodarowanie pozyskanego drewna (P/12/138/Delegatura w Katowicach).
Ochrona drzew w procesie inwestycyjnym na terenie Zakopanego w latach 2009-2013 (S/13/003/Delegatura w Krakowie).
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Problem ten został rozpoznany w ramach kontroli pn. Usuwanie drzew z terenu nieruchomości gminnych
i zagospodarowanie pozyskanego drewna143. Ocenie poddano usuwanie drzew z terenu nieruchomości gminnych
i zagospodarowanie pozyskanego tą drogą drewna, prowadzone przez 22 gminy miejskie (w tym 11 miast na prawach
powiatu) oraz siedmiu starostw powiatowych położonych na terenie siedmiu województw: łódzkiego, mazowieckiego,
podkarpackiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.
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Rozdział Iii

W wyniku przeprowadzonych badań ujawniono szereg nieprawidłowości w działaniach władz miasta, m.in.:
– nieuwzględnienie w dostatecznym stopniu zagadnień związanych z ochroną przyrody przy opracowaniu i uchwalaniu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście Wschód, wynikających z obowiązujących
przepisów prawa, opracowania ekofizjograficznego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy;
– nierzetelne prowadzenie uzgodnień i opiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Śródmieście Wschód;
– nieprawidłowe i nierzetelne wydawanie decyzji zezwalających na usunięcie drzew;
– niegospodarność przy wymierzaniu i pobieraniu administracyjnych kar pieniężnych za usuwanie drzew bez
wymaganego zezwolenia;
– nierzetelny sposób weryfikacji wywiązywania się z obowiązków ustalonych w zezwoleniach na usunięcie drzew.
Wyniki przeprowadzonych badań kontrolnych pozwoliły ponadto wskazać obszary szczególnie zagrożone korupcją,
do których NIK zaliczyła: zezwolenie na usunięcie drzew bez naliczania stosowanych opłat lub dokonania nasadzeń
zastępczych oraz nieprowadzenie postępowań lub nienaliczanie kar za usunięcie drzew bez zezwolenia.
Sformułowane zostały także prognozowane ryzyka występowania ewentualnych nieprawidłowości w tym obszarze,
do których zaliczono: niespójne przepisy w ustawie o ochronie przyrody, zbyt wysokie opłaty za usunięcie drzew oraz brak
odpowiedniego wyważenia interesów inwestora i ochrony przyrody.



Recykling pojazdów

Przeprowadzone w 2013 r. badania kontrolne wykazały także wadliwie funkcjonujący system recyklingu pojazdów
wycofanych z eksploatacji145. Ustalenia kontroli w tym zakresie prowadzą do wniosku, że system ten nie gwarantował
realizacji głównego celu ustawy o recyklingu pojazdów, tj. zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko pojazdów
wycofanych z eksploatacji przy założeniu, że wszystkie te pojazdy będą przekazywane do profesjonalnych stacji demontażu.
Nieskuteczny był także funkcjonujący system kontroli i egzekucji.
Pojazdy, które nie spełniają wymagań technicznych zapewniających ochronę środowiska, zdrowia lub życia, są zgodnie
z ustawą o recyklingu pojazdów pojazdami wycofanymi z eksploatacji. Zgodnie z tą ustawą wymagania techniczne pojazdu
wycofanego z eksploatacji ma określić minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw środowiska. Jednak rozporządzenie w tym zakresie nie zostało wydane. Z punktu widzenia gospodarki odpadami
ustanowione prawo dotyczące gospodarowania pojazdami wycofanymi z eksploatacji, transponuje prawo Unii Europejskiej
wprowadzone dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE z 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów
wycofanych z eksploatacji.
Znaczący wpływ na nieprawidłowe funkcjonowanie systemu recyklingu pojazdów ma nieokreślenie przez Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w porozumieniu z Ministrem Środowiska kryteriów, według których można
uznać pojazd za wycofany z eksploatacji. Nieokreślenie tych kryteriów utrudnia prowadzenie skutecznych działań
podmiotom, które uczestniczą w tym systemie.
Minister Środowiska podejmował działania zmierzające do uszczelnienia systemu recyklingu pojazdów wycofanych
z eksploatacji, jednak nie doprowadziły one do wyeliminowania szarej strefy146 w tym obszarze. W celu likwidacji szarej
strefy wskazane jest aktywne współdziałanie Ministra Środowiska z organami administracji rządowej147, organami jednostek
samorządu terytorialnego148 oraz innymi podmiotami149.
NIK oceniła pozytywnie działania NFOŚiGW w obszarach: dochodzenia opłat za wprowadzenie pojazdu na terytorium kraju
uiszczonych w niewłaściwej wysokości; udzielania dopłat dla przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów oraz
dofinansowanie gmin w zakresie zbierania porzuconych pojazdów. Wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska wywiązywali się
z obowiązku przeprowadzania, przynajmniej raz w roku, kontroli stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
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Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji (P/12/180/Delegatura w Warszawie).
Szara strefa jest to nielegalny demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji. Punkty nielegalnego złomowania samochodów nie muszą prowadzić
oficjalnej dokumentacji ani spełniać wymaganych prawem norm ekologicznych, często prowadzone są przez przypadkowe osoby, a skutki tej
działalności są szkodliwe dla środowiska oraz zdrowia ludzi i zwierząt.
Inspekcje ochrony środowiska, administracja celna, kontrola skarbowa, Policja.
Marszałkowie województw, starostowie powiatów, wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast).
NFOŚiGW, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, prokuratura, firmy ubezpieczeniowe.

Negatywnie oceniono działania Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w obszarach: dochodzenia należności z tytułu
opłaty za brak sieci zbierania pojazdów; ustalania dodatkowej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów wobec podmiotów,
które jej nie wniosły; weryfikowania rocznych sprawozdań o wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów.
Stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji spełniały minimalne wymagania określone w rozporządzeniu Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu
pojazdów wycofanych z eksploatacji150. Skontrolowani przedsiębiorcy151 prowadzący stacje demontażu zapewniali
bezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi przetwarzanie tych pojazdów oraz odpadów z nich powstających.
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W okresie objętym kontrolą nie wszystkie pojazdy wycofane z eksploatacji trafiały do stacji demontażu lub punktów zbierania
pojazdów, a działania podejmowane przez Ministra Środowiska nie doprowadziły do uszczelnienia systemu recyklingu
pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Istotnym problemem jest nieokreślenie kryteriów, według których pojazdy, które nie spełniają wymagań technicznych
zapewniających ochronę środowiska, zdrowia lub życia ludzi, mogą zostać zaliczone do pojazdów wycofanych z eksploatacji.
Do dnia zakończenia kontroli NIK (marzec 2013 r.) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nie wydał w tej sprawie
rozporządzenia. Obowiązek wydania takiego rozporządzenia wynika z art. 3a ust. 2 ustawy o recyklingu pojazdów. Rozbieżność
w stosowaniu pojęć, kiedy pojazd można traktować jako nieużytkowany, a kiedy jako wycofany z eksploatacji, a od jakiego
momentu będzie odpadem, powoduje problemy w podejmowaniu stosownych działań przez właściwe organy.
Niezależnie od realizacji wniosków pokontrolnych skierowanych do: Ministra Środowiska, Głównego Inspektora Ochrony
Środowiska; Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Wojewódzkich Inspektorów
Ochrony Środowiska, w ocenie Najwyższej Izby Kontroli niezbędne jest podjęcie działań przez:
– Ministra Środowiska odnośnie kreowania polityki zapewniającej prawidłowe funkcjonowanie systemu recyklingu
pojazdów wycofanych z eksploatacji;
– Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w porozumieniu z Ministrem Środowiska w celu wydania,
zgodnie z delegacją zawartą w art. 3a ust. 2 ustawy o recyklingu pojazdów, rozporządzenia w sprawie wymagań
technicznych, których niespełnienie będzie podstawą uznania tych pojazdów za wycofane z eksploatacji.
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Dz.U. Nr 143, poz. 1206 ze zm.
Kontrolą objęto 12 przedsiębiorców (z sześciu województw objętych niniejszą kontrolą), którzy w latach 2011-2012 otrzymali najwyższe kwoty dopłat
do stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
Przedsiębiorca obowiązany jest uzyskać poziom odzysku i recyklingu w wysokości odpowiednio 85% i 80% masy pojazdów przyjętych rocznie do stacji
demontażu pojazdów.
Dane o uzyskanych poziomach odzysku i recyklingu oraz odnośnie liczby przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów wycofanych
z eksploatacji uzyskano w NFOŚiGW.
Poziom odzysku dla pojazdów wyprodukowanych do 31 grudnia 1979 r. wynosił 75%, a poziom recyklingu 70%.
Od 1 stycznia 2011 r. poziom odzysku i recyklingu jest jednakowy dla wszystkich samochodów i do 31 grudnia 2014 r. wynosi odpowiednio 85% i 80%
masy pojazdów przyjętych rocznie przez przedsiębiorcę do stacji demontażu pojazdów. Od 1 stycznia 2015 r. poziom odzysku i recyklingu będzie
wynosił odpowiednio 95% i 85%.
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Za 2010 r. i 2011 r. Polska uzyskała ustawowe poziomy odzysku i recyklingu152, pomimo iż nie wszyscy przedsiębiorcy
prowadzący stacje demontażu pojazdów osiągnęli wymagane poziomy. Za 2010 r. pięciu spośród 655 przedsiębiorców
prowadzących stacje demontażu pojazdów153 nie uzyskało wymaganych poziomów odzysku i recyklingu dla pojazdów
wyprodukowanych do 31 grudnia 1979 r.154, natomiast dla samochodów wyprodukowanych po 1 stycznia 1980 r. poziomu
odzysku nie osiągnęło 17 przedsiębiorców, a recyklingu 16. Za 2011 r.155 28 spośród 704 przedsiębiorców prowadzących stacje
demontażu pojazdów nie uzyskało wymaganego poziomu odzysku, a poziomu recyklingu nie osiągnęło 16 przedsiębiorców.
W wyniku kontroli NIK wskazała potrzebę wyeliminowania szarej strefy z obszaru recyklingu pojazdów wycofanych
z eksploatacji poprzez aktywne współdziałanie Ministra Środowiska ze wszystkimi podmiotami uczestniczącymi w systemie
gospodarowania pojazdami. Poprawa systemu gospodarowania pojazdami wycofanymi z eksploatacji wymaga usprawnienia
systemu nadzoru nad rynkiem pojazdów, w tym kontroli i egzekucji przepisów prawa dotyczących tego obszaru,
skuteczniejszego dochodzenia od właścicieli pojazdów obowiązkowych ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej oraz
wprowadzenia systemu nadzoru nad wewnątrzwspólnotowym nabyciem pojazdów.

III. Stan państwa w świetle kontroli NIK


Ochrona środowiska podczas poszukiwania i wydobywania gazu łupkowego

Rozdział Iii

W wyniku kontroli pn. Poszukiwanie, wydobywanie i zagospodarowanie gazu ze złóż łupkowych156 (kontrola jest
omówiona szerzej w rozdziale Gospodarka – Bezpieczeństwo energetyczne) NIK dokonała oceny działań administracji
publicznej w zakresie udzielania koncesji na poszukiwanie i/lub rozpoznawanie złóż gazu łupkowego oraz określania
wielkości zasobów gazu z łupków, a także wywiązywania się przedsiębiorców z warunków ustalonych w koncesjach.
NIK stwierdziła, że niewystarczający i nierzetelny był nadzór urzędów górniczych nad przestrzeganiem przez przedsiębiorców
przepisów w zakresie ochrony środowiska, wynikających z koncesji, planów ruchu zakładu górniczego, innych decyzji
administracyjnych (np. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia). Nie skontrolowano wszystkich
wykonanych odwiertów poszukiwawczych. Nie we wszystkich przeprowadzonych kontrolach odniesiono się do każdego
z elementów i obszarów środowiska, tj. ochrony powierzchni ziemi, wód, powietrza przed odpadami, hałasem oraz wibracjami
powstającymi przy wykonywaniu robót wiertniczych. Również Minister Środowiska nie prowadził kontroli przedsiębiorców,
w szczególności w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzieloną koncesją. Niewystarczający był nadzór Ministra
Środowiska, PIG, PIB i Wyższego Urzędu Górniczego nad podległymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi w zakresie
zagadnień związanych z poszukiwaniem i/lub rozpoznawaniem złóż gazu łupkowego. Pracownicy Ministerstwa.



Ochrona przeciwpowodziowa

W 2013 r. NIK poddała także ocenie realizację Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry przy
wykorzystaniu pożyczki Banku Światowego157. Była to kolejna (piąta) kontrola Wieloletniego Programu dla Odry 2006,
opracowanego w 2000 r. przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku powodzi w lipcu 1997 r. w celu zwiększenia bezpieczeństwa
przeciwpowodziowego. Na Program ten Rząd RP pozyskał środki finansowe, którymi postanowiono sfinansować część zadań,
określonych w „Projekcie Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry”. W dniu 11 lipca 2007 r., poprzez zawarcie umowy
pożyczki z Bankiem Światowym, Polska pozyskała 140,1 mln euro, a na podstawie umowy z BRRE kredyt w kwocie 204,9 mln euro.
Koszt realizacji Projektu ustalono na 505,0 mln euro, zakładając, że brakujące środki pochodzić będą z budżetu państwa – 30,0 mln
euro i z Unii Europejskiej – 130,0 mln euro. Realizacja Projektu obejmuje cztery komponenty, w tym budowę suchego zbiornika
przeciwpowodziowego Racibórz i modernizację wrocławskiego węzła wodnego. Ramy prawne przedmiotowej kontroli określone zostały
m.in. w ustawach: o finansach publicznych, Prawo wodne, Prawo zamówień publicznych.
NIK negatywnie oceniła działania jednostek wdrożeniowych w zakresie realizacji „Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej
w dorzeczu Odry” z uwagi na nierozpoczęcie w 2012 r. zasadniczych prac budowlanych dla dwóch kluczowych zadań,
tj. budowy zbiornika Racibórz oraz modernizacji wrocławskiego węzła wodnego. Opóźnienia w tym zakresie nie zmieniły się
w stosunku do 2011 r. i nadal wynosiły trzy lata. Równocześnie niskie było, bo na poziomie 12,3%, zaawansowanie
finansowe realizacji projektu. W konsekwencji nie nastąpiła, od czasu powodzi w 1997 r., poprawa bezpieczeństwa
przeciwpowodziowego dorzecza Odry. Badania NIK po raz kolejny wykazały rozbieżność pomiędzy wielkością 505 mln euro
środków niezbędnych na realizację projektu według umowy pożyczki (zawartej z Bankiem Światowym) i umowy kredytu
(zawartej z BRRE) a poziomem 826 mln euro kosztów jego realizacji. Dotychczas nie określono źródeł finansowania tej luki
finansowej w wysokości około 321 mln euro, co może być powodem kolejnych opóźnień w realizacji projektu.
Nieterminowo realizowano zadania ujęte w projekcie. Mimo upływu 66 z 83 (79,5%) miesięcy przewidzianych na jego
realizację zaawansowanie finansowe na koniec 2012 r. było niskie i wynosiło 319,8 mln zł, tj. 12,3% planowanych kosztów
projektu. Nie zakończono prac przygotowawczych, umożliwiających wszczęcie zasadniczych prac budowlanych dla
przedsięwzięć składających się na projekt, w szczególności dla budowy zbiornika Racibórz oraz modernizacji wrocławskiego
węzła wodnego. Z powodu niezadowalającego postępu realizacji projektu nie nadrobiono szacowanych na ok. trzy lata
opóźnień, co uniemożliwia zakończenie projektu w terminie do końca maja 2014 r. Zagrożeniem dla sprawnego przebiegu
realizacji wykonania zadań ujętych w projekcie jest niepełne zabezpieczenie na ten cel środków finansowych. Według
szacunków niedobór tych środków może wynieść 321 mln euro. Nieprawidłowości w zakresie realizacji zadań określonych
w Projekcie stwierdzono w czterech spośród pięciu skontrolowanych jednostek.
NIK pozytywnie oceniła sposób wydatkowania w 2012 r. środków finansowych w ogólnej kwocie 200,6 mln zł na realizację
„Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry”. Wydatki poniesione zostały zgodnie z celami i zasadami
realizacji, wynikającymi z wymagań przewidzianych procedurami Banku Światowego. Stwierdzone nieprawidłowości
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Poszukiwanie, wydobywanie i zagospodarowanie gazu ze złóż łupkowych (P/12/186/Delegatura we Wrocławiu).
Realizacja Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry przy wykorzystaniu pożyczki Banku Światowego (P/13/184/Delegatura
we Wrocławiu).

w zakresie wydatkowania środków finansowych mieściły się w założonej tolerancji błędu. W ślad za tym NIK, po przebadaniu
rocznego sprawozdania finansowego projektu za 2012 r., wydała dla Banku Światowego opinię bez zastrzeżeń w zakresie
sporządzenia przedmiotowego sprawozdania.

Rozdział I

III. Stan państwa w świetle kontroli NIK

W każdej z kontrolowanych jednostek i na każdym etapie prowadzenia czynności kontrolnych NIK zwracała także uwagę na
identyfikację obszarów i mechanizmów korupcjogennych, zwłaszcza na styku interesu publiczno-prywatnego, m.in. w sferze
udzielania zamówień publicznych i rozliczeń rzeczowo-finansowych. Mechanizmy potwierdzające prawdopodobieństwo
występowania zjawisk korupcjogennych dotyczyć mogą np.: opracowywania i zatwierdzania dokumentów przez te same
osoby albo przez pracowników organów administracji publicznej zaangażowanych w proces ich zatwierdzania.
Wyniki kontroli wskazują na występowanie problemów i zagrożeń mogących rzutować negatywnie na dalszą realizację
projektu. Brak działań mających na celu ich rozwiązanie i uniknięcie może prowadzić do kolejnych opóźnień w wykonawstwie
podstawowych komponentów projektu.
Wnioski pokontrolne NIK w obszarze ochrony środowiska

Do Rady Ministrów, w związku z ustaleniami kontroli pn. Przygotowanie wybranych gmin do wprowadzenia nowego
systemu gospodarki odpadami komunalnymi, o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w celu:
 jednoznacznego sprecyzowania pojęcia „właściciela nieruchomości”, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 u.c.p.g.;
 wskazania, że właściciel nieruchomości nie będzie zobowiązany do składania nowej deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami, kiedy rada gminy w drodze uchwały dokona zmiany stawki opłaty;
 sprecyzowania formy i terminu dokonywania corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, o której
mowa w art. 3 ust. 2 pkt 10 u.c.p.g.;
 ustawowego sprecyzowania kwestii legalności powierzania odbioru odpadów komunalnych samorządowym
zakładom budżetowym;
 ustawowego rozstrzygnięcia kwestii nadzoru nad uchwałami podejmowanymi przez rady gmin w zakresie
gospodarki odpadami w celu jednoznacznego wskazania, który z organów jest właściwy do kontroli ich
legalności.
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Do Ministra Środowiska:
 o podjęcie przez Ministra Środowiska działań w celu nowelizacji ustawy o ochronie przyrody, w zakresie
określenia terminu, w jakim powinien być ustanowiony plan zadań ochronnych;
 o podjęcie działań w celu nowelizacji ustawy o ochronie przyrody w zakresie ustalenia zasad sprawowania
nadzoru nad rezerwatami przyrody;
 o podjęcie przez Ministra Środowiska działań w celu doprecyzowania przepisów ustawy o zapobieganiu
szkodom w środowisku i ich naprawie w zakresie terminów przekazywania GIOŚ informacji o zagrożeniu
szkodą w środowisku;
 o podjęcie przez Ministra Środowiska, we współpracy z Ministrem Finansów, działań w celu wprowadzenia
zmiany w obowiązujących przepisach, która umożliwiłaby realizację art. 13 ust. 6 uoop, tj. wykorzystywanie
środków z opłat za wstęp do rezerwatów przyrody na cele ochrony przyrody;
 o doprowadzenie do zdefiniowania pojęcia „gmina wiodąca w aglomeracji” oraz do określenia jej zadań
i kompetencji, związanych z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych;
 o podjęcie działań w celu uregulowania w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w sposób
jednoznaczny wydawania rozstrzygnięć w postępowaniach administracyjnych, dotyczących udzielania
zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gmin
o statusie miasta na prawach powiatu, przez inny organ (starostę innego powiatu) wskazany przez
samorządowe kolegium odwoławcze (art. 90 ustawy);
 o wprowadzenie zmian w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie
komunalnych osadów ściekowych poprzez: wprowadzenie dla wytwórców osadów obowiązku
informowania gminy o zamiarze zastosowania osadów na gruntach tej gminy, ze wskazaniem masy
i miejsca zastosowania oraz wyników badań gruntów i osadów, w celu zapewnienia prawidłowego ich
dawkowania oraz doprecyzowanie terminu każdorazowego badania gruntów przed zastosowaniem na nich
osadów, aby zapobiec stosowaniu osadów na gruntach, na których po badaniach były wykonywane
zabiegi agrotechniczne, np. nawożenie, plonowanie itp. (skład gruntu w czasie pomiędzy badaniem
a zastosowaniem osadów uległ zmianie).

III. Stan państwa w świetle kontroli NIK
5.

Mieszkalnictwo i zagospodarowanie przestrzenne

Rozdział Iii

W 2013 roku oddano do użytku ponad 146 tys. mieszkań – o kilka procent mniej niż w 2012 roku. Jak wynika z danych
Głównego Urzędu Statystycznego, są to głównie mieszkania indywidualne (55%) i wznoszone przez deweloperów (40%).
W grupie mieszkań pozostałych (spółdzielcze, społeczno-czynszowe, komunalne, socjalne) oddano zaledwie 5% ogólnej
liczby, chociaż potrzeby są tu duże158. Obecnie deficyt mieszkaniowy wynosi według danych statystycznych ok. 700 tys.
mieszkań159, nie jest on jednak dokładnie oszacowany, gdyż nie obejmuje choćby tych osób, które mieszkają z rodzicami,
tworząc z nimi jedno gospodarstwo domowe, w sprzyjających warunkach zaś chętnie zamieszkałyby osobno.
Gminy od lat mają problem z niedoborem mieszkań dla najuboższych mieszkańców, szczególnie mieszkań komunalnych
oraz lokali socjalnych. Przyczyn takiego stanu nie można upatrywać tylko w braku środków materialnych czy niedostatku
wykonawstwa. W tej sferze dochodzi też do paradoksów – z jednej strony brakuje lokali, z drugiej zaś – są pustostany, które
często nie wymagają żadnych lub wymagają niewielkich nakładów remontowych, by zostać zasiedlone. Kolejnym
paradoksem jest, że przy napiętych budżetach samorządów coraz częściej pojawia się konieczność wypłaty znacznych
odszkodowań za konsekwencje niewykonanych wyroków eksmisyjnych, z powodu niezapewnienia przez gminę lokalu
socjalnego.



Lokale komunalne

Mieszkaniowy zasób gminy powinien być wykorzystywany do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych lokalnej społeczności,
a w szczególności osób o niskich dochodach. Gospodarowanie lokalami komunalnymi jest corocznie badane w rozmaitych
aspektach przez NIK. W 2013 roku wnikliwej ocenie poddano gospodarowanie lokalami komunalnymi w budynkach
mieszkalnych160. W badanych przez NIK gminach kontrolerzy stwierdzili, że zadanie własne gminy, polegające na
zaspokajaniu potrzeb lokalowych mieszkańców, szczególnie uboższych – jest realizowane w stopniu niedostatecznym.
Są wprawdzie gminy, które z konkretnymi zadaniami radzą sobie lepiej od innych, a wypracowane przez nie praktyki mogą
być dla innych wzorem, to jednak ogólna sytuacja nie jest dobra. Różny jest też w poszczególnych regionach i miastach
okres oczekiwania na lokal komunalny, inne są progi dochodowe uprawniające do otrzymania lokalu od samorządu
(np. w Rzeszowie 844 zł, w Warszawie – 1350 zł na osobę w rodzinie).
Generalnie działania gmin nie doprowadziły do racjonalnego wykorzystania własnego zasobu i nie zapewniły poprawy
warunków mieszkaniowych osób znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Władze nie miały pełnych informacji
o wielkości i stanie technicznym istniejącego zasobu lokali oraz o sposobie ich wykorzystania, co utrudniało podejmowanie
racjonalnych decyzji właścicielskich w zakresie gospodarowania tym zasobem, szczególnie remontów i likwidacji
pustostanów. Wieloletnie programy gospodarowania mieszkaniowym zasobem gmin były często nieaktualne lub
niekompletne. Niejednokrotnie nie realizowano zawartych w nich założeń, szczególnie gdy dotyczyło to remontów mieszkań.
Kontrolerzy najczęściej spotykali się z nieprzestrzeganiem ustalonych przepisami prawa zasad najmu i sprzedaży lokali
tworzących mieszkaniowy zasób gminy oraz nierzetelnym weryfikowaniem uprawnienia do najmu mieszkania. Terminy
zakończenia umowy zawartej na czas oznaczony oraz uprawnienia do dalszego zajmowania lokalu nie były przez lokalnych
urzędników monitorowane. W tej kwestii pozytywnie wyróżniają się te samorządy, które poddały kontroli społecznej tryb
rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawieranych na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych.
Ponieważ rozwiązanie to sprawdza się w praktyce, NIK wnioskowała do b. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej161 o wypracowanie rozwiązań służących wzmocnieniu kontroli społecznej w tym obszarze.
Egzekwowanie należności z tytułu najmu lokali było nieskuteczne. Powodowało to narastanie z roku na rok zaległości
i pogłębiło niedobór środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie zasobu (np. remonty). Gminy coraz częściej
dostrzegają problem rosnących zaległości w opłatach z tytułu najmu lokali i ograniczone możliwości zarobkowe dłużników.
Niektóre z gmin stworzyły możliwość odpracowania zadłużenia poprzez wykonywanie prac na rzecz wspólnoty, także
mieszkaniowej.
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Gospodarowanie lokalami komunalnymi w budynkach mieszkalnych (P/12/069/Departament Infrastruktury).
Obecnie Minister Infrastruktury i Rozwoju.



Lokale użytkowe

Rozdział I

III. Stan państwa w świetle kontroli NIK

Zasób lokali komunalnych gminy to nie tylko lokale mieszkalne, ale także użytkowe. Są one ważną częścią zasobu gminy,
mogą bowiem przynosić duży dochód. NIK przyjrzała się, jak wygląda gospodarowanie komunalnymi obiektami
i lokalami o przeznaczeniu użytkowym w miastach województwa wielkopolskiego162. U połowy skontrolowanych była to
kontrola sprawdzająca w stosunku do stanu z 2008 r. Pomimo występowania w dalszym ciągu nieprawidłowości, zauważono
poprawę gospodarowania lokalami użytkowymi w wybranych miastach województwa wielkopolskiego. Zmniejszyła się
bowiem liczba i skala nieprawidłowości w prowadzeniu ewidencji zasobu użytkowego, udostępnianiu najemcom
i dzierżawcom nieruchomości użytkowych oraz egzekwowaniu należności z tego tytułu.

Nadal podstawowym problemem jest nienależyte utrzymanie gminnych nieruchomości, a w szczególności realizacja
obowiązków wynikających z prawa budowlanego. Jedynym sposobem poprawy sytuacji jest z jednej strony zwiększenie
nadzoru nad działalnością zarządzających przez organy wykonawcze gmin, a z drugiej strony, poprawa skuteczności działań
organów nadzoru budowlanego.
Kontrola ujawniła nieprawidłowości w działalności urzędów gmin oraz gminnych jednostek organizacyjnych (jednostek
i zakładów budżetowych oraz spółek komunalnych) w zakresie m.in.: niewywiązania się z obowiązku opracowania trzyletnich
planów wykorzystania gminnych zasobów nieruchomości i nierzetelnego prowadzenia ewidencji zasobu użytkowego.
Zdarzały się przypadki powierzania spółkom prawa handlowego zarządzania komunalnymi obiektami i lokalami
z naruszeniem zasad gospodarowania gminnymi nieruchomościami.
I tej sfery nie ominęły bolączki wspólne dla zarządzania gminnym zasobem nieruchomości – tj. opieszałe egzekwowanie
należności wobec gminy z tytułu oddania w najem lokali, nieterminowe przekazywanie gminie dochodów, niewywiązywanie
się z obowiązków przeprowadzania okresowych przeglądów stanu technicznego budynków komunalnych lub
nieprowadzenie książek obiektu budowlanego. Zdarzały się przypadki naruszenia obowiązujących procedur wyboru najemcy
lokali komunalnych oraz nieprawidłowe ustalenie dochodów z najmu.
Na oddzielną uwagę zasługują stwierdzone przypadki niewydawania (nieudostępniania) nabywcom i najemcom
komunalnych budynków użytkowych i lokali usługowych świadectw charakterystyki energetycznej. Może to narażać gminy na
odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania (tj. dokonania sprzedaży i oddania
w najem budynku lub lokalu bez wymaganego prawem budowlanym dokumentu).
Warte podkreślenia jest jednak, że w tej trudnej materii znaleziono przykłady dobrych praktyk stosowanych w samorządach.
W Kaliszu Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych zawierał tzw. porozumienia remontowe stwarzając najemcom możliwość
rozliczenia koniecznych nakładów remontowych obciążających zarząd, a ponoszonych przez tych najemców. Zakres robót
wymagał uprzedniego uzgodnienia i zawarcia stosownego porozumienia, a rozliczenie udokumentowanych nakładów
stanowiło podstawę do zaliczenia poniesionych nakładów na poczet czynszu. Korzyści wynikające z tego rozwiązania
uzyskiwało Miasto, które nie wydało publicznych środków na remont zasobu i miało zapewniony przychód w postaci czynszu
w wysokości 50% wylicytowanej stawki. Z kolei najemca, dokonując remontu pod nadzorem wynajmującego i za jego zgodą,
dostosowywał nakłady do specyfiki prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
Kolejną dobrą praktyką, zdaniem NIK, było wykorzystanie przez jednostki gospodarujące i zarządzające zasobem
użytkowym narzędzi informatycznych do prowadzenia m.in. rejestrów najemców lokali, co przyczyniało się do sprawnego
gospodarowania zasobem poprzez tworzenie danych o budynkach i lokalach z uwzględnieniem m.in. typów i rodzaju
obiektów, ich danych technicznych, a także informacji o wolnych lokalach.
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Gospodarowanie komunalnymi obiektami i lokalami o przeznaczeniu użytkowym w miastach województwa wielkopolskiego (P/12/163/Delegatura
w Poznaniu).
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Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości użytkowych gminy powierzyły utworzonym w tym celu gminnym jednostkom
organizacyjnym lub spółkom prawa handlowego. Chociaż w większości skontrolowanych gmin sprzedaż i najem
nieruchomości użytkowych następowały z poszanowaniem przepisów, to jednak stwierdzone w całym obszarze
nieprawidłowości istotnie naruszały zasady prowadzenia gospodarki majątkiem gminy. NIK negatywnie oceniła
wywiązywanie się zarządców z nałożonych na nich obowiązków z uwagi na nieprawidłowości stwierdzone w sześciu
z dziewięciu podmiotów prowadzących tego rodzaju działalność.

III. Stan państwa w świetle kontroli NIK
Powszechnie wiadomo, że gminny zasób mieszkaniowy to głównie budynki stare, często sprzed II wojny światowej.
NIK pilotażowo zbadała, jak wygląda troska o te budynki w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga
Północ m.st. Warszawa. ZGN zarządzał zasobem budynków i lokali komunalnych163 znajdujących się na obszarze
dzielnicy, zatrudniając osoby posiadające licencję zawodową zarządcy nieruchomości, spełniając tym samym wymogi
określone prawem. ZGN podejmował działania służące poprawie stanu technicznego, wyposażenia budynków i lokali
w podstawowe media, instalacje i urządzenia sanitarne. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły niezgodnych z przepisami
prawa działań w zakresie prowadzenia książki obiektu budowlanego i wywiązywania się z obowiązku realizacji decyzji
wydanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy. Pomimo prowadzonych prac
remontowych, modernizacji i doposażenia budynków w podstawowe urządzenia techniczne i sanitarne nie doprowadzono do
osiągnięcia odpowiedniego standardu warunków mieszkaniowych w najstarszych budynkach komunalnych na terenie
Dzielnicy Praga-Północ.

Rozdział Iii



Nadzór budowlany

Ważną rolę w utrzymaniu zasobu mieszkaniowego lokalnych społeczności i budynków użyteczności publicznej mają
powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego164. Kontrolują oni budynki w trakcie ich powstawania, czuwają także nad
prawidłowością utrzymania i eksploatacji już istniejących obiektów. Przeprowadzają postępowania administracyjne, w tym
dotyczące samowoli budowlanych lub ustalenia przyczyn powstania katastrofy budowlanej. Obecny system funkcjonowania
organów nadzoru budowanego nie zapewnia pełnej i prawidłowej realizacji zadań związanych z kontrolą przestrzegania
i stosowania przepisów prawa budowlanego.
Pomimo upływu 10 lat od istotnej zmiany przepisów ustawy Prawo budowlane, m.in. przez przeniesienie niektórych
kompetencji z organów administracji architektoniczno-budowlanej na organy nadzoru budowlanego, nie dostosowano w pełni
struktury organizacyjnej nadzoru do obowiązków nałożonych tą ustawą. Nie zapewniało to pełnej realizacji zadań
określonych przepisami tej ustawy i skutkowało niewydolnością funkcjonowania tych organów, szczególnie na szczeblu
powiatowym. Spowodowane to było głównie brakiem pełnej obsady stanowisk merytorycznych w inspektoratach.
Ograniczeniu uległy działania kontrolne w terenie. Postępowania administracyjne prowadzone były zaś nieterminowo.
Drugim powodem niewydolności organów nadzoru budowlanego był ustalany corocznie dla szczebla wojewódzkiego
i powiatowego poziom wydatków finansowych, który nie zaspokajał wszystkich potrzeb. W szczególności dało się to
zauważyć w sferze zatrudniania pracowników merytorycznych. Dodatkowo stan ten pogłębiany był znaczną płynnością kadr.
Niekorzystny wpływ na skuteczność i efektywność działania organów nadzoru budowlanego miał również brak pełnej
niezależności tych organów od organów administracji publicznej szczebla powiatowego. Wprawdzie ustalenia kontroli
pozwoliły pozytywnie ocenić wykonywanie wielu zadań przez organy wyższego szczebla mimo stwierdzonych
nieprawidłowości, dały jednak podstawę do negatywnej oceny realizacji zadań przez powiatowych inspektorów nadzoru
budowlanego.
Nadzór budowlany nie był skuteczny w egzekwowaniu przestrzegania prawa budowlanego. Inspektorzy nadzoru
budowlanego, głównie szczebla powiatowego, najczęściej dokonywali kontroli budów w wyniku interwencji stron
postępowania lub osób trzecich. Tym samym sprawdzeniem została objęta tylko część inwestycji na terenie działania
inspektoratu, co w konsekwencji nie dawało gwarancji zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu budowlanego dla
większej liczby inwestycji, realizowanych na podstawie pozwoleń na budowę lub zgłoszenia.
Kontrolerzy zidentyfikowali w tej sferze także dobre praktyki. Warte upowszechnienia jest postępowanie Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Elblągu, który przeprowadził pięć szkoleń dla zarządców budynków mieszkalnych
w Elblągu, dotyczących utrzymania budynków w należytym stanie technicznym, oraz szkolenie dla osób wykonujących
samodzielne funkcje w zakresie kierowania robotami budowlanymi na terenie miasta.
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Prawidłowość gospodarowania zasobami najstarszych budynków komunalnych,
(R/13/004/Departament Infrastruktury).
Realizacja zadań przez organy nadzoru budowlanego (P/12/079/Departament Infrastruktury).

z zachowaniem

zasad

bezpiecznej

eksploatacji

Z nadzorem budowalnym wiąże się kolejna kontrola NIK dotycząca bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych
w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych w województwie lubelskim165.

Rozdział I

III. Stan państwa w świetle kontroli NIK

W skład tych ośrodków wchodzi co najmniej jedna ze szkół specjalnych: podstawowa, gimnazjum, ponadgimnazjalna.
Obiekty budowlane SOSW były utrzymywane w stanie technicznym i sanitarno-higienicznym zapewniającym bezpieczne ich
użytkowanie, jednak budynki nie były poddawane okresowym kontrolom technicznym. Zdarzało się wykonywanie prac
budowlanych nielegalnie, czyli bez wymaganego zezwolenia lub zgłoszenia. Niepokój kontrolerów wzbudziło
nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny w obiektach, czyli brak planów ewakuacyjnych, niespełnianie wymogów
bezpieczeństwa na klatkach schodowych, brak oznakowania pomieszczeń, do których jest wzbroniony dostęp osobom
nieuprawnionym, niewyposażenie niektórych pomieszczeń w apteczki i instrukcje o zasadach udzielania pierwszej pomocy,
zły stan techniczny urządzeń sportowych, nierzetelne wykonywanie obowiązków związanych z postępowaniem w razie
wypadków, którym mogliby ulec uczniowie. Ogrodzenie w wielu budynkach oraz nawierzchnia wokół nich wymagają
niejednokrotnie pilnej naprawy.



Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Troska o przyjazne warunki zamieszkiwania dla mieszkańców miast i gmin wyraża się także w planowaniu przestrzennym
miejscowości. Rozsądny, funkcjonalny, a przede wszystkim aktualny plan obejmujący całe miasto czy gminę wpływa
bezpośrednio na komfort życia mieszkańców i rozwój ekonomiczny okolicy. Niestety, po przyjrzeniu się realizacji przez
miasta województwa łódzkiego zadań z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego166, wnioski nie są
optymistyczne. Główną bolączką tej sfery jest nieterminowe i niezgodne z prawem ustalanie warunków zabudowy
i zagospodarowania terenu, co nie sprzyja zachowaniu ładu przestrzennego i rozwojowi gospodarczemu miast. W regionie
są co prawda miasta w 100% pokryte miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego – np. Pabianice167, ale są też
takie, w których procent pokrycia mpzp jest liczbą jednocyfrową.
Brak planów miejscowych nie tylko utrudnia prawidłowe gospodarowanie przestrzenią oraz rozwój inwestycji, ale także
eliminuje kontrolę społeczną z procesu ustalania przeznaczenia terenów. O przeznaczeniu terenu w takich przypadkach
przesądza wnioskowany przez inwestora sposób zabudowy i zagospodarowania określonego obszaru, jeżeli zostanie
potwierdzony w decyzji administracyjnej o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wiąże się to ze zwiększonym
ryzykiem powstania konfliktów społecznych, sposób zagospodarowania przestrzeni jest bowiem często naruszeniem
interesów jednych osób (grup społecznych) kosztem drugich.
Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej w większości miast przedstawia się źle, nie tylko ze względu na niski
stopień pokrycia planami (szczególnie w Łodzi, Tomaszowie Mazowieckim i Zgierzu), ale także z uwagi na nierzetelne
i niezgodne z prawem ustalanie warunków zabudowy. We wszystkich miastach nie przestrzegano dwumiesięcznego terminu
wydawania tych decyzji, co opóźniało rozpoczęcie realizacji inwestycji – takie przeszkody dotknęły 724 inwestorów. Na tym
tle pozytywnie wyróżniała się, pomimo stwierdzenia opóźnień w wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy, działalność
organów Bełchatowa, ze względu na wysoki wskaźnik pokrycia miasta aktualnymi planami miejscowymi i rzetelne
prowadzenie postępowań w sprawach ustalania i pobierania opłat planistycznych.
Z procesem planowania przestrzennego na terenach, które powinny być przedmiotem szczególnej uwagi, wiąże się kontrola
dotycząca planowania i realizacji inwestycji na terenach zagrożonych powodzią168.
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Bezpieczeństwo użytkowania obiektów budowlanych w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych w województwie lubelskim
(P/13/153/Delegatura w Lublinie).
Realizacja przez miasta województwa łódzkiego zadań z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego (P/12/153/Delegatura Łodzi).
Ustalenie z wcześniejszej kontroli z 2010 r. Realizacja zadań w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego przez organy administracji
rządowej i jednostki samorządu terytorialnego (P/10/110/dawny Departament Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego).
Planowanie i realizacja inwestycji na terenach zagrożonych powodzią (P/13/077/Departament Infrastruktury).
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Zdaniem NIK organy prowadzące SOSW powinny zatroszczyć się o zapewnienie terminowego wykonania obowiązków
nałożonych przez Państwową Straż Pożarną w celu poprawy warunków bezpieczeństwa pożarowego w budynkach
ośrodków i osób w nich przebywających. Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w ramach kontroli
sprawowanej nad działaniem powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego w województwie lubelskim powinien
zwiększyć liczbę kontroli dotyczących wykonywania obowiązków związanych z utrzymaniem oświatowych obiektów
budowlanych.

III. Stan państwa w świetle kontroli NIK

Rozdział Iii

Obecnie obowiązujące przepisy prawa nie dają gminom podstaw do ograniczania lub odmowy wznoszenia budynków na
obszarach zagrożonych powodzią. Dopiero od dnia przekazania samorządom opracowanych przez Prezesa Krajowego
Zarządu Gospodarki Wodnej169 map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego, na których określone
zostaną granice obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, możliwe będzie ich uwzględnienie przy wydawaniu
decyzji lokalizacyjnych, a po upływie kolejnych 18 miesięcy w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, planach
zagospodarowania przestrzennego województw oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Do tego
czasu ograniczenia dotyczące lokalizowania obiektów budowlanych na terenach zagrożonych powodzią wynikają z ustaleń
studiów ochrony przeciwpowodziowej (opracowanych dla niewielkiej liczby tych terenów), studiów uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Jest to kolejna kontrola, która potwierdza, że niski stopień objęcia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
gmin oraz nieobejmowanie dokumentami planistycznymi terenów (w tym konkretnym przypadku także zalewowych
i zagrożonych powodzią) powodował, że kształtowanie przestrzeni odbywało się głównie na podstawie indywidulanych
decyzji o warunkach zabudowy170. Organy samorządu terytorialnego wydające te decyzje najczęściej nie określały w nich
niezbędnych warunków, po spełnieniu których będzie możliwa lokalizacja inwestycji na terenach zagrożonych powodzią.
Ponieważ tereny te, na których realizowano inwestycje, są często zalewane, powoduje to zagrożenie dla zdrowia i życia
ludzi, mienia, jak również skutkuje koniecznością ponoszenia wydatków z budżetów samorządowych i budżetu państwa. W
wyniku powodzi, które przeszły przez Polskę w maju i czerwcu 2010 r., poszkodowanych zostało blisko 70 tys. rodzin. Straty
poniosło 811 gmin, a wartość tych strat szacuje się na ponad 12 mld zł.
Niestety okazuje się, że samo posiadanie mpzp też nie chroni przed błędami. W niektórych gminach bowiem, mimo
opracowania wspomnianych planów, w większości z nich nie wprowadzano żadnych zakazów lub warunków w celu
ograniczenia zabudowy na terenach zagrożonych powodzią. Również w studiach uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin nie określano kierunków zagospodarowania przestrzennego dla ograniczenia
zabudowy tych terenów. W 21% skontrolowanych urzędów miast i gmin w decyzjach o warunkach zabudowy i w 92%
urzędów miast i gmin w decyzjach o pozwoleniu na budowę nie informowano inwestorów o skutkach i zagrożeniach
wynikających z realizacji inwestycji na terenach powodziowych. Były też przypadki wydania decyzji o udzieleniu pozwolenia
na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla zamierzeń inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie zagrożonym
powodziami lub podtopieniami, w których zaprojektowano posadzkę parteru (lub piwnicy) na poziomie równym lub niższym
od poziomu lustra wody powodziowej stuletniej, określonej w planie miejscowym, a nawet pomimo zakazu realizacji
zabudowy na terenie zagrożonym powodzią.
Były jednakże gminy, które z własnej inicjatywy przygotowały opracowania zawierające informacje dotyczące występujących
na ich terenie zagrożeń powodziowych. Posiadanie takich informacji umożliwiało stosowanie ograniczeń zabudowy terenów
zagrożonych powodzią. NIK uważa, że jest to warta upowszechnienia dobra praktyka.
NIK zbadała problem roszczeń odszkodowawczych związanych z uchwaleniem lub zmianą planów miejscowych171.
Oceniając działalność gmin w zakresie realizacji dochodów własnych z tytułu opłat planistycznych oraz realizacji roszczeń
odszkodowawczych zgłoszonych przez właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości w związku z uchwaleniem lub
zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, Izba przyjrzała się konsekwencjom zaniedbań w sferze mpzp.
Gminy w trosce o swoje budżety starają się unikać sytuacji, w których mogą wystąpić roszczenia odszkodowawcze.
Ustalając w projekcie planu miejscowego przeznaczenie terenów stanowiących własność prywatną, analizuje się, czy
proponowane przeznaczenie nie będzie miało wpływu na spadek wartości nieruchomości. Problemem jest w szczególności
przeznaczanie terenów w planach miejscowych pod drogi lub zieleń, co powoduje powstawanie roszczeń właścicieli
nieruchomości wobec gminy z uwagi na ograniczenie możliwości inwestycyjnych. Z tych względów zdarza się, że gminy
odstępują od uchwalania planów miejscowych. Odstępowanie od uchwalania planów miejscowych ze względu na prymat
kryterium ekonomicznego nad kryterium ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju może prowadzić do chaosu
urbanistycznego, spowolnienia rozwoju terenów budowlanych oraz zmniejszania się powierzchni terenów zieleni.
W skontrolowanych jednostkach prawidłowo weryfikowano zgłaszane wnioski o zapłatę odszkodowania. Gminy wypłacały
odszkodowania w wysokości ustalonej w wyniku weryfikacji roszczeń. Istotne nieprawidłowości polegające na ustaleniu
i wypłacie przez gminy odszkodowania pomimo braku oszacowania jego wysokości przez rzeczoznawcę majątkowego albo
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Termin opracowania map upłynął 22 grudnia 2013 r.
Tylko 12% powierzchni terenów zagrożonych powodzią objęto planami miejscowymi – informacja o wynikach kontroli.
Opłaty planistyczne i roszczenia odszkodowawcze w związku z uchwaleniem lub zmianą planów miejscowych (P/12/147/Delegatura w Lublinie).

na opóźnieniu w zapłacie należnego odszkodowania i odsetek wystąpiły w dwóch skontrolowanych urzędach i dotyczyły
jednostkowych przypadków. W 33% skontrolowanych urzędów gmin system weryfikacji transakcji nieruchomościami pod
kątem istnienia przesłanek do ustalania opłat planistycznych nie był szczelny i nie zapewniał pełnej realizacji dochodów gmin
z tego tytułu. Wadliwa organizacja pracy oraz braki w nadzorze nad pracą osób odpowiedzialnych za ustalanie opłat
planistycznych doprowadziły do utraty możliwości ustalania dochodów gmin w odniesieniu do co najmniej 143 umów
odpłatnego zbycia nieruchomości.

Rozdział I

III. Stan państwa w świetle kontroli NIK

Dobrą praktyką, dostrzeżoną w trakcie kontroli prowadzonej w Urzędzie Miasta Lublin, jest ewidencjonowanie wszystkich
wypisów aktów notarialnych w elektronicznym systemie zawierającym następujące informacje: oznaczenia aktu, jego treść,
klasyfikację, datę wprowadzenia do ewidencji i osobę dokonującą rejestracji, a także załącznik w postaci skanu aktu
notarialnego. Do tych danych na bieżąco mają wgląd pracownicy właściwej komórki do spraw opłat planistycznych. Przyjęte
rozwiązanie ogranicza ryzyko wygaśnięcia roszczeń o zapłatę opłaty planistycznej z powodu przeoczenia wpływu aktu
notarialnego lub nieprawidłowej jego dekretacji.



Stan prawny nieruchomości

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa
oraz jednostek samorządu terytorialnego nałożyła na starostów obowiązek sporządzenia wykazów nieruchomości Skarbu
Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz obowiązek ujawnienia przez właściwe organy w księgach wieczystych,
prawa własności do posiadanych nieruchomości.
Mimo że obowiązek niezwłocznego ujawnienia prawa własności nieruchomości nakłada na właścicieli nieruchomości ustawa
o księgach wieczystych i hipotece, to jednak dopiero ustawa ujawniająca stała się czynnikiem dyscyplinującym organy
administracji gospodarującej nieruchomościami i zmobilizowała je do działania na rzecz usunięcia zaległości zarówno
w regulowaniu stanu prawnego nieruchomości, jak i w porządkowaniu podstawowej bazy ewidencyjnej – ewidencji gruntów
i budynków. Trzeba jednak dodać, że w 2012 r. (na dzień zakończenia kontroli) w sześciu kontrolowanych powiatach
powierzchnia nieruchomości Skarbu Państwa o nieuregulowanym stanie prawnym stanowiła 23% powierzchni wszystkich
nieruchomości, którymi gospodarowali starostowie. Tak więc, wniosek z 2008 r. dotyczący zintensyfikowania działań w tym
zakresie jest nadal aktualny.
Proces komunalizacji mienia w części gmin nie został zakończony, co jest wynikiem wieloletnich zaniedbań organów
administracji gospodarującej w przeszłości nieruchomościami. Powoduje to, że nieruchomości Skarbu Państwa pozostające
we władaniu gmin wykazywane są jako pozostające w zasobie nieruchomości SP, którym gospodarują starostowie, co jest
niezgodne ze stanem faktycznym.
Po czterech latach od pierwszej kontroli zauważa się jednak zintensyfikowanie działań starostów, którzy podjęli działania na
rzecz uregulowania stanu prawnego wspólnot gruntowych i uporządkowania zapisów w ewidencji gruntów i budynków.
Sporządzają oni i przekazują właściwym organom m.in. wykazy nieruchomości w terminie określonym ustawą ujawniającą.
Natomiast działania wójtów w dalszym ciągu nie są wystarczające. Wnioski do właściwych sądów rejonowych o ujawnienie
w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości gminnych są składane opieszale. Dane ujęte w ewidencji nie są
wciąż zgodne ze stanem faktycznym i prawnym określonym w dokumentacji źródłowej. Natomiast Najwyższa Izba Kontroli
oceniła pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, działania wójtów podjęte po kontroli w 2008 r. na rzecz
uregulowania stanu prawnego wspólnot gruntowych.
Niestety, w związku z tym, że zaniedbania są ogromne i w wielu przypadkach sięgają odległych czasów (czego przykładem
jest np. funkcjonowanie oznaczeń według katastru austriackiego na ziemiach byłego zaboru), w opinii NIK proces
regulowania stanu faktycznego i prawnego w 2013 r. nie zostanie zakończony. I w tym przypadku konieczne jest
przyspieszenie działań wójtów gmin także na rzecz zakończenia procesu komunalizacji mienia Skarbu Państwa.
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Wykonanie wniosków z kontroli działań organów administracji publicznej na rzecz uregulowania stanu faktycznego i prawnego nieruchomości Skarbu
Państwa i Nieruchomości stanowiących zasób gminny (P/12/016/Departament Administracji Publicznej).
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Rozdział III

Generalnie na gminny czy też miejski zasób mieszkaniowy ma wpływ nie tylko stan posiadania gminy lub miasta, ale także
uregulowana sytuacja prawna posiadanych nieruchomości. Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła wykonanie wniosków
z kontroli działań organów administracji publicznej na rzecz uregulowania stanu faktycznego i prawnego
nieruchomości Skarbu Państwa i Nieruchomości stanowiących zasób gminny172.

III. Stan państwa w świetle kontroli NIK
Wnioski pokontrolne w obszarze gospodarowania lokalami komunalnymi

Rozdział Iii

Do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej173:
 o podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia rozwiązań systemowych służących racjonalnemu
gospodarowaniu przez gminy zasobem mieszkaniowym. Kontrolerzy uznali za ważne w szczególności
wypracowanie rozwiązań, które wpłyną na poprawę sytuacji mieszkaniowej gospodarstw domowych, które nie
mogą zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie. Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli
system realizacji zadań własnych gmin w tworzeniu warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych
wspólnoty samorządowej nie sprzyja prowadzeniu przez gminy skutecznej polityki w tym zakresie;
 niezbędne, zdaniem NIK, jest umożliwienie gminom w trakcie trwania umów najmu weryfikacji kryteriów
uprawniających do otrzymania pomocy mieszkaniowej z zasobów gminy;
 NIK uważa też, że gminy powinny zostać zobowiązane do prowadzenia ewidencji posiadanego zasobu
mieszkaniowego oraz do wzmocnienia kontroli społecznej przy rozpatrywaniu i realizacji wniosków
o najem lokali mieszkalnych.
Wnioski pokontrolne w obszarze nadzoru budowlanego
Do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej174:
 w sferze nadzoru budowlanego systemowej zmiany wymaga rola organów nadzoru budowlanego w realizacji
zadań związanych z nadzorem i kontrolą przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych.
Inspektoraty nadzoru budowlanego muszą zostać wzmocnione kadrowo i organizacyjnie;
 trzeba także dać im większą niezależność od organów administracji publicznej.
Do inspektorów nadzoru:
 o terminowość załatwiania skarg i zwiększenie liczby kontroli w terenie;
 powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego powinni ponadto częściej sięgać po sankcje karne
przewidziane za naruszenie prawa budowlanego. Prawidłowość wykonania decyzji administracyjnych,
szczególnie dotyczących budowlanych samowoli, wymaga zdaniem NIK, szczególnej troski.
Wnioski de lege ferenda:
 w wyniku kontroli dotyczącej zagospodarowania przestrzennego w Podkarpackiem konieczne stało się
wnioskowanie w sprawie zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Kontrolerzy
za pilne uważają wprowadzenie w tej ustawie obowiązku i terminów opracowania mpzp dla obszarów
zagrożonych klęskami żywiołowymi;
 trzeba także określić nieprzekraczalne terminy wprowadzenia w studiach uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin ustaleń dotyczących obszarów zagrożonych klęskami żywiołowymi;
 ponadto potrzebne jest doprowadzenie do wyeliminowania niezgodności pomiędzy art. 60 ust. 4 ustawy
a paragrafem 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy
i zagospodarowania terenu w przypadku braku mpzp;
 konieczna jest także nowelizacja tej ustawy poprzez wprowadzenie kary pieniężnej za nieuzasadnione
opóźnienie w wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy.
Z odpowiedzi sekretarza stanu w MTBiGM wynika, że w lipcu 2012 r. powołano Komisję Kodyfikacyjną Prawa Budowlanego,
której prace idą w kierunku regulowania ładu przestrzennego w gminie w większym stopniu w oparciu o akty planistyczne
powszechnie obowiązujące, a w mniejszym o indywidualne rozstrzygnięcia administracyjne, takie jak obecna decyzja
o warunkach zabudowy. Dlatego też, w ocenie sekretarza stanu, zmiana ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym w zakresie wprowadzenia kary pieniężnej za nieuzasadnione opóźnienie w wydaniu decyzji o warunkach
zabudowy na obecnym etapie wydaje się nieuzasadniona.
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Kolejna postulowana zmiana w prawie dotyczy tej samej ustawy i ma polegać na wprowadzeniu do niej
przepisu obligującego organ wykonawczy gminy do pobierania opłaty planistycznej w wysokości
określonej przez ustawodawcę, jednolitej dla wszystkich przypadków wzrostu wartości nieruchomości
w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego, z możliwością obniżenia stawki opłaty lub jej
zniesienia przez organ stanowiący gminy w uzasadnionych przypadkach.

Obecnie Minister Infrastruktury i Rozwoju.
Obecnie Minister Infrastruktury i Rozwoju.

W związku z tym zmiany wymaga m.in. także ustawa Prawo zamówień publicznych poprzez przez
unormowanie, że wysokość opłaty planistycznej (również odszkodowania z tytułu obniżenia wartości
nieruchomości) ustala się na dzień zbycia nieruchomości, a nie jak obecnie – na dzień jej sprzedaży.
Trzeba także wprowadzić w Prawie zamówień publicznych, dla potrzeb ustalania opłat, definicję pojęcia
„zbycie nieruchomości” uwzględniającą odpłatność za czynność prawną (zgodnie z orzecznictwem sądów
administracyjnych) oraz traktującą na równi ze zbyciem nieruchomości przez właściciela zbycie prawa
użytkowania wieczystego przez użytkownika wieczystego.
 W kwestii nieruchomości stanowiących gminny zasób istnieje potrzeba znowelizowania ustawy
o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych i jest to wciąż aktualny wniosek sformułowany po kontroli z 2008 r.
 NIK wskazała też na potrzebę wprowadzenia ustawowego obowiązku współpracy między wójtami
(burmistrzami) a starostami w zakresie aktualizacji danych ewidencyjnych nieruchomości.
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Rozdział III

Inne wnioski:
 o wzmocnienie systemu kontroli i nadzoru nad realizacją zadań związanych z planowaniem przestrzennym.
Może się to stać poprzez: opracowanie i bieżące monitorowanie realizacji wieloletnich programów
sporządzania planów miejscowych oraz zdyscyplinowanie osób odpowiedzialnych za terminowość
i rzetelne przestrzeganie procedur wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 rady gmin powinny zaś systematycznie otrzymywać informację o wydanych decyzjach w sprawie opłaty
planistycznej i o zgłoszonych roszczeniach z tytułu niemożności lub ograniczenia korzystania
z nieruchomości, związanych z uchwalaniem planu miejscowego. Są to wnioski w pewnym sensie
uniwersalne, gdyż zostały sformułowane w dwóch kontrolach planowych NIK z zakresu zagospodarowania
przestrzennego;
 dodatkowo na terenach zagrożonych powodzią i podtopieniami istotne jest pilne uwzględnienie
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego granic obszarów szczególnego zagrożenia
powodzią.

Rozdział I

III. Stan państwa w świetle kontroli NIK

III. Stan państwa w świetle kontroli NIK

Rozdział Iii

6.

Zdrowie

Jedną z najważniejszych kwestii badanych przez NIK w obszarze zdrowie jest dostęp obywateli do świadczeń
medycznych. Zgodnie z ustawą o świadczeniach zdrowotnych, zapewnienie równego dostępu do świadczeń opieki
zdrowotnej poprzez tworzenie warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia należy do władz publicznych.
Zadania władz publicznych w tym zakresie obejmują m.in. analizę i ocenę potrzeb zdrowotnych oraz czynników
powodujących ich zmiany, promocję zdrowia i profilaktykę mające na celu tworzenie warunków sprzyjających
zdrowiu. Natomiast zadaniem NFZ jest m.in. określanie jakości i dostępności oraz analiza kosztów świadczeń opieki
zdrowotnej w zakresie niezbędnym do prawidłowego zawierania umów o udzielanie świadczeń, a także
przeprowadzanie konkursów ofert, rokowań i zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz
monitorowanie ich realizacji i rozliczanie. To właśnie NFZ ma zapewnić równe traktowanie wszystkich
świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i prowadzić
postępowanie w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji. Niestety ustalenia kontroli NIK w tym
obszarze nie są optymistyczne – w porównaniu z latami poprzednimi nie tylko nie nastąpiła poprawa, ale na
udzielenie niektórych świadczeń medycznych uległ jeszcze wydłużeniu średni czas oczekiwania.



Działalność NFZ w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń medycznych

Z kontroli wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia w 2012 r.175 wynika, że w roku 2012, podobnie
jak przed rokiem, pomiędzy poszczególnymi oddziałami wojewódzkimi NFZ utrzymywały się istotne różnice w dostępie
ubezpieczonych do świadczeń zdrowotnych, mierzone w szczególności czasem oczekiwania na ich udzielenie. Po kontroli
wykonania planu finansowego NFZ w 2011 r. NIK wnioskowała o podjęcie działań zmierzających do wyrównania tych różnic.
Nie udało się tego wniosku zrealizować, a w 2012 r. kolejki jeszcze się wydłużyły. Przykładowo dłużej czekano na wizytę
w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (m.in. w poradniach neurologicznych i okulistycznych). W leczeniu szpitalnym zaś
na oddziałach neurochirurgicznych, oddziałach okulistycznych na zabiegi z użyciem soczewki, a także na świadczenia
endoprotezoplastyki oraz rewizji po endoprotezoplastyce stawu biodrowego i stawu kolanowego i na zabiegi w rehabilitacji
leczniczej.
Na dostęp do świadczeń w poszczególnych regionach kraju negatywny wpływ miały zarówno czynniki niezależne od
Funduszu, zwłaszcza nierównomierne rozmieszczenie placówek udzielających świadczeń zdrowotnych, jak i pojawiające się
w latach 2011-2012 nieprawidłowości związane z ich kontraktowaniem. Czynnikiem utrudniającym wykorzystanie potencjału
świadczeniodawców było również ich nierównomierne rozmieszczenie w poszczególnych regionach kraju, a także brak
skutecznych mechanizmów koordynacji systemu ochrony zdrowia. Żaden akt prawa powszechnie obowiązującego nie
określa zasad współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego różnych szczebli, będącymi organami
założycielskimi zakładów opieki zdrowotnej, a głównym płatnikiem publicznym, jakim jest NFZ.
Najwyższa Izba Kontroli zwraca również uwagę na skutki systemowe braku jednolitych zasad liczenia kosztów
jednostkowych świadczeń zdrowotnych przez świadczeniodawcę. Ponieważ coraz więcej podmiotów przekształca się
w spółki kapitałowe i pojawia się możliwość ogłoszenia przez nie upadłości, niektóre z nich mogą podejmować działania
zmierzające do udzielania jedynie tych świadczeń, które zapewnią dodatni wynik finansowy, niezależnie od potrzeb
zdrowotnych ludności. W konsekwencji świadczenia wyceniane przez NFZ poniżej kosztu ich udzielenia będą ograniczane
i trudno dostępne dla pacjentów. Szczególnie istotna staje się zatem wycena w oparciu o rzeczywiste koszty, mierzone
według jednolitego wzorca uwzględniającego m.in. rodzaj i standard jakości usługi medycznej.
W założeniach do planu zakupu świadczeń na 2012 r. Prezes NFZ przyjął pięć szczegółowych priorytetów zdrowotnych:
1. Wyrównanie i zwiększenie dostępności do świadczeń osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych – świadczeń
udzielanych w warunkach ambulatoryjnych i dziennych, w tym w zakresie programu leczenia substytucyjnego.
2. Rozwój środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej.
3. Poprawa dostępności, poprzez zwiększenie nakładów finansowych, świadczeń z dziedziny okulistyki, kardiologii i chirurgii
urazowo-ortopedycznej.
4. Zmniejszenie częstości powikłań oraz poprawa jakości życia chorych wymagających leczenia nerkozastępczego poprzez
upowszechnienie leczenia metodą dializoterapii otrzewnowej.
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Wykonanie w 2012 roku planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia (P/13/128/Departament Zdrowia).

5. Poprawa dostępności do świadczeń pacjentów powyżej 60. roku życia.
Okazało się jednak, że te priorytety, chociaż były uwzględnione w kontraktowaniu świadczeń na rok 2012, miały ograniczoną
praktyczną przydatność. Nie określały również terminu osiągnięcia zakładanych celów, a także nie wszystkie przyjęte przez
Fundusz mierniki pozwalały na wiarygodną ocenę ich realizacji.

Rozdział I

III. Stan państwa w świetle kontroli NIK

Trudności w zakontraktowaniu niektórych rodzajów świadczeń wynikają m.in. z niedostosowania cen do rzeczywistych
kosztów. Wycena kontraktowanych świadczeń była przede wszystkim wynikiem analizy realizacji planu kosztów w latach
poprzednich, a także ogólnych informacji epidemiologicznych i statystycznych.

Najwyższe obłożenie łóżek szpitalnych zaobserwowano także w instytutach badawczych (68,0%) oraz samodzielnych
publicznych zakładach opieki zdrowotnej (67,4%), a najniższe w szpitalach działających w formie spółek kapitałowych (spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością – 58,2%, spółki akcyjne – 55,5%).
Wykorzystanie bazy materialnej było zróżnicowane także pod względem regionalnym. Najniższe obłożenie łóżek
odnotowano w 2012 r. na terenie woj. zachodniopomorskiego (55,2%), lubuskiego (58,6%), śląskiego (58,7%) oraz
wielkopolskiego (58,8%). Z kolei najwyższe w woj. lubelskim (72,2%), mazowieckim (70,2%) oraz pomorskim (67,0%).
Jednocześnie w woj. śląskim oraz wielkopolskim odnotowano największą liczbę osób oczekujących na hospitalizację.
Najwyższa Izba Kontroli zwróciła też uwagę na słabe wykorzystanie środków na finansowanie świadczeń zdrowotnych,
w szczególności przeznaczonych na leki stosowane w chemioterapii (60,6%), leki i środki spożywcze specjalnego
przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi (88%).



Nieprawidłowości w kontraktowaniu świadczeń

Sposób kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia jest mało przejrzysty, niespójny i nie
zapewnia właściwego wykorzystania środków, jakimi dysponuje NFZ. Kontrola kontraktowania świadczeń opieki
zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia176 wykazała nieprzejrzystość zasad oraz znaczne różnice przy
przeprowadzaniu negocjacji w oddziałach wojewódzkich NFZ, jak również brak rzetelnego udokumentowania ich przebiegu.
NIK zwraca uwagę, że świadczeniodawcy powinni być wybierani w sposób maksymalnie przejrzysty, przy uwzględnieniu
jakości, ceny oraz dostępności świadczeń. Fundusz, co prawda, prowadzi zgodnie z ustawą postępowania konkursowe, ale
z reguły ich ostatnim etapem są negocjacje, które w znacznym stopniu zmieniają wyniki prowadzonych wcześniej rankingów
i są dokumentowane w szczątkowej formie.
NIK nie kwestionuje, że stosowane procedury prowadzą często do obniżenia cen świadczeń zdrowotnych, ale system ten
umożliwia zbyt daleko idącą dowolność w decyzjach podejmowanych przez urzędników. Stwierdzone przypadki
nieprzestrzegania wewnętrznych przepisów i zaleceń dotyczących postępowań kontraktowych przez pracowników NFZ
zwiększają ryzyko zawierania umów z niewłaściwymi świadczeniodawcami.
Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że stosowane przez Fundusz procedury kontraktowania świadczeń w badanych rodzajach,
tj. lecznictwie szpitalnym i specjalistycznym, nie zapewniały wyboru świadczeniodawców gwarantujących należytą jakość
176

Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia (P/12/145/Delegatura w Krakowie).

151

Rozdział III

Na występujące zróżnicowanie w dostępie do świadczeń wpływa sytuacja demograficzna i epidemiologiczna ludności,
nierównomierne rozmieszczenie bazy leczniczej oraz deficyt lekarzy specjalistów zainteresowanych podpisaniem umowy
z NFZ o udzielanie świadczeń. Świadczy o tym chociażby fakt, że pomimo zwiększania nakładów finansowych w przypadku
niektórych świadczeń w latach 2010-2012 wydłużał się czas oczekiwania, jak również wzrosła liczba oczekujących. Może to
wynikać m.in. ze stale zwiększającej się liczby osób z określonymi schorzeniami oraz starzenia się społeczeństwa.
Ustalenia kontroli wskazują również na negatywne zjawisko, jakim jest niskie wykorzystanie bazy szpitalnej. Jak wynika
z badania ankietowego przeprowadzonego w szpitalach (badaniem tym objęto 934 podmioty wykonujące hospitalizację
w ramach kontraktu z NFZ, a odpowiedzi nadesłało 495 szpitali), stopień wykorzystania łóżek szpitalnych zmniejszył się
nieznacznie w latach 2010-2012 z 64,8% do 64,0%, przy jednoczesnym wzroście liczby osób oczekujących na udzielenie
świadczeń z 683,7 tys. do 783,8 tys. osób. Jednocześnie ankietowane szpitale wskazywały, że wartość dodatkowych
świadczeń możliwych do wykonania bez zwiększania zatrudnienia wzrosła w latach 2010-2012 z 3.176.073,3 tys. zł do
3.898.628,9 tys. zł, tj. o 22,7%. Stopień wykorzystania bazy szpitalnej zależał od liczby łóżek i formy organizacyjno-prawnej.
Badanie ankietowe wykazało, że w 2012 r. w grupie szpitali posiadających powyżej 500 łóżek ich wykorzystanie wynosiło
ponad 70%, podczas gdy wśród szpitali dysponujących od 10 do 100 łóżkami zmniejszyło się do 58% a w grupie jednostek
dysponujących 10 łóżkami do 52%.

III. Stan państwa w świetle kontroli NIK
i dostępność świadczeń. Co więcej, w opinii Izby kontraktowanie poprzez konkurs ofert w lecznictwie szpitalnym jest
działaniem pozornym, ponieważ w jego wyniku praktycznie wszystkie szpitale publiczne zawierają umowę, uzyskując na ogół
jednolitą, ogólnopolską cenę za punkt rozliczeniowy bez względu na jakość proponowanej usługi. W dodatku zajmowanie
wysokiego miejsca przez oferenta w rankingu po ocenie pod względem jakościowym nie daje gwarancji otrzymania pełnego
kontraktu, adekwatnego do potencjału szpitala.

Rozdział Iii

Sposób prowadzenia postępowania kontraktowego, w tym brak przejrzystości stosowanych procedur, nierówne traktowanie
świadczeniodawców, brak udokumentowania stanowiska negocjacyjnego, był przedmiotem licznych skarg i powodował
uzasadnione niezadowolenie zarówno świadczeniodawców, jak i pacjentów, często zdezorientowanych w razie konieczności
kontynuacji leczenia u nowego świadczeniodawcy.
NIK stwierdziła, że powszechną praktyką było odstępowanie przez OW NFZ od ogólnych procedur, co skutkowało
niejednakowym postępowaniem wobec oferentów, a czasem rażącymi nieprawidłowościami. Przede wszystkim nie
przeprowadzano wizytacji u nowych oferentów i odstępowano od sprawdzania powtarzalności zatrudnienia personelu.
System informatyczny wspomagający zbieranie i ocenianie ofert nie zapewniał badania wewnętrznej spójności tych ofert,
a liczne zmiany w oprogramowaniu mogły negatywnie wpływać na sprawny i terminowy przebieg postępowań konkursowych.
Właściwemu przebiegowi kontraktowania nie sprzyjała również kumulacja postępowań w różnych zakresach świadczeń,
skutkująca m.in. zwiększeniem ryzyka wystąpienia błędów w postępowaniach kontraktowych i w konsekwencji kumulacją
liczby odwołań złożonych od wyników tych postępowań.
Kumulacja postępowań prowadzonych w ostatnim kwartale roku i konieczność podpisania w tym czasie umów ze
świadczeniodawcami powodowały liczne nieprawidłowości, zarówno na etapie oceny ofert, jak i negocjacji, skutkujące
niejednokrotnie zawarciem kontraktu z podmiotami, które nie gwarantowały odpowiednich warunków realizacji świadczeń.
Nieprawidłowości te polegały głównie na tym, że:
− dyrektorzy oddziałów wojewódzkich odstępowali od ogólnych procedur kontraktowania,
− komisje konkursowe nierzetelnie weryfikowały oferty konkursowe w zakresie deklarowanych warunków wykonywania
świadczeń,
− członkowie zespołów negocjacyjnych dokumentowali prowadzenie negocjacji w sposób niepozwalający na
odtworzenie ich przebiegu.
Z dokumentacji znajdującej się w aktach postępowań nie wynikało, jak przebiegały negocjacje dotyczące liczby i ceny za
punkt – elementów kluczowych w procesie ustalania warunków udzielania świadczeń – brakowało pisemnych uzasadnień
dla propozycji odbiegających od zapisanych w ofertach. Zdaniem NIK znacznie ograniczało to transparentność tego etapu
postępowania. Dochodziło ponadto do sytuacji, w których ze względu na olbrzymią liczbę ofert i krótki czas przeznaczony na
przeprowadzenie postępowania na negocjacje z poszczególnymi świadczeniodawcami przeznaczano zaledwie kilka minut,
co wypaczało sens podejmowania tego typu czynności. W konsekwencji przebieg negocjacji powodował poczucie
nierównego traktowania wśród świadczeniodawców.
Obowiązująca procedura kontraktowania spowodowała, że świadczeniodawcy dążyli do zawarcia umowy z NFZ nawet na
najniższych oferowanych warunkach, w celu utrzymania się bądź wejścia na rynek usług medycznych, licząc również na
zwiększenie wartości kontraktu w przyszłości. Po tzw. konkursach głównych kolejne postępowania (uzupełniające)
prowadziły do „dokontraktowania” celowo dobranych świadczeniodawców, którzy odpadli w postępowaniu głównym.
Fundusz nie żądał od świadczeniodawców danych o kosztach świadczeń zdrowotnych. Szacowanie wartości jednostki
rozliczeniowej (punktu) oraz wycena punktowa poszczególnych świadczeń dokonywane były bez kalkulacji ich kosztów.
W ocenie NIK zarówno duża arbitralność decyzji i działań dyrektorów OW NFZ, jak i nieprzejrzystość negocjacji są
czynnikami korupcjogennymi.
Nadzór Prezesa NFZ nad kontraktowaniem świadczeń, prowadzony poprzez rozpatrywanie odwołań świadczeniodawców
i kontrolę w oddziałach Funduszu, był niewystarczający. Nieefektywnie przebiegało rozpatrywanie odwołań, z których ponad
80% załatwiono po upływie ustawowego terminu, a część nawet ponad pół roku po zakończeniu postępowania
kontraktowego.
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Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Okazuje się, że 36% objętych kontrolą świadczeniodawców nie zapewniało gotowości do udzielania świadczeń nocnej
i świątecznej opieki zdrowotnej przez wymaganą liczbę zespołów dyżurujących, czasem nawet w ogóle nie utworzyli oni
takich zespołów. Co piąty świadczeniodawca nie przestrzegał obowiązujących godzin udzielania świadczeń NiŚOZ, a inni
„pełnili dyżury pod telefonem", co było niezgodne z zarządzeniem Prezesa NFZ. NIK stwierdziła przypadki zbyt długiego
oczekiwania na wizytę domową – w skrajnym przypadku nawet 12 godzin. Niektóre z tych „opóźnionych" wizyt dotyczyły
osób w wieku 70-87 lat, których stan zdrowia mógł ulec nagłemu pogorszeniu.
Specjalizacje niektórych lekarzy udzielających świadczeń NiŚOZ budziły wątpliwości co do ich bezpośredniej przydatności
w tym zakresie. Nocne dyżury pełnili np. dermatolodzy i wenerolodzy, specjaliści medycyny morskiej i tropikalnej, medycyny
nuklearnej czy rehabilitacji. Liczba pediatrów i lekarzy będących w trakcie specjalizacji z tej dziedziny medycyny była za mała
w stosunku do potrzeb, dlatego też dyżurowali oni tylko w określonych dniach i godzinach. Większość świadczeniodawców
(60 %) w ogóle nie wykonywała badań diagnostycznych (rtg i laboratoryjnych) u pacjentów korzystających ze świadczeń
NiŚOZ. Lekarze na ogół nie widzieli potrzeby kierowania pacjentów na te badania, a niekiedy wskazywali na konieczność
długiego oczekiwania na ich wynik. Świadczenia NiŚOZ finansowane były w formie miesięcznej stawki ryczałtowej określonej
dla danego obszaru zabezpieczenia. Niektóre Oddziały Wojewódzkie NFZ różnicowały wysokość ryczałtów dla danej
kategorii obszaru zabezpieczenia w zależności od liczby mieszkańców, inne zaś stosowały jednolite stawki bez względu na
ich liczbę. Na niektórych obszarach zabezpieczenia wielkość zamieszkałej populacji była w rzeczywistości większa niż
przewidziana dla danej kategorii i w efekcie liczba utworzonych zespołów dyżurujących była mniejsza od wymaganej
przepisami. Nieprawidłowości w tym zakresie tłumaczono optymalizacją kosztów. OW NFZ w większości przypadków nie
prowadziły w badanym okresie planowych kontroli świadczeniodawców udzielających świadczeń NiŚOZ, a niektóre z nich
nie prowadziły też kontroli doraźnych. Jednostki samorządu terytorialnego w większości przypadków nie zgłaszały uwag do
rozwiązań organizacyjnych w zakresie funkcjonowania nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przyjętych przez kontrolowane
OW NFZ. Niektóre samorządy nie posiadały nawet informacji, na jakich zasadach, w jakich miejscach lub przez którego
świadczeniodawcę mieszkańcy mają zapewnioną nocną i świąteczną opiekę zdrowotną.
W opinii NIK problem wykonywania badań diagnostycznych w ramach NiŚOZ powinien zostać poddany wnikliwej analizie
merytorycznej przez nadzór wojewódzki i krajowy oraz płatnika celem wypracowania jednolitych standardów postępowania.
NFZ powinien rozważyć zróżnicowanie wymogów w odniesieniu do liczby zespołów dyżurujących w dni powszednie oraz
w dni wolne od pracy oraz podjąć prace w celu udoskonalenia systemu ryczałtowego wynagradzania świadczeniodawców.
Zgłaszalność pacjentów do lekarzy w ramach nocnej i świątecznej opieki, (27,7% ankietowanych), z przyczyn niezwiązanych
z nagłym zachorowaniem lub nagłym pogorszeniem stanu zdrowia, wskazuje na niewystarczającą dostępność świadczeń
udzielanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.
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Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę dostępności świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej177.
Wykazała ona, że podmioty udzielające świadczeń w nocy i w dni świąteczne nie działały prawidłowo i nie zapewniły
pacjentom właściwej dostępności do tych świadczeń. Świadczenia NiŚOZ należą do zakresu świadczeń podstawowej opieki
zdrowotnej i finansowane są ze środków przeznaczonych na POZ. Świadczeniodawca udzielający tych świadczeń jest obowiązany
do informowania świadczeniobiorców o zasadach i organizacji ich udzielania, do zapewnienia gotowości do ich udzielania
w wyznaczonym miejscu, zgodnie z obsadą kadrową, w wymiarze co najmniej jednego lekarza i jednej pielęgniarki („zespół
dyżurujący”) na każde rozpoczęte 50 tys. osób zamieszkałych na obszarze zabezpieczenia. Świadczenia te mogą być udzielane
w warunkach ambulatoryjnych w bezpośrednim kontakcie ze świadczeniobiorcą lub telefonicznie oraz w przypadkach
uzasadnionych stanem zdrowia świadczeniobiorcy – w miejscu jego zamieszkania. Kontraktowanie tego rodzaju świadczeń
wprowadzono po raz pierwszy od marca 2011 r. Według stanu na 1 marca 2011 r., oddziały wojewódzkie NFZ ustaliły łącznie 499
obszarów zabezpieczenia, na których utworzono 542 miejsca udzielania świadczeń NiŚOZ. Udzielało ich 454 świadczeniodawców
wyłonionych w trybie konkursu ofert lub rokowań, którzy utworzyli 1076 zespołów dyżurujących oraz dodatkowo zatrudnili 86 lekarzy
i 100 pielęgniarek (w celu większej dostępności świadczeń), 308 (67,8%) – zadeklarowało dostęp do diagnostyki laboratoryjnej,
a 293 (64,5%) – do diagnostyki rtg. Według stanu na 30 września 2013 r. funkcjonowało 505 obszarów zabezpieczenia,
a świadczeń NiŚOZ udzielało 463 świadczeniodawców, którzy utworzyli 1092 zespoły dyżurujące oraz zatrudnili dodatkowo 63
lekarzy i 101 pielęgniarek. 308 świadczeniodawców (66,5%) zadeklarowało dostęp do diagnostyki laboratoryjnej, a 323 (69,8%) do
diagnostyki rtg. Finansowanie świadczeń NiŚOZ odbywa się w formie ryczałtu miesięcznego, a kwota ryczałtu ustalana jest
w zależności od wielkości populacji zamieszkałej na obszarze zabezpieczenia.
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III. Stan państwa w świetle kontroli NIK

III. Stan państwa w świetle kontroli NIK
NIK stwierdziła, że wprowadzenie od 1 marca 2011 r. zmian w zasadach organizacji i funkcjonowania NiŚOZ nie stanowiło
dostatecznie silnej motywacji dla oddziałów wojewódzkich NFZ do prowadzenia kontroli świadczeniodawców udzielających
tych świadczeń w zakresie warunków ich udzielania i zapewnienia dostępności do nich pacjentom.



Dostępność opieki stomatologicznej

Rozdział Iii

W maju 2007 r. Rada Ministrów przyjęła do realizacji Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015 (NPZ), którego jednym
z celów operacyjnych jest „Intensyfikacja zapobiegania próchnicy u dzieci i młodzieży”. Na potrzebę skontrolowania
dostępności i finansowania opieki stomatologicznej178 wskazywały już ustalenia kontroli wykonania planu finansowego
Narodowego Funduszu Zdrowia w latach 2008-2011, z których wynikało, że pomimo ograniczonego zakresu świadczeń,
który finansuje NFZ, środki na ten cel nie były w pełni wykorzystywane.
Opiekę stomatologiczną w Polsce zapewniają głównie podmioty prywatne. Według „Biuletynu statystycznego 2011”
na koniec 2010 r. uprawnionych do wykonywania zawodu było 31.545 dentystów, w tym w placówkach ochrony zdrowia
pracowało 12.326 dentystów (tj. 3,2 na 10 tys. ludności), z tego w publicznych zakładach opieki zdrowotnej 1862
(czyli 0,5 na 10 tys. ludności). Ponadto w 2010 r. w placówkach ochrony zdrowia pracowało 499 techników dentystycznych
i 1 582 higienistki stomatologiczne. Liczba lekarzy dentystów w kraju, wykonujących zawód w I kwartale 2012 r., wynosiła
33.505 osób, w tym 456 posiadało podwójne prawo wykonywania zawodu: lekarza i lekarza dentysty. Wartość całego rynku
usług dentystycznych w Polsce osiągnęła w 2010 r. 7,1 miliarda zł, w tym ok. 24% stanowiły świadczenia sfinansowane ze
środków publicznych (Raport PMR Publications – „Rynek usług dentystycznych w Polsce 2011”. Szacunki wskazują na
wzrost wartości tego rynku do 10 mld w 2013 r.).
Pomimo przeznaczenia tak znaczących środków na usługi stomatologiczne stan zdrowia jamy ustnej Polaków odbiega od
standardów europejskich. Zaniepokojenie budzi sytuacja osób poniżej 18. roku życia. Badania pięcioletnich dzieci z 2011 r.
wykazały, że zaledwie co piąte z nich było wolne od próchnicy, a u dzieci 15-letnich nie miało jej tylko 8,2%.
Powikłania przewlekłych schorzeń jamy ustnej mogą wywoływać poważne skutki zdrowotne i choroby ogólnoustrojowe.
Istotny wpływ na tę sytuację miały niewystarczające działania w zakresie edukacji prozdrowotnej i profilaktyki.
NIK negatywnie ocenia również niezapewnienie przez organy administracji publicznej równego dostępu do świadczeń
finansowanych ze środków publicznych. Znaczne ograniczenie zakresu świadczeń stomatologicznych w ramach
ubezpieczenia zdrowotnego nie sprzyjało poprawie stanu zdrowia jamy ustnej Polaków. Należy podkreślić, iż zaledwie
ok. 22% uprawnionych do tych świadczeń skorzystało z nich w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Nieskuteczne okazały
się działania podejmowane przez Ministra Zdrowia na rzecz edukacji prozdrowotnej i profilaktyki chorób jamy ustnej,
zwłaszcza próchnicy zębów u dzieci i młodzieży.
Mimo niekorzystnej sytuacji epidemiologicznej Minister Zdrowia nie dokonywał oceny dostępności świadczeń
stomatologicznych, w konsultacji z samorządami wojewódzkimi. A większość kontrolowanych organów samorządu
terytorialnego w znikomym stopniu angażowała się w tworzenie warunków do prawidłowego funkcjonowania opieki
stomatologicznej.
Ponadto, Minister Zdrowia nie zapewnił sprawnej realizacji zadań podejmowanych w ramach Narodowego Programu Zdrowia
(NPZ) na lata 2007-2015, dotyczących chorób jamy ustnej. Nieskuteczne okazały się działania podejmowane przez Ministerstwo
Zdrowia na rzecz edukacji prozdrowotnej i profilaktyki chorób jamy ustnej, zwłaszcza próchnicy zębów u dzieci i młodzieży.
Nie poprawiła się świadomość obywateli o osobistej odpowiedzialności zarówno za własne zdrowie, jak i swoich dzieci. Dodatkowo
likwidacja gabinetów dentystycznych w szkołach spowodowała przerzucenie na rodziców całej odpowiedzialności za stan zdrowia
jamy ustnej dzieci. Pomimo prowadzenia „Monitoringu stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej” nie analizowano równocześnie
danych dostępnych w NFZ, z których wynika m.in., że w 2011 r. jedynie 2,96% populacji dzieci i młodzieży uprawnionych
skorzystało ze świadczeń profilaktycznych finansowanych ze środków publicznych.
W Centrali NFZ prawidłowo przebiegał proces przygotowania i przekazania oddziałom wojewódzkim NFZ zarządzeń
w sprawie określenia warunków zawierania umów w rodzaju: leczenie stomatologiczne, procedur organizowania konkursów,
kryteriów oceny ofert. NIK pozytywnie oceniła również sprawowanie nadzoru nad OW NFZ w zakresie kontraktowania
i rozliczania świadczeń. Natomiast negatywnie oceniła brak kompleksowych i rzetelnych danych o rzeczywistych kosztach
poszczególnych procedur stomatologicznych jako element niekorzystnie oddziaływujący na planowanie kosztów, prawidłową
organizację i funkcjonowanie systemu stomatologicznej opieki zdrowotnej.
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Dostępność i finansowanie opieki stomatologicznej ze środków publicznych (P/12/124/Departament Zdrowia).

Oddziałom wojewódzkim NFZ nie udało się zapewnić porównywalnej dostępności świadczeń stomatologicznych
w poszczególnych województwach. Wpływ na zróżnicowaną dostępność świadczeń miało też nierównomierne
rozmieszczenie na terenie województw świadczeniodawców gotowych podpisać z NFZ umowę o udzielanie świadczeń
stomatologicznych. NIK uznała za niewystarczające działania podejmowane przez Fundusz, mające na celu zapewnienie
równej dostępności świadczeń stomatologicznych. Jedynie sporadycznie podejmowano współpracę z samorządem
terytorialnym w celu rozwiązania tego problemu. W skontrolowanych jednostkach samorządu terytorialnego nieprawidłowości
dotyczyły m.in. zaniechania realizacji zadań własnych, w tym analiz i ocen potrzeb zdrowotnych mieszkańców, a także
niepodejmowania działań na rzecz profilaktyki chorób jamy ustnej (wskazanych m.in. w Narodowym Programie Zdrowia na
lata 2007-2015) oraz tworzenia warunków do prawidłowego funkcjonowania opieki stomatologicznej.



Dostęp do rehabilitacji leczniczej

Dostępność świadczeń z zakresu protetyki słuchu oraz wyposażania w wózki inwalidzkie oraz
indywidualne przedmioty pionizujące

NIK dokonała również oceny prawidłowości działań Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia w związku z wprowadzeniem systemu list oczekujących na potwierdzenie i realizację zleceń
z zakresu protetyki słuchu, wózków inwalidzkich oraz indywidualnych przedmiotów pionizujących180. Głównym
ryzykiem w badanym obszarze były próby omijania sytemu kolejkowego. NIK krytycznie oceniła przypadki potwierdzania
zleceń poza kolejnością, ponieważ było to niezgodne z przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych, określających kategorie świadczeniobiorców, którym przysługuje prawo do korzystania poza
kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej. Poza tym stwierdzono przypadki niejednolitego podejścia przez ŚOW NFZ do
rozpatrywania wniosków o skrócenie oczekiwania na potwierdzenie zlecenia do realizacji i nierównego traktowania
świadczeniobiorców.
Oddział NFZ, tworząc rejestry zleceń oczekujących na potwierdzenie do realizacji w zakresie przedmiotów ortopedycznych
i środków pomocniczych, kierował się art. 132 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z tym przepisem wysokość łącznych zobowiązań Funduszu wynikających
z zawartych ze świadczeniodawcami umów nie może przekroczyć wysokości kosztów przewidzianych na ten cel w planie
finansowym Funduszu. Podstawą tworzenia ewidencji zleceń oczekujących na potwierdzenie do realizacji było zarządzenie
Prezesa NFZ z 29 października 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: zaopatrzenie
w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi. Zgodnie z zarządzeniem w razie braku
środków finansowych na realizację świadczeń Oddział Funduszu tworzy ewidencję zleceń oczekujących na potwierdzenie.
Z ustaleń kontroli wynika, że z 56 badanych zleceń z zakresu protetyki słuchu, wózków inwalidzkich i indywidulanych
przedmiotów pionizujących, które wpłynęły do ŚOW NFZ w 2010 r., i zostały umieszczone w rejestrze zleceń oczekujących,
dziewięć potwierdzono do realizacji poza kolejnością. W czterech przypadkach decyzje o tym podjęła dyrektor oddziału bądź
179
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Realizacja świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji leczniczej (R/12/003/Departament Zdrowia).
Prawidłowość działań Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z wprowadzeniem systemu list
oczekujących na potwierdzenie i realizację zleceń na wybrane świadczenia zdrowotne (S/13/003/Delegatura w Kielcach).
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NIK oceniła realizację przez podmioty lecznicze zakontraktowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń
z zakresu rehabilitacji leczniczej179. Ograniczona dostępność tych świadczeń stanowi istotny problem systemu ochrony
zdrowia w naszym kraju. Wobec niezadowalającej dostępności świadczeń rehabilitacyjnych następuje wzrost
zapotrzebowania na tę formę leczenia spowodowany m.in. wydłużeniem średniej długości życia w Polsce, rachunkiem
ekonomicznym wskazującym, że jest to forma najtańsza, a równocześnie w wielu przypadkach jedynie możliwa do
zastosowania oraz coraz większą wiedzą z tego zakresu lekarzy różnych specjalności, w tym i lekarzy podstawowej opieki
zdrowotnej. Trwały deficyt świadczeń zdrowotnych oraz ich reglamentacja, tzw. limity, stają się podstawowym powodem
możliwości wystąpienia korupcji na styku pacjent – świadczeniodawca. Trudności z dostępem do świadczeń
specjalistycznych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej są najczęściej związane z długim okresem oczekiwania
(w kolejce po numerek, w kolejce do gabinetu, na termin wizyty). Często kryterium decydującym o kolejności pacjenta na
liście oczekujących jest nie tylko stan jego zdrowia, lecz także inne czynniki, np. znajomości. Przy ograniczonej podaży
świadczeń może to stwarzać okoliczności sprzyjające wymuszaniu dodatkowych opłat od pacjentów. Kolejnym czynnikiem
korupcjogennym są niskie wynagrodzenia osób podejmujących te decyzje, a także brak sprawnych mechanizmów
ujawniania korupcji i karania winnych.
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III. Stan państwa w świetle kontroli NIK
jej zastępcy, na wniosek opiekuna świadczeniobiorcy lub lekarza ze względu na stan zdrowia pacjenta i jego trudną sytuację
życiową. Pozostałe pięć zleceń potwierdzono pomyłkowo (jak wynika z wyjaśnień zastępcy dyrektora oddziału) – pracownik
nie zauważył, że w grupie zleceń z innego zakresu przygotowanych do potwierdzenia znajdują się również te, które w danym
dniu nie powinny być potwierdzone do realizacji.
Kryteriami doboru urządzeń medycznych, objętych rejestrami zleceń oczekujących, były przede wszystkim wartość
refundacji w latach ubiegłych, wiek pacjenta oraz rodzaj zaopatrzenia, którego brak nie powoduje pogarszania się stanu
zdrowia pacjenta. Systemem kolejkowym objęto przede wszystkim osoby dorosłe, które ukończyły 18 lat z wyłączeniem osób
do 26. roku życia pobierających naukę.

Rozdział Iii



Dostępność lecznictwa uzdrowiskowego

NIK negatywnie oceniła proces kontraktowania przez Śląski Oddział Wojewódzki NFZ świadczeń zdrowotnych
w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego181, w tym terminowość weryfikacji skierowań na leczenie uzdrowiskowe oraz
powiadamiania świadczeniobiorców o niepotwierdzeniu skierowania na takie leczenie. Pozytywna ocena dotyczyła działań
ŚOW NFZ w zakresie rozliczenia wykonanych świadczeń uzdrowiskowych, jak również efektywności wykorzystania środków
przeznaczonych na leczenie uzdrowiskowe w latach objętych kontrolą. Izba zwraca uwagę na przypadki uznaniowości
w podejmowaniu decyzji przez komisję konkursową ŚOW NFZ w zakresie proponowanej oferentom liczby świadczeń
(mającej wpływ na wartość kontraktu). Skutkowało to ryzykiem wystąpienia mechanizmów korupcyjnych. Zdarzały się
przypadki nierównego traktowania oferentów w trakcie prowadzonych postępowań konkursowych. Przy ustalaniu liczby
świadczeń, jakie miały być zakontraktowane u poszczególnych oferentów, nie kierowano się wyłącznie obowiązującymi
w tych konkursach kryteriami, lecz dodatkowo brano pod uwagę warunki inne niż określone przez Prezesa NFZ.
Postępowanie konkursowe prowadzono z naruszeniem obowiązujących procedur. Stwierdzono również nierówne
traktowanie osób wnoszących skargi dotyczące lecznictwa uzdrowiskowego. Nieterminowo rozpatrywano skierowania na
leczenie uzdrowiskowe oraz nieterminowo powiadamiano świadczeniobiorców o niepotwierdzeniu skierowań na takie
leczenie.
Pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, NIK oceniła działalność zakładów lecznictwa uzdrowiskowego
w zakresie realizacji świadczeń lecznictwa uzdrowiskowego w warunkach wymaganych do ich realizacji oraz rozliczanie
świadczeń wykonanych w ramach umów zawartych z NFZ.
Kontrola u świadczeniodawców wykazała także nieprawidłowości w funkcjonowaniu tych placówek. Mianowicie NIK
wykazała m.in. realizację świadczeń zdrowotnych w oparciu o surowce niespełniające kryteriów uznania ich za surowce
naturalne oraz niespełnienie w ośmiu (spośród dziewięciu skontrolowanych) zakładach wszystkich warunków wymaganych
przy realizacji świadczeń lecznictwa uzdrowiskowego, określonych w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych
z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego. Dotyczyło to przede wszystkim barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych
w bazie lokalowej i zabiegowej oraz badań lekarskich. Stwierdzono nierzetelne prowadzenie przez pięciu świadczeniodawców
zbiorczej i indywidualnej dokumentacji medycznej, niewywiązywanie się przez pięciu świadczeniodawców z obowiązku
bieżącego aktualizowania danych o swoim potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy z Funduszem,
przedstawienie przez czterech świadczeniodawców do rozliczenia z NFZ dni niekwalifikujących się do rozliczenia, tj. takich,
w których pacjentom nie zlecono i/lub nie wykonano przynajmniej jednego zabiegu z użyciem naturalnego surowca leczniczego.
Cztery podmioty złożyły do Funduszu dokumenty rozliczeniowe z naruszeniem przepisów załącznika do rozporządzenia
w sprawie ogólnych warunków umów, tj. po terminie pięciu dni po zakończeniu turnusu.
Ocenie poddano także działalność siedmiu gmin uzdrowiskowych. Pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości,
oceniono realizację ich zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska oraz efektywności
wykorzystania przez nie środków uzyskiwanych w związku z posiadaniem statusu uzdrowiska.
Stwierdzone nieprawidłowości polegały na: wadliwych zapisach w uchwałach organów stanowiących, dotyczących poboru
opłaty uzdrowiskowej, oraz pobieraniu jej z naruszeniem obowiązujących przepisów, zaniechaniu poboru tej opłaty od osób
przebywających na leczeniu sanatoryjnym, pobieraniu opłaty od osób korzystających z leczenia w szpitalu uzdrowiskowym
(zwolnionych z obowiązku jej uiszczenia), nierzetelnym wypełnianiu druków kwitariuszy i nieterminowym rozliczaniu pobranej
opłaty uzdrowiskowej, niewłaściwym nadzorze nad poborem opłaty uzdrowiskowej. W pięciu gminach brak było, w okresie
objętym kontrolą, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla strefy „A” ochrony uzdrowiskowej.
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Realizacja świadczeń w zakresie leczenia uzdrowiskowego, finansowanych przez Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
(P/13/146/Delegatura w Katowicach).



Inne aspekty działalności NFZ
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III. Stan państwa w świetle kontroli NIK

Narodowy Fundusz Zdrowia jest głównym płatnikiem publicznym dokonującym zakupu świadczeń zdrowotnych dla osób
uprawnionych. Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła wykonanie planu finansowego Narodowego Funduszu
Zdrowia w 2012 r., w szczególności wobec niższych, niż planowano, przychodów z tytułu składki na ubezpieczenie
zdrowotne przekazywanej przez ZUS. Ocenę tę uzasadnia utrzymanie stabilnej pozycji finansowej, planowe wykonanie
kosztów większości świadczeń zdrowotnych oraz rzetelne prowadzenie sprawozdawczości. NIK oceniła, że podziału
środków pomiędzy oddziały wojewódzkie Funduszu z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla
ubezpieczonych dokonano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2009 r. Podstawą podziału była
liczba ubezpieczonych zarejestrowanych w oddziale, z uwzględnieniem ryzyka zdrowotnego przypisanego ubezpieczonym
należącym do danej grupy wydzielonej według struktury wieku i płci. Plan finansowy na 2012 r. zakładał przychody i koszty
ogółem w wysokości 64.504.994 tys. zł, z tego koszty świadczeń opieki zdrowotnej w wysokości 60.935.746 tys. zł, tj. o 0,9%
wyższe od planu na 2011 r.

Najwyższa Izba Kontroli zauważa, że zarówno wartość, jak i udział świadczeń wykazywanych przez świadczeniodawców
jako ratujące życie w rodzaju leczenie szpitalne miały w latach 2008-2012 tendencję wzrostową od 10,1% w 2008 r. do
29,6% w 2012 r. Wzrost udziału świadczeń ratujących życie wynikał z m.in. przyjętych przez Fundusz zasad rozliczania
świadczeń. Zgodnie z nimi, gdy świadczeniodawcy wykazywali do zapłaty świadczenia ratujące życie w ostatniej kolejności,
tj. jako świadczenia „ponadlimitowe”, Fundusz dokonywał korekty uprzednio rozliczonych świadczeń planowych,
wprowadzając na ich miejsce świadczenia ratujące życie.
Tabela 1. Liczba i wartość umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obowiązujących w latach 2011-2012
Lp.

Rodzaj świadczenia

1.

Podstawowa opieka zdrowotna
Ambulatoryjna opieka
specjalistyczna
Lecznictwo szpitalne
Opieka psychiatryczna i leczenie
uzależnień
Rehabilitacja lecznicza
Świadczenia pielęgnacyjne
i opiekuńcze
Opieka paliatywna i hospicyjna
Leczenie stomatologiczne
Profilaktyczne programy
zdrowotne
Świadczenia kontraktowane
odrębnie
Pomoc doraźna i transport
sanitarny
Ratownictwo medyczne
Lecznictwo uzdrowiskowe
Zaopatrzenie w przedmioty
ortopedyczne i środki
pomocnicze
Razem

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Liczba
umów
w 2011 r.
13.717

7.331.748,00

Liczba
umów
w 2012 r.
10.867

7.564.974,00

Dynamika
wartości umów
2011 r. = 100%
103,18

9.285

5.048.620,46

9.236

5.454.780,63

113,33

2.188
1.504

27.536.621,34

3.181

29.397.184,77

106,76

2.019.259,43

1.677

2.158.458,88

106,89

2.737

1.831.907,21

2.999

1.996.747,14

109,00

1.668

952.434,90

2.184

1.020.341,29

107,13

442
8.360

295.777,35
1.724.834,00

528
8.576

328.015,01
1.779.500,53

110.90
103,17

802

173.549,34

155

179.372,44

103,36

458

1.462.157,84

259

1.564.670,35

107,01

32

35.487,62

32

42.621,63

120,10

247
154

1.758.848,57
570.584,44

231
155

1.824.229,30
592.423,07

103,72
103,83

3.115

627.692,00

3.161

685.040,00

109,14

44.709

50.775.682,66

43.241

54.182.198,89

106,71

Wartość umów
w 2011 r. (w tys. zł)

Wartość umów
w 2012 r. (w tys. zł)
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W trakcie 2012 r. planowane przychody ogółem Funduszu zwiększono o 6.969 tys. zł (tj. o 0,01%.) do 64.511.962 tys. zł.
Zrealizowane przychody ogółem wyniosły 62.957.780,9 tys. zł, co stanowiło 97,6% planu po zmianach i przesunięciach.
W porównaniu do roku 2011 (60.723.158,3 tys. zł) były one wyższe o 3,7%. Przychody z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne
wyniosły łącznie 60.312.306,7 tys. zł i były niższe od planowanych o 1.645.065,3 tys. zł, tj. o 2,7%. Plan kosztów ogółem został
określony w wysokości 64.504.994 tys. zł, a w wyniku zmian w trakcie roku został zwiększony do 65.267.088 tys. zł,
tj. o 762.094 tys. zł (o 1,2%). Wykonanie planu kosztów wyniosło 62.672.399,4 tys. zł, w tym kosztów świadczeń zdrowotnych
59.875.547,2 tys. zł). Stanowiło to 96,3% planu po zmianach i przesunięciach (w 2011 r. było to 99,9%).

III. Stan państwa w świetle kontroli NIK
NIK sprawdziła również jak Narodowy Fundusz Zdrowia kontroluje świadczeniodawców182. Celem tej kontroli była ocena
efektywności i skuteczności planowania oraz realizacji kontroli przez NFZ w aspekcie zapewnienia należytej jakości
kontraktowanych świadczeń i prawidłowości rozliczeń realizacji umów.

Rozdział Iii

Najistotniejszą ustaloną nieprawidłowością było zaniechanie kontroli u części świadczeniodawców przy jednoczesnej
rezygnacji z ich wizytacji w procesie kontraktowania. Sprzyja to powstawaniu i nawarstwianiu się nieprawidłowości
w realizacji kontraktu, w szczególności w zakresie zapewnienia należytej dostępności i warunków wykonywania świadczeń
opieki zdrowotnej
Kontrola wykazała, że postępowania kontrolne były prowadzone rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi procedurami. Warunki
organizacyjne działalności kontrolnej nie zapewniały jednak adekwatnej do potrzeb liczby kontroli, a ich ograniczony zakres
nie obejmował sprawdzenia istotnych elementów dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych. Aktualny poziom
zatrudnienia uniemożliwiał zaplanowanie kontroli we wszystkich obszarach ryzyka oraz objęcie kontrolą każdego
świadczeniodawcy co najmniej raz na pięć lat. Liczba przeprowadzanych kontroli przez oddziały wojewódzkie NFZ wykazuje
tendencję spadkową. Średni udział świadczeniodawców objętych kontrolą we wszystkich oddziałach wojewódzkich NFZ
wynosił w badanym okresie od 7,1% w 2010 r. do 8,1% w 2009 r., co oznacza, że świadczeniodawca mógł się spodziewać
kontroli średnio raz na 12 – 13 lat pomimo że zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ każdy podmiot, który zawarł umowę
z Funduszem powinien być kontrolowany nie rzadziej niż raz na pięć lat. Żadne z kontrolowanych postępowań nie
obejmowało podwykonawców świadczeń. Kontrole planowano i przeprowadzane przede wszystkim w rodzajach świadczeń
o największych wartościach.
Kontrolą objęto pięć oddziałów wojewódzkich NFZ: Dolnośląski, Świętokrzyski, Lubelski, Mazowiecki i Zachodniopomorski.
W celu uzyskania pełnych danych statystycznych, w trakcie kontroli skierowano do pozostałych OW NFZ ankiety.
W oddziałach prowadzona była na bieżąco weryfikacja rozliczeń, ale na jej skuteczność i efektywność znaczący wpływ miały
nieaktualne dane zawarte w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych. Kontrola wykazała, że dane w tej bazie pozostają
nieaktualne nawet przez kilka lat.



Wyposażenie w sprzęt i infrastruktura teleinformatyczna w ochronie zdrowia

Po kontroli zakupów i wykorzystania aparatury medycznej współfinansowanych ze środków regionalnych
programów operacyjnych183 NIK stwierdziła, że ponad jedna trzecia z 33 skontrolowanych podmiotów leczniczych nie
zrealizowała zaplanowanej liczby świadczeń zdrowotnych, stopień realizacji przyjętych założeń wahał się na poziomie od 3,1%
do 90,7%. Jako przyczyny nieosiągnięcia planowanych wskaźników rezultatu wskazywano m.in.: opóźnienia w przygotowaniu
pomieszczeń pracowni diagnostycznych, niezapewnienie warunków udzielania świadczeń i wykwalifikowanej kadry medycznej.
W efekcie niskie kontrakty zawarte z NFZ lub ich brak, niemożność udzielania odpłatnych świadczeń zdrowotnych
z wykorzystaniem zakupionej aparatury (warunek umowy o dofinansowanie) spowodowały, że zamiast poprawy nastąpiło
pogorszenie wyników finansowych niektórych szpitali. NIK skontrolowała zakup aparatury medycznej w ramach 39 projektów
w 33 podmiotach leczniczych, o całkowitej wartości 406.826,7 tys. zł, w tym dofinansowanie UE – 278.933,7 tys. zł.
Badaniem kontrolnym objęto 75 urządzeń o wartości 124.746,6 tys. zł.
Kontrola wykazała niedostateczny bądź niezgodny z prawem sposób wykorzystania specjalistycznej aparatury medycznej
zakupionej z udziałem środków UE. Kontrola NIK wykazała, że organy prowadzące nie sporządzały analiz potrzeb zdrowotnych,
wynikających z oceny stanu zdrowia mieszkańców, określających liczbę i rodzaj świadczeń zdrowotnych, koniecznych dla
zachowania, przywrócenia lub poprawy zdrowia świadczeniobiorców.
Skontrolowane jednostki nie dysponowały także kompletnymi i aktualnymi danymi o wyposażeniu podległych jednostek
ochrony zdrowia w specjalistyczną aparaturę diagnostyczną (takimi danymi nie dysponował również Minister Zdrowia).
Badaniami NIK objęto zakupy specjalistycznego sprzętu, m.in. angiografów, tomografów komputerowych i rezonansów
magnetycznych oraz ultrasonografów, zaś ocena dotyczyła w szczególności wywiązywania się beneficjentów z umów
o dofinansowanie jej zakupu, uzyskanych rezultatów oraz wpływu zrealizowanej inwestycji na dostęp do świadczeń
zdrowotnych, a także realizacji zadań Instytucji Zarządzającej (IZ) Regionalnym Programem Operacyjnym 2007-2013 przez
zarządy badanych województw w zakresie dofinansowania zakupu aparatury medycznej. W ocenie NIK na stopień
wykorzystania badanej aparatury wpływ miało podejmowanie decyzji o przyznaniu dofinansowania bez analizy potrzeb
182
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Prowadzenie kontroli świadczeniodawców oraz weryfikacja wykonania zakontraktowanych świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz
Zdrowia (P/12/142/Delegatura w Krakowie).
Zakup i wykorzystanie aparatury medycznej ze szczególnym uwzględnieniem środków europejskich (P/12/123/Departament Zdrowia).

zdrowotnych i oceny dostępności świadczeń udzielanych z wykorzystaniem tego rodzaju wyposażenia, a także
niezapewnienie odpowiedniej koordynacji działań związanych z jej zakupem, brak właściwych warunków udzielania
świadczeń, a także opóźnienia w przygotowaniu pomieszczeń pracowni diagnostycznych.

Rozdział I

III. Stan państwa w świetle kontroli NIK

W ocenie NIK obowiązujące regulacje prawne nie sprzyjają prowadzeniu skoordynowanej polityki w wyposażaniu podmiotów
leczniczych w specjalistyczny sprzęt medyczny. Ograniczenia te dotyczą na przykład braku możliwości monitorowania przez
samorząd województwa zarówno liczby badań, finansowanych ze środków prywatnych, jak i publicznych, wykonywanych
przez podmioty, dla których nie jest on podmiotem tworzącym. Utrudnia to ocenę stopnia zaspokojenia potrzeb populacji
zamieszkałej na terenie danego województwa w zakresie badań diagnostycznych z wykorzystaniem specjalistycznej
aparatury medycznej.

Organy administracji publicznej, Minister Zdrowia i jednostki samorządu terytorialnego nie dokonywały rzetelnych analiz potrzeb
zdrowotnych oraz czynników powodujących ich zmiany, mimo że obowiązek taki wynikał z art. 6 ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Minister Zdrowia nie miał pełnej informacji o dostępności świadczeń
udzielanych przy użyciu specjalistycznej aparatury medycznej, a samorządy nie sporządzały rzetelnych analiz potrzeb
zdrowotnych, określających liczbę i rodzaj świadczeń, które powinny być zapewnione w celu zachowania, przywrócenia lub
poprawy zdrowia świadczeniobiorców. NIK sformułowała po kontroli wnioski, które mogą być przydatne przy dokonywaniu
zakupów aparatury medycznej ze środków UE w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.



System informatyczny ochrony zdrowia

Budowa systemu informatycznego ochrony zdrowia, realizowana od 2008 r. w ramach „Programu Informatyzacji Ochrony
Zdrowia”, jest finansowana z budżetu UE. Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia realizację przez Ministra Zdrowia
i Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia zadań związanych z budową systemu informacyjnego ochrony
zdrowia. NIK stwierdziła, że realizacja programu odbywała się bez uwzględnienia stanu informatyzacji świadczeniodawców
oraz oszacowania kosztów ich dostosowania do wymogów ustawy o systemie informacji. Ministerstwo Zdrowia oraz jego
jednostka podległa, tj. CSIOZ, nie posiadały pełnej wiedzy na ten temat, pozwalającej na skuteczną koordynację procesu
informatyzacji ochrony zdrowia. Było to konsekwencją braku systemu pozwalającego na pozyskiwanie aktualnych
i kompleksowych danych o realizowanych projektach informatycznych. Z ustaleń kontroli NIK dotyczącej informatyzacji
szpitali184 wynika, że systemy teleinformatyczne części świadczeniodawców (30,9%) miały charakter rozproszony i składały
się z wielu niewspółpracujących podsystemów, co nie zapewniało interoperacyjności z innymi podmiotami zewnętrznymi
funkcjonującymi w sferze ochrony zdrowia i tylko w niewielkim stopniu ułatwiało komunikację pacjentów ze
świadczeniodawcą.
Warunkiem niezbędnym do spełnienia przez świadczeniodawców wymogów ustawy o systemie informacji w ochronie
zdrowia, a w szczególności zapewnienia możliwości wymiany danych, w tym danych obrazowych oraz dokumentacji
medycznej w formie elektronicznej, jest posiadanie przez nich m.in.:
− urządzeń diagnostycznych z cyfrowym zapisem wyników badań,
− łączy internetowych o odpowiedniej przepustowości,
− możliwości zapewnienia podmiotom trzecim dostępu do zgromadzonych danych medycznych oraz zdolności do ich
pobierania z zasobów innych jednostek, w tym z zasobów Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

184

Informatyzacja szpitali (P/12/125/Departament Zdrowia).
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Przepisy nie wskazują również organu władzy publicznej odpowiedzialnego za koordynację działań wszystkich podmiotów
uczestniczących w procesie aplikowania o środki UE na zakup aparatury medycznej. W tej sytuacji zwiększenie aktywności
i współpracy poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, będących podmiotami tworzącymi zakładów opieki
zdrowotnej, powinno być dobrą praktyką, która daje szansę na poprawę efektywności wykorzystania pieniędzy unijnych.
Efektywnym rozwiązaniem mogłaby być stała współpraca jednostek realizujących inwestycje finansowane z UE na
określonym terenie, w tym wspólne ich planowanie na podstawie analizy potrzeb zdrowotnych. Istotną rolę powinny tu także
odgrywać oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia, bowiem od możliwości zakontraktowania odpowiedniej
liczby świadczeń będzie zależało wykorzystanie zakupionej aparatury. NFZ ma również istotny wpływ na zakres zakupów,
określa bowiem kryteria niezbędnego wyposażenia placówek medycznych, ubiegających się o podpisanie umów.

III. Stan państwa w świetle kontroli NIK
Tymczasem wyposażenie świadczeniodawców w oprogramowanie informatyczne, łącza internetowe o dużej przepustowości
oraz sprzęt medyczny umożliwiający cyfrowy zapis wyników badań i prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej
było niewystarczające do realizacji zadań wynikających z ustawy o systemie informacji.

Rozdział Iii

Minister Zdrowia nie wydał, w okresie 11 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy (1 stycznia 2012 r.) aktów
wykonawczych do niej, co było czynnikiem utrudniającym proces dostosowania systemów teleinformatycznych
świadczeniodawców do wymogów ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Ponadto Minister Zdrowia nie posiadał
pełnej wiedzy na temat stanu informatyzacji jednostek ochrony zdrowia w województwach, w szczególności w zakresie
interoperacyjności realizowanych projektów z projektami centralnymi CSIOZ. Dopiero w 2012 r. podjęto działania
zmierzające do oceny stanu zinformatyzowania świadczeniodawców, a także oszacowania skutków finansowych wejścia
w życie ustawy dla podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych. Część jednostek samorządu terytorialnego realizowała
projekty informatyczne mające na celu budowę m.in. regionalnych platform wymiany danych medycznych, tj. projekty
o podobnych, a nawet takich samych funkcjach jak projekty realizowane przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony
Zdrowia. Dodatkowo nieprawidłowości stwierdzone w CSIOZ przy realizacji projektów zwiększają ryzyko nieterminowego
wdrożenia Systemu Informatyzacji Ochrony Zdrowia.



Programy profilaktyczne

Ze względu na uzależniający charakter wyrobów tytoniowych oraz wysoką szkodliwość zdrowotną, a także ponoszenie przez
publiczną służbę zdrowia kosztów leczenia chorób odtytoniowych współczesne państwa podejmują aktywne działania w celu
przeciwdziałania uzależnieniu od tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ochrony zdrowia przed jego następstwami.
NIK sprawdziła realizację przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów
tytoniowych185. Izba negatywnie oceniła realizację Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu
w Polsce na lata 2010-2013 i wykonywanie innych zadań organów administracji centralnej wynikających z ustawy
antynikotynowej, natomiast pozytywnie ocenia przestrzeganie zakazu palenia wyrobów tytoniowych w obiektach nim
objętych oraz realizację obowiązków z tym związanych.
Minister Zdrowia, w ocenie NIK, nie wykorzystywał instrumentów nadzoru nad rynkiem wyrobów tytoniowych, w jakie został
wyposażony przez ustawę antynikotynową, w wyniku czego nadzór państwa nad tym rynkiem faktycznie nie funkcjonował.
W okresie objętym kontrolą Minister Zdrowia nie korzystał z uprawnienia ustawy antynikotynowej do żądania od producenta lub
importera wyrobów tytoniowych wykonania określonych badań w laboratoriach kontrolnych w celu oznaczenia substancji
emitowanych przez wyroby tytoniowe oraz oceny wpływu tych substancji na zdrowie człowieka. Zdaniem Ministra badań nie
zlecano, gdyż „nie było powodów do kwestionowania którejkolwiek marki”. Nie zostały osiągnięte cele POZNPT, który określał
kierunki działań oraz priorytetowe zadania w zakresie zwalczania zagrożeń zdrowia związanych z paleniem tytoniu, gdyż nie
stworzono warunków realizacji programu: nie wyodrębniono jego budżetu, nie prowadzono rzetelnego monitoringu i ewaluacji
określonych w nim zadań, nie funkcjonowały również przewidziane w nim instrumenty zarządzania i koordynacji.
Realizację POZNPT utrudniało jego niedofinansowanie. Miał być „finansowany z budżetu państwa w wysokości 0,5% wartości
podatku akcyzowego od wyrobów tytoniowych”. Sposób wyodrębnienia i przekazywania środków podmiotom odpowiedzialnym za
wykonywanie zadań w ramach POZNPT nie został określony w przepisach ani w samym programie. Z raportu Fundacji
Bloomberga, opublikowanego w listopadzie 2011 r. pt. „Ekonomiczne aspekty palenia tytoniu i opodatkowania wyrobów tytoniowych
w Polsce”, wynika, że koszty związane z paleniem tytoniu (w tym leczenie chorób odtytoniowych, straty w produktywności
i zatrudnieniu itp.) są ok. 3,5 razy większe niż dochody z akcyzy na wyroby tytoniowe. Dochody budżetu z tytułu podatku
akcyzowego na wyroby tytoniowe to 9,27 mld zł, a koszty palenia tytoniu to łącznie 33 mld zł.
Zasadniczy wpływ na finansowanie zadań przewidzianych w POZNPT miało stanowisko Ministra Finansów, zgodnie
z którym „ustanowienie Programu nie powinno stanowić tytułu do ubiegania się o dodatkowe środki z budżetu państwa na
jego realizację”. W Ministerstwie Zdrowia nie zaplanowano środków na realizację programu, gdyż jak stwierdził Minister
Zdrowia „Wobec wymogów Ministerstwa Finansów stosowanych rokrocznie przy konstrukcji ustawy budżetowej, wydatki
pozapłacowe pozostają z reguły na poziomie poprzedniego roku, o ile nie ulegają zmniejszeniu. Zatem przepis istniejący
w ww. ustawie jest praktycznie martwy. Reasumując, należałoby wykreślić z ustawy przepis o 0,5% wartości podatku
akcyzowego lub doprecyzować jego brzmienie poprzez wprowadzenie regulacji przepływu środków uzyskanych z akcyzy do
budżetu realizatorów POZNPT”.

185

160

Realizacja przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (P/12/137/Delegatura w Katowicach).

W ten sposób faktyczne wydatki z budżetu państwa na realizację polityki antynikotynowej wynosiły ok. 1% wysokości
ustalonej w sposób przewidziany w ustawie antynikotynowej. W 2010 r. było to 1046 tys. zł zamiast 87.181,5 tys. zł,
a w 2011 r. 915,5 tys. zł zamiast 91.320,8 tys. zł. W rezultacie program, opracowany na podstawie ustawy antynikotynowej,
przyjęty przez Radę Ministrów i będący przedmiotem corocznych sprawozdań przedkładanych Sejmowi RP, nie przynosi
oczekiwanych rezultatów i nie powoduje ograniczenia palenia wyrobów tytoniowych.
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III. Stan państwa w świetle kontroli NIK

Wnioski pokontrolne w obszarze zdrowia
Do Ministra Zdrowia:
 o przygotowanie kompleksowej reformy systemu finansowania ochrony zdrowia;
 o zbilansowanie potencjału szpitali w odniesieniu do potrzeb zarówno ogólnokrajowych, jak i regionalnych
oraz poddanie analizie efektywności ich wykorzystania.

 O określenie optymalnych wskaźników, dotyczących liczby czynnych zawodowo lekarzy dentystów dla
określonych populacji mieszkańców, co powinno sprzyjać zapewnieniu równomiernego dostępu do
świadczeń stomatologicznych.
 O zainicjowanie i przeprowadzenie szerokiej akcji informacyjnej na temat negatywnych skutków zaniedbania
profilaktyki i wczesnego leczenia schorzeń jamy ustnej dla prawidłowego rozwoju dzieci, której celem byłoby
zwiększenie świadomej aktywności rodziców w wykonywaniu swoich obowiązków opiekuńczych.
 O wykorzystanie rozwiązań zawartych w Narodowym Programie Zdrowia i zwiększenie oddziaływania na
realizatorów programu dla podniesienia efektywności jego realizacji, szczególnie w odniesieniu do
problemów zdrowotnych dzieci i młodzieży.
 Po kontroli kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej przez NFZ NIK wystąpiła do Ministra Zdrowia
o rozważenie wprowadzenia regulacji pozwalających Prezesowi NFZ na bardziej aktywny udział w procesie
kontraktowania odbywającym się w oddziałach wojewódzkich NFZ.
Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej wyposaża Prezesa Funduszu w kompetencje sprawowania całościowego
nadzoru nad realizacją przez oddziały wojewódzkie przypisanych im zadań, jednakże ze względu na swój ogólny,
nieskonkretyzowany charakter kompetencja ta nie może być wykorzystywana do ingerowania przez Prezesa NFZ w sposób
władczy w postępowania prowadzone przez oddziały wojewódzkie.
Zdaniem NIK Minister Zdrowia powinien w porozumieniu z Prezesem NFZ podjąć działania w celu:
1) wydawania aktów prawnych związanych z procesem kontraktowania świadczeń zdrowotnych w terminach
umożliwiających sprawne prowadzenie postępowań konkursowych;
2) wprowadzenia rozwiązań organizacyjnych zapewniających sprawne i terminowe przeprowadzanie postępowań
konkursowych, w szczególności zapobiegających ich kumulacji;
3) wzmocnienia i konsekwentnego stosowania kryterium jakościowego w ramach procedury kontraktowania świadczeń
medycznych oraz zagwarantowania transparentności prowadzenia negocjacji;
4) uzyskania aktualnej wiedzy na temat kosztów wszystkich kontraktowanych świadczeń, która powinna stanowić podstawę
ich rzetelnej wyceny.
Do NFZ NIK wnioskowała
 o skuteczniejsze egzekwowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od obywateli z zagranicy
zatrudnianych w Polsce na podstawie oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy.
Najwyższa Izba Kontroli zwróciła uwagę, po kontroli wykonania planu finansowego NFZ w 2011 r., iż przeprowadzone
szacunki wskazują, że Narodowy Fundusz Zdrowia mógłby uzyskać 149 mln zł dodatkowych przychodów z tytułu składki na
ubezpieczenie zdrowotne, gdyby publiczne służby zatrudnienia oraz ZUS skuteczniej egzekwowały obowiązki związane
z odprowadzaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne od obywateli Rosji, Białorusi, Ukrainy, Mołdowy i Gruzji,
zatrudnianych w Polsce na podstawie oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy. W toku kontroli nie
przedstawiono żadnych dokumentów potwierdzających podjęcie dodatkowych działań zmierzających do ściągnięcia przez
organy publiczne należnych składek.
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Zdaniem NIK zawieranie umów ze szpitalami należy uwolnić od lokalnych nacisków, a jego głównymi przesłankami powinny
być jakość i dostępność oferowanych pacjentom świadczeń. NIK zwraca też uwagę, że w dzisiejszym systemie finansowania
szpitali publicznych brakuje jest koordynacji odrębnych strumieni finansowania działalności bieżącej i inwestycyjnej ze
środków publicznych. Brak systemowej analizy potencjału szpitali oraz ich indywidualne plany inwestycyjne każą
przewidywać, że dysproporcje między oferowanymi świadczeniami a możliwością ich sfinansowania będą rosły.
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Rozdział Iii

 O nawiązanie przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu współpracy na etapie tworzenia planu
zakupów świadczeń z jednostkami samorządu terytorialnego w celu zapewnienia jak najlepszej dostępności
świadczeń.
 O określenie priorytetów zdrowotnych w długoletniej perspektywie, co pozwoliłoby skoncentrować wydatki
na najważniejszych problemach zdrowotnych społeczeństwa, wynikających z analiz epidemiologicznych
i demograficznych.
 O intensyfikację podjętych już przez NFZ prac, zmierzających do wyceny świadczeń kontraktowanych
przez Fundusz uwzględniającej rzeczywiste koszty ich wytworzenia. Taka wycena mogłaby stać się
narzędziem stymulującym udzielanie świadczeń finansowanych ze środków publicznych tam, gdzie
występuje ich deficyt.
 O zwiększenie liczby kontroli świadczeniodawców.
NIK widzi potrzebę podjęcia działań mających na celu zapewnienie adekwatnej do potrzeb liczby kontroli i rzetelnego
nadzoru nad wykonywaniem przez świadczeniodawców zakontraktowanych świadczeń, a także podjęcie działań,
w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych, Prezesami ZUS i KRUS, zmierzających do utworzenia wspólnego
systemu zarządzania jednolitą bazą danych o ubezpieczonych.
Ponadto po kontroli dotyczącej opieki stomatologicznej NIK uznała że:
 w ramach ograniczonych środków, jakimi co roku dysponuje Narodowy Fundusz Zdrowia na opiekę
stomatologiczną, należy wyodrębnić większe nakłady na zapewnienie leczenia i profilaktyki w ramach
świadczeń gwarantowanych dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia;
 wyrównanie dostępności świadczeń ogólnostomatologicznych, w poszczególnych gminach, wymaga
zintensyfikowania współpracy pomiędzy oddziałami wojewódzkimi NFZ a jednostkami samorządu
terytorialnego w celu rozwiązywania tego problemu.
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7.
A.

Praca, rodzina, ochrona socjalna
Polityka rodzinna

Konstytucja RP stanowi, że państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny186. Tworzenie
przez władze publiczne rozwiązań prawnych i organizacyjnych sprzyjających rodzinie, umożliwiających godzenie
obowiązków zawodowych i rodzinnych jest jednym z ważnych elementów polityki rodzinnej. Najwyższa Izba Kontroli uznała
w 2013 roku, że polityka rodzinna będzie jednym z głównych priorytetów badań kontrolnych, obok kwestii związanych
z przygotowaniem Polski do nowej perspektywy budżetowej UE, i zostanie zbadana systemowo. Prezes NIK Krzysztof
Kwiatkowski powołał w grudniu 2013 roku w Najwyższej Izbie Kontroli Zespół do spraw przygotowania działań kontrolnych
NIK w zakresie polityki rodzinnej. Zespół dokonał identyfikacji obszarów problemowych, które staną się w najbliższych latach
kierunkami badań kontrolnych. NIK zbada m.in. problematykę kształtowania polityki rodzinnej na szczeblach centralnym
i lokalnym, tworzenie warunków sprzyjających samodzielności ekonomicznej młodego pokolenia, wykorzystanie systemu
podatkowego dla celów polityki prorodzinnej, sytuację rodziców na rynku pracy, łączenie studiów z opieką nad dzieckiem,
problem opieki nad dziećmi do lat trzech i wychowania przedszkolnego, koordynację opieki zdrowotnej nad matką
i dzieckiem, profilaktykę zdrowotną dzieci i młodzieży, leczenie niepłodności, system wsparcia rodzin w trudnej sytuacji,
pomoc finansową dla rodzin, w tym rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi, system świadczeń rodzinnych, monitorowanie
sytuacji rodzin przez instytucje pomocy społecznej i ich profesjonalne wsparcie, rozwój infrastruktury oraz usług
opiekuńczych i wychowawczych na terenach wiejskich, dostępność mieszkań, zapobieganie patologiom, w tym
alkoholizmowi i narkomanii. Przedmiotem badań NIK będzie również szeroki zakres spraw związanych z aktywnością
społeczną seniorów, zapewnieniem opieki, w tym opieki medycznej i systemu wsparcia, powiększającej się w naszym
społeczeństwie grupie ludzi starszych. W 2014 roku NIK przeprowadzi 12 kontroli dotyczących różnych aspektów wspierania
rodziny, najważniejsza z nich będzie poświęcona sprawom koordynacji polityki rodzinnej. Jej celem będzie ocena
kształtowania tej polityki z uwzględnieniem takich zagadnień, jak: tworzenie instrumentów wspierania rodziny i warunków dla
jej funkcjonowania, zapewnienie skuteczności i efektywności polityki rodzinnej oraz koordynacja i organizacja współpracy
administracji publicznej, zarówno rządowej, jak i samorządowej, w zakresie wspierania rodziny.
Zespół do spraw przygotowania działań kontrolnych NIK w zakresie polityki rodzinnej opracował – w oparciu o własne
ustalenia z wcześniejszych kontroli jak też wiedzę ekspercką – mapę ryzyka polityki rodzinnej w Polsce. Będzie ona brana
pod uwagę przy planowaniu kolejnych kontroli w obszarze polityki rodzinnej.

Art. 71 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.).
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Z danych GUS wynika, że w 2013 roku odnotowano najniższy ujemny przyrost naturalny w powojennej historii
Polski. Liczba zgonów była większa od liczby urodzeń o ponad 15 tysięcy. Najwyższa Izba Kontroli szuka
odpowiedzi na pytanie, co można zmienić w polityce rodzinnej państwa, aby zatrzymać postępujący kryzys
demograficzny i proces starzenia się społeczeństwa. Skala tych zjawisk i ich prognozowana dynamika w kolejnych
latach wskazują, że stanowią one jedno z głównych, jeśli nie najważniejsze zagrożenie rozwojowe dla Polski.
Wstępny przegląd działań państwa w tym obszarze wykazał, że na wsparcie rodzin przeznaczone są znaczne środki
publiczne pochodzące zarówno z budżetu centralnego, jak i z budżetów samorządów, co jednak nie przekłada się na
poprawę niekorzystnych trendów. Wydaje się, że w dużej części działania te mają charakter bardziej wsparcia
socjalnego niż spójnej koncepcji rozwiązań na rzecz poprawy sytuacji demograficznej. Z dotychczasowych analiz
przeprowadzonych w Izbie wynika, że problemem jest również brak informacji na temat skuteczności
poszczególnych narzędzi wspierania rodziny oraz oceny ich przydatności.
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Diagram 3. Mapa ryzyka polityki rodzinnej w Polsce
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III. Stan państwa w świetle kontroli NIK

Tematyka związana z sytuacją rodzin była już jednak obecna w wielu kontrolach NIK w latach wcześniejszych.
W Planie pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2013 rok jako priorytet badań kontrolnych przyjęto „Przeciwdziałanie społecznoekonomicznym skutkom zmian demograficznych zachodzących w Polsce”. W ramach tego priorytetu NIK przeprowadziła
m.in. kontrole dotyczące aktywizacji zawodowej i przeciwdziałania skutkom bezrobocia osób powyżej 50. roku życia,
zatrudnienia socjalnego jako instrumentu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, opieki nad dziećmi do trzech lat jak też
systemu adopcyjnego. Na kondycję polskiej rodziny składa się bowiem bardzo wiele elementów – począwszy od stabilizacji
zawodowej (pewność zatrudnienia oraz poziom wynagrodzenia) i mieszkaniowej, przez dostępność opieki nad dziećmi
i osobami starszymi w rodzinie, po dostępność świadczeń medycznych i pomocy społecznej w razie konieczności. Elementy
te przewijają się w kontrolach NIK w bardzo wielu obszarach. W rozdziale tym omówione zostaną kontrole z trzech działów
administracji – praca, rodzina i zabezpieczenie społeczne.



Opieka nad dziećmi do lat trzech

Niepokojące wskaźniki demograficzne w zakresie liczby urodzeń, a także wyrażane dość często opinie, według których
istnieje związek między malejącym przyrostem naturalnym a niezaspokojonymi potrzebami na miejsca w instytucjonalnych
formach opieki nad dziećmi do lat trzech, sprawiają, że temat ten budzi duże zainteresowanie społeczne.
Ustalenia kontroli dotyczącej opieki nad dziećmi do lat trzech189 wskazują na niekorzystanie lub korzystanie w niewielkim stopniu
z rozwiązań ułatwiających tworzenie instytucji opieki przez samorządy mniejszych miast. Potwierdza to potrzebę korekt w systemie
finansowania zadań ustawowych. Samorządy największych miast chętnie podejmowały inicjatywy zwiększające liczbę miejsc
opieki. Władze mniejszych miast nie wykazywały większej aktywności ze względu na bariery finansowe. Minister właściwy
ds. rodziny, dostrzegając ten problem, doprowadził do zmniejszenia wymogu posiadania przez gminę wkładu własnego na
dofinansowanie utworzenia lub funkcjonowanie instytucji opieki z 50% do 20%. Uwzględniając wymogi, jakie przed zmianą zasad
musiała spełnić gmina ubiegająca się o wsparcie, NIK pozytywnie ocenia działalność skontrolowanych jednostek samorządu
terytorialnego. Dzięki staraniom władz samorządowych wzrosła liczba miejsc w instytucjonalnych formach opieki. Ocenę tę
umniejsza jednak nieskuteczne promowanie instytucji dziennego opiekuna. Również usługi opiekuńcze świadczone przez nianie,
wobec wzrostu liczby osób wykonujących legalnie tę funkcję, powinny być uwzględniane w bilansowaniu potrzeb na miejsca opieki
w ramach lokalnych strategii (programów) rozwiązywania problemów społecznych.
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia system opieki nad dziećmi do lat trzech. Zmiany ustawowe, które weszły w życie
w kwietniu 2011 r., sprzyjają rozwojowi form opieki nad dziećmi w tej grupie wiekowej i ułatwiają osobom aktywnym na rynku
pracy godzenie obowiązków rodzinnych z zawodowymi. Jednak osiągnięcie zalecanego państwom członkowskim UE wskaźnika
objęcia instytucjonalną opieką dzieci do lat trzech na poziomie 33% wymagać będzie dalszych, aktywnych działań.
Nowe rozwiązania prawne stworzyły sprzyjające warunki dla rozwoju zróżnicowanych form opieki nad małymi dziećmi.
Minister właściwy ds. rodziny zapewnił monitorowanie procesu wdrażania nowych przepisów, publikując oprócz bieżących
danych ilustrujących rozwój form opieki także informacje przeznaczone dla rodziców, gmin i podmiotów (osób) planujących
podjęcie działalności w tym obszarze. Współpracował też z organizacjami pozarządowymi, czego efektem jest m.in. katalog
standardów wczesnej edukacji. Katalog określa dla poszczególnych form opieki obszary niesprecyzowane w aktach
prawnych, rekomenduje poziom wybranych wskaźników oraz warunki optymalne dla rozwoju dzieci, a także opisuje
kompetencje wymagane od osób sprawujących opiekę nad najmłodszymi dziećmi. Działania ministra na rzecz wzrostu
nakładów dla instytucji zapewniających opiekę nad najmłodszymi dziećmi skutkowały zwiększeniem w 2012 r. środków na
ten cel z 51 mln do 101 mln zł. Z kwoty tej 23,9 mln zł przeznaczono na rozwój instytucji w ramach programu Maluch, 27,1 mln zł –
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Por. zalecenia Rady Unii Europejskiej z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie krajowego programu reform Polski z 2011 r. oraz opinię Rady
o przedstawionym przez Polskę zaktualizowanym programie konwergencji na lata 2011-2014 (Dz. U. C 217 z 23 lipca 2011 r., str. 5).
System opieki nad dziećmi do lat trzech (P/12/106/Departament Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny).
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Rada Unii Europejskiej zwróciła Polsce uwagę na niski udział kobiet w rynku pracy. Jedną z przyczyn tego stanu jest
niedostępność placówek opieki nad małymi dziećmi188. Rada zaleciła „zwiększenie udziału kobiet w rynku pracy przez podjęcie
działań w celu zapewnienia stabilnego finansowania placówek opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym oraz w celu
zwiększenia wskaźnika przyjmowania do tych placówek dzieci poniżej trzech lat”. Docelowy wskaźnik zinstytucjonalizowanej
opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech określono na 33%. Według danych GUS dzieci objęte opieką w żłobkach i oddziałach
żłobkowych (56,9 tys. i 61,6 tys.) stanowiły, według stanu na 31 grudnia lat 2010 i 2011, odpowiednio 2,7% i 3%.
Z opublikowanych w sierpniu 2012 r. badań GUS, w których uwzględniono również inne formy opieki, wynika, że w 2011 r.
opieką instytucjonalną było objętych 68 tys. dzieci, co podnosi przywołany wcześniej wskaźnik do 3,3%.
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na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem miejsc w ramach programu oraz kosztów utrzymania
i tworzenia innych miejsc opieki (zwłaszcza tworzonych w ramach instytucji dziennego opiekuna) oraz 50 mln zł – na
dofinansowanie kosztów utrzymania i tworzenia miejsc opieki w formie dotacji celowych na realizację zadań bieżących gmin.
NIK stwierdziła, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nie przeprowadziło ani jednej kontroli zadań finansowanych z programu
Maluch. Podnoszono, że zagadnienia związane z kontrolą w administracji rządowej regulują przepisy odrębnej ustawy, a do kontroli
podmiotów uczestniczących w programie upoważnieni są wojewodowie, którzy powinni kontrolować organy samorządu
terytorialnego i jednostki otrzymujące dotacje z części pozostających w ich dyspozycji. Zdaniem NIK nie ma jednak kolizji między
przepisami ustawy o kontroli w administracji rządowej a treścią programu Maluch i zawartych porozumień w zakresie dotyczącym
kontroli realizacji programu przez wojewodów. Uprawnienia wojewodów nie zwalniają ministra właściwego ds. rodziny
z przeprowadzania kontroli w jednostkach uczestniczących w programie. Jest on finansowany ze środków rezerwy celowej będącej
w dyspozycji ministra właściwego ds. rodziny, odpowiedzialnego m.in. za jej prawidłowe planowanie i rozliczenie. Minister, zdaniem
NIK, posiada uprawnienia kontrolne wobec podmiotów, w tym samorządowych, które otrzymały środki budżetowe z części budżetu
państwa, której jest dysponentem. Zapisy o uprawnieniach kontrolnych mają wprawdzie charakter fakultatywny, jednak minister
powinien z nich korzystać w uzasadnionych przypadkach.



Wychowanie przedszkolne

O wiele gorzej NIK oceniała sytuację dotyczącą objęcia wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku 3-5 lat. Z kontroli
Wychowania przedszkolnego190 przeprowadzonej kilka lat temu wynikało, że Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc
wśród krajów Unii Europejskiej – wychowaniem przedszkolnym nie była u nas bowiem objęta nawet połowa dzieci. Zgodnie
ze strategią lizbońską kraje unijne zadeklarowały, że do roku 2013 wychowaniem przedszkolnym zostanie objęte 90% dzieci.
W Polsce zapewnione wychowanie przedszkolne w 100% miały tylko sześciolatki (tzw. zerówki). Miejsc w przedszkolach
brakowało dla prawie połowy dzieci młodszych – w wieku od 3 do 5 lat. Najgorsza sytuacja była na wsiach, gdzie liczba
dzieci nieobjętych wychowaniem przedszkolnym była znacznie wyższa.
Sytuacja ta w ostatnim czasie poprawiła się – powstały nowe przedszkola, a część sześciolatków zwolniła w nich miejsca,
w związku z wcześniejszym objęciem ich obowiązkiem szkolnym.



System adopcyjny

W obecnej sytuacji demograficznej i spadającej dzietności polskich rodzin niepokój NIK budzi rosnąca liczba sierot i sierot
społecznych, którym opiekę musi zapewnić państwo. Z danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w 2012 r. różną
formą opieki (domy dziecka, rodzinne domy dziecka, różnego rodzaju placówki opiekuńczo-wychowawcze) objętych było 58
tysięcy dzieci. NIK sprawdziła, jak wygląda funkcjonowanie systemu adopcji dzieci na terenie Dolnego Śląska191.
Pozytywnie została oceniona organizacja ośrodków adopcyjnych, zatrudniona kadra, wysokość finansowania. NIK zwraca
jednak uwagę na przedłużające się postępowania adopcyjne, zbyt długi czas oczekiwania na szkolenia dla osób chcących
przysposobić dzieci, a także naruszanie przez ośrodki adopcyjne ustawy o ochronie danych osobowych. Negatywny wpływ
na działalność ośrodków miał brak kontroli i monitoringu ich działalności, a także nieopracowanie programu wspierania
rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach strategii rozwoju województwa dolnośląskiego.
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie zorganizowanie i zapewnienie przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego
funkcjonowania ośrodków adopcyjnych w związku z przejęciem z dniem 1 stycznia 2012 r. przez Samorząd Województwa
Dolnośląskiego zadań w zakresie adopcji dzieci. (na mocy ustawy o wspieraniu rodziny z dniem 1 stycznia 2012 r.
organizacja ośrodków adopcyjnych została przesunięta z poziomu samorządu powiatu do samorządu województwa.
Prowadzenie procedur adopcyjnych dzieci, w myśl tej ustawy, stanowi wyłącznie kompetencję ośrodków adopcyjnych).
Stworzone zostały odpowiednie warunki do realizacji zadań adopcyjnych, a wszystkim kandydatom chcącym przysposobić
dziecko zapewniona została dostępność.
Zatrudniona w ośrodkach adopcyjnych kadra legitymowała się stosownym przygotowaniem pedagogiczno-psychologicznym,
co pozwoliło na prowadzenie postępowań adopcyjnych na wysokim poziomie. Ośrodki udzielały także w sposób
merytoryczny porad i wsparcia kandydatom na rodziców adopcyjnych, zarówno w trakcie przebiegu procesów adopcyjnych,
jak i po przysposobieniu dziecka. Wystarczające były też środki finansowe przeznaczone na funkcjonowanie ośrodków
adopcyjnych, co umożliwiło im wykonywanie powierzonych zadań w pełnym zakresie.
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Wychowanie przedszkolne (P/10/069/Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego).
Funkcjonowanie systemu adopcyjnego w województwie dolnośląskim (P/13/186/Delegatura we Wrocławiu).

W latach 2012-2013 (I półrocze) adoptowano łącznie 361 dzieci spośród 591 zakwalifikowanych do adopcji.
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Diagram 4. Bariery/problemy występujące w procesie adopcyjnym
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Rozdział III

Nie zostały jednak podjęte przez półtora roku skuteczne działania w kierunku opracowania programu dotyczącego
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, będącego integralną częścią strategii rozwoju województwa. Opracowanie
tego programu należało do zadań własnych samorządu województwa dolnośląskiego, stosownie do przepisu art. 183 pkt 2
ustawy o wspieraniu rodziny. Obowiązująca Dolnośląska Strategia Integracji Społecznej na lata 2005-2013 nie uwzględniała
regulacji prawnych zawartych w ustawie o wspieraniu rodziny. Opracowanie programu dotyczącego wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej zaplanowano na 2014 r., tj. po przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego nowej
strategii rozwoju województwa.
Nieprawidłowości stwierdzone przez NIK dotyczyły czasu prowadzonych postępowań oraz niewłaściwego gromadzenia
i przechowywania danych osobowych. W 2012 r. zakwalifikowanych do przysposobienia zostało 406 dzieci, tj. o 91 mniej niż
w 2011 r. (przed przejęciem zadań przez samorząd województwa). W I półroczu 2013 r. do adopcji zakwalifikowano
185 dzieci. Negatywnie należy ocenić nieprzestrzeganie terminów kwalifikowania dzieci do przysposobienia. We wszystkich
trzech skontrolowanych ośrodkach adopcyjnych dopuszczono do przekroczenia 14-dniowego terminu kwalifikowania dziecka
do przysposobienia, mimo że miało już uregulowany status prawny, wskutek czego naruszony został przepis ustawy
o wspieraniu rodziny. Nie przestrzegano także terminów przekazywania do Dolnośląskiego Banku Danych dokumentacji
związanej z przysposobieniem dziecka, jeśli nie pozyskano kandydata do przysposobienia dziecka. Dotyczyło
to 55 przypadków na 95 poddanych kontroli (tj. 57,9%). Przekroczenie ustawowego 14-dniowego terminu w skrajnym
przypadku wynosiło 55 dni. Nie dochowywano także 7-dniowego ustawowego terminu informowania Banku Danych
o przysposobieniu dziecka. Przekroczenie terminu w tym przypadku wynosiło od 2 do 41 dni.
W procesie kwalifikowania kandydatów na rodziców adopcyjnych w ośrodkach adopcyjnych wystąpiły jednak
nieprawidłowości, które dotyczyły długiego oczekiwania kandydatów na odbycie obowiązkowego szkolenia w zakresie
adopcji dzieci. Czas oczekiwania na szkolenie wynosił od 42 do 395 dni. Wynikało to z niewłaściwej organizacji szkoleń,
a także z przyczyn leżących po stronie kandydatów na rodziców adopcyjnych (ciąża, problemy zdrowotne, wyjazd za granicę
do pracy). W badanym okresie specjalistyczne szkolenie ukończyło 382 spośród 390 kandydatów zakwalifikowanych na
rodziców adopcyjnych (97,9%).
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Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Rozdział Iii

W wielu polskich rodzinach dochodzi do sytuacji patologicznych, w których pokrzywdzonymi są zazwyczaj dzieci i kobiety. W Polsce
średnio wszczyna się rocznie ok. 35 tysięcy spraw o znęcanie się, z których do sądów kierowane są 22 tysiące aktów oskarżenia.
Rocznie skazanych zostaje 13-15 tys. sprawców takich czynów. W 2011 r. skazano ogółem 13.588 sprawców przemocy, w tym: 12.806
na kary pozbawienia wolności, jednakże w 11.088 przypadkach odbywanie kary warunkowo zawieszono. W 616 przypadkach
zastosowano sankcje w postaci ograniczenia wolności.
Najwyższa Izba Kontroli oceniła negatywnie skuteczność realizacji przez administrację publiczną zadań w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie192. Ustalenia kontroli wykazują znaczne rozbieżności pomiędzy zakładanymi celami
– znowelizowanymi przepisami wprowadzonymi ustawą z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie, jak również wydanym na jej podstawie rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r.
w sprawie procedury „Niebieskie Karty” – a ich funkcjonowaniem w praktyce. Zmiany znacznie pogorszyły sytuację osób
dotkniętych rodzinną przemocą, a także doprowadziły do wyraźnego spadku liczby ujawnianych przypadków przemocy
w rodzinie. Związane to było, z jednej strony, ze znacznym zbiurokratyzowaniem procedury, z drugiej zaś z odebraniem
Policji i przekazaniem nowo utworzonym zespołom interdyscyplinarnym, kluczowych zadań w systemie przeciwdziałania
przemocy bez uregulowania kwestii ich statusu oraz bez przyznania im uprawnień i środków niezbędnych do wykonywania
powierzonych zadań. Przyjęte rozwiązania zakładające nadmiernie biurokratyczne struktury, znaczne zwiększenie ilości
tworzonej dokumentacji i jej dublowanie, a także przewlekły tryb postępowania, w zasadzie uniemożliwiały sprawne i szybkie
udzielenie pomocy pomimo zaangażowania wielu osób reprezentujących różne instytucje publiczne i organizacje
pozarządowe.
W I półroczu 2012 r., tj. po wprowadzeniu nowej procedury „Niebieskie Karty”, nastąpił duży, bo prawie aż 40% spadek liczby
ujawnionych przez Policję przypadków przemocy w rodzinie. Wpływ na to miały skomplikowanie procedury,
a w szczególności znaczne rozbudowanie dokumentacji NK, które powoduje, że funkcjonariusze Policji często nie są
w stanie jej wypełnić w warunkach przeprowadzania interwencji. Programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
ochrony ofiar, mające stanowić część lokalnego systemu przeciwdziałania w rodzinie, nie funkcjonowały w większości
objętych kontrolą jednostek. W szczególności na ogół nie określały trybu i metod identyfikacji rodzin szczególnie
zagrożonych przemocą, co w zasadzie wyklucza realizację przyjętego w nowych rozwiązaniach prawnych założenia.
Znacznie wydłużył się termin udzielenia pomocy. W poprzednio obowiązujących uregulowaniach pierwsza wizyta
dzielnicowego w rodzinie dotkniętej przemocą następowała w ciągu siedmiu dni, a następne w cyklach miesięcznych,
natomiast w obecnych nie ma określonych żadnych terminów.
NIK zwraca uwagę na obowiązek (nałożony ustawami) opracowywania przez gminy licznych programów społecznych, które
funkcjonują niezależnie od siebie, choć są z sobą ściśle powiązane. Powoduje to, że tworzenie kolejnych programów społecznych
wynikających z różnych aktów prawnych ma charakter formalny. Praktycznie w żadnej z objętych kontrolą jednostek nie wyodrębniono
w planie finansowym środków na realizację zadań związanych z przemocą w rodzinie. Objęte kontrolą gminy i powiaty nie prowadziły
inwestycji na rzecz zwiększenia liczby miejsc w ośrodkach wsparcia i ośrodkach interwencji kryzysowej. W latach 2010-2012 nie
powstał żaden tego typu obiekt, mimo dużych potrzeb w tym zakresie.
Na OPS-y nałożono obowiązek obsługi organizacyjno-technicznej zespołów interdyscyplinarnych. Z ustaleń kontroli wynika,
że połowa objętych kontrolą ośrodków nie była i nadal nie jest przygotowana organizacyjnie, kadrowo i finansowo
do realizacji tego zadania. Występowały również niedobory kadrowe w grupie pracowników socjalnych. Część powiatów
w ogóle nie opracowała, a tym samym nie prowadzi programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy, a także
nie ma odpowiednio przeszkolonych osób. Powiaty w niewielkim stopniu aplikują o środki na ten cel przewidziane
w budżecie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Przepisy nakładają na gminy obowiązek zapewnienia bezpłatnego wsparcia dla ofiar przemocy, w tym schronienia
w specjalistycznym ośrodku. Jednak z powodu niewystarczających środków finansowych ośrodków takich jest za mało, a te,
które są, często nie spełniają odpowiednich standardów. Na terenie 14 gmin objętych kontrolą NIK działał tylko jeden
ośrodek wsparcia dysponujący 25 miejscami. W wielu skontrolowanych ośrodkach brakowało odrębnych pomieszczeń
do rozmów z osobami, które doświadczyły przemocy. Za mało było pracowników socjalnych. Przykładem jest jeden ze
skontrolowanych miejskich ośrodków pomocy społecznej, w których w badanym okresie na jednego pracownika przypadało
ok. 2340 mieszkańców.
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Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie przez administrację publiczną (P/12/107/Departament Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny).
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Bezrobotni powyżej 50. roku życia

Rozdział I

III. Stan państwa w świetle kontroli NIK

Utrata pracy to przeżycie traumatyczne w każdym wieku. Szczególnie boleśnie odczuwają to jednak osoby starsze, które
obawiają się, że już nie znajdą zatrudnienia. W latach 2010-2012 systematycznie wzrastała liczba bezrobotnych powyżej 50.
roku życia, zaś dynamika tego wzrostu była wyższa niż dla innych grup będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. NIK
ocenia, że bezrobotni Polacy po ukończeniu 50. roku życia nie otrzymują skutecznej pomocy w znalezieniu trwałego
zatrudnienia. Dla większości bezrobotnych w wieku 50+ efekty programów aktywizacji zawodowej i łagodzenia skutków
bezrobocia, realizowanych przez powiatowe urzędy pracy, są krótkotrwałe i nieskuteczne. Nie spełniają swojej podstawowej
funkcji, jaką jest doprowadzenie do trwałego wyjścia z bezrobocia.

Z kolei pracodawcy, którzy biorą udział w różnego rodzaju programach dla osób bezrobotnych w wieku 50+, uzyskują
dodatkową siłę roboczą, nie ponosząc przy tym kosztów. Nie przedłużają jednak umów zatrudnionym, a urzędy pracy nie
mają odpowiednich instrumentów prawnych, które pozwoliłyby na wyegzekwowanie od pracodawców przedłużenia umowy.
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wzrosła ogółem z 1.954,7 tys. w 2010 r. do 2.136,8 tys. w 2012 r.
(o 9,3%), w tym w grupie 50+ – z 421,6 tys. do 486,4 tys. (o 15,4%). Osoby z grupy 50+ stanowiły odpowiednio w tych latach
21,6% i 22,8% ogólnej liczby bezrobotnych.
Ustalenia kontroli nie potwierdzają opinii Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, że uczestnictwo w aktywnych formach
przeciwdziałania bezrobociu charakteryzuje się wysoką, wciąż rosnącą skutecznością wykorzystania na ten cel środków Funduszu
Pracy. Świadczyć ma o tym m.in. efektywność zatrudnieniowa, która w latach 2010-2012 kształtowała się odpowiednio na poziomie
54%, 56% i 61%. Rezultat ten wynika z przyjętej w Ministerstwie i urzędach pracy metodologii pomiaru efektywności działań
aktywizujących – nie tylko dla osób z grupy 50+, ale wszystkich bezrobotnych poszukujących pracy – zgodnie z którą działania
uznaje się za efektywne, gdy aktywizowana osoba podejmie jakiekolwiek zatrudnienie w okresie do trzech miesięcy po zakończeniu
aktywizacji, bez względu na rodzaj umowy i faktyczny okres zatrudnienia. Metodologia ta nie uwzględnia jednak okresu trwania
zatrudnienia po zakończeniu danej formy aktywizacji wspieranej środkami Funduszu Pracy. Została ona przyjęta w latach
dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia, przed wejściem Polski do Unii Europejskiej i nie dostosowano jej do obecnych realiów
funkcjonowania rynku pracy. Zdaniem NIK prowadzi to do uzyskiwania nieprawidłowego obrazu działań aktywizujących, ponieważ
jedynie nieliczni bezrobotni, którzy z nich korzystają, trwale wychodzą z bezrobocia.
Część dodatkowych środków z Funduszu Pracy na aktywizację osób bezrobotnych w 2012 r., w kwocie 200 mln zł,
przekazano najefektywniejszym – w ocenie Ministerstwa – urzędom pracy na aktywizację osób z grupy 50+. Podziału
środków dokonano wprawdzie prawidłowo pod względem formalnym, jednak wskutek niewystarczającego rozpoznania
potrzeb osób z tej grupy na lokalnych rynkach pracy zostały one wykorzystana zaledwie w 31%, i to w sytuacji mniejszej
w 2012 r. dostępności do usług i instrumentów rynku pracy.
NIK przy tej okazji wskazuje na dotychczasowy brak efektów w realizacji wniosku pokontrolnego z 2012 r., podkreślającego
potrzebę monitorowania, w okresie dłuższym niż jeden rok, efektywności aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.
Aktywizowani bezrobotni z grupy 50+ nie mieli większych szans na trwałe wyjście z bezrobocia. W przyjętych wskaźnikach
efektywności nie uwzględniono istotnego elementu, tj. trwałości zatrudnienia. Za stan pożądany uważane było zawarcie
przez bezrobotnego nawet krótkoterminowej umowy o pracę lub cywilnoprawnej (o dzieło lub zlecenia), często na okres kilku
tygodni lub krócej, co nie zapewnia uprawnień socjalnych, czyniąc wysoce prawdopodobnym uzyskanie przez osobę z taką
umową ponownie statusu osoby bezrobotnej. Ujawniona podczas kontroli powiatowych urzędów pracy skala tego zjawiska
(nawet do 100%) co uzasadnia konkluzję o zbyt liberalnych uregulowaniach prawnych w tej sferze. Po zakończeniu udziału
w objętej badaniem formie aktywizacji bezrobotni w zdecydowanej większości ponownie rejestrowali się w urzędach pracy,
a znaczna część osób ponownie zarejestrowanych w dalszym ciągu korzystała z innych form aktywizacji.
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Aktywizacja zawodowa i łagodzenie skutków bezrobocia osób powyżej 50. roku życia (P/13/111/Departament Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny).
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Kontrola NIK dotycząca aktywizacji zawodowej i łagodzenia skutków bezrobocia osób powyżej 50 roku życia193
wykazała zbyt małą skuteczność działań aktywizujących (mierzoną uzyskaniem stałego zatrudnienia). Według opinii
dyrektorów powiatowych urzędów pracy pracodawcy zazwyczaj nie są zainteresowani zatrudnieniem osób powyżej 50. roku
życia. Podczas zgłaszania oferty sugerują („nieoficjalnie”) brak zainteresowania zatrudnieniem osób z grupy 50+, a gdy taka
osoba zostanie skierowana, znajdują preteksty, by jej nie zatrudnić. Sytuacja taka ma miejsce nawet dla subsydiowanych
ofert pracy. Dlatego bezrobotni powyżej 50. roku życia, mając na otwartym rynku pracy niewielkie szanse na znalezienie
zatrudnienia, uczestniczą w aktywnych formach aktywizacji zawodowej, z uwagi na przysługujące stypendium lub inne
finansowe świadczenia z tym związane.

III. Stan państwa w świetle kontroli NIK
W trakcie kontroli NIK ustaliła szereg przyczyn, które obniżają skuteczność działań aktywizujących osoby bezrobotne.
Do najważniejszych należą: oferty pracy i oczekiwania osób bezrobotnych są rozbieżne, rotacja pozyskanych w urzędzie
pracowników przynosi korzyści pracodawcom, zarejestrowane w urzędach pracy osoby z grupy 50+ w większości mają
niskie kwalifikacje i słabe doświadczenie zawodowe, bezrobotnym z grupy 50+ urzędy proponują zwykle tańsze i najmniej
skuteczne formy aktywizacji.

Rozdział Iii



Zatrudnianie niepełnosprawnych

Najwyższa Izba Kontroli oceniła działania w wybranych ministerstwach, urzędach centralnych i państwowych jednostkach
organizacyjnych w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych194. Izba badała m.in. stan zatrudnienia osób
niepełnosprawnych i przyczyny nieosiągnięcia wskaźnika zatrudnienia tych osób (min. 6%) oraz przestrzeganie trybu i zasad
organizowania i przeprowadzania naboru do pracy w urzędach administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem
realizacji postanowień ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw,
a także prawidłowość wnoszenia obowiązkowych wpłat na PFRON, przestrzeganie praw osób niepełnosprawnych,
dostosowanie siedzib urzędów administracji do potrzeb zatrudnionych w nich osób niepełnosprawnych. Wyniki kontroli
jednoznacznie wskazują, że w większości przypadków wzrost liczby zatrudnionych osób niepełnosprawnych wynikał
z uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności przez już zatrudnionych pracowników, natomiast niewielki wpływ na
zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych miały preferencje wprowadzone zmienioną ustawą.
Równolegle do kontroli NIK, działając na zlecenie Prezesa Rady Ministrów, kontrolę zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w administracji publicznej przeprowadził również Departament Kontroli i Nadzoru Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zakres
podmiotowy i przedmiotowy obydwu kontroli został wspólnie uzgodniony.
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli jednostki objęte kontrolą prawidłowo stosowały w procesach naboru wymogi i preferencje
dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych, wynikające wprowadzonej z dniem 26 listopada 2011 r. nowelizacji ustawy
o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw. Nastąpił również znaczący postęp w zakresie dostosowania siedzib
skontrolowanych urzędów do potrzeb niepełnosprawnych pracowników. Jednocześnie, w okresie objętym kontrolą – pomimo
powszechnego stosowania znowelizowanych przepisów – zatrudnienie osób niepełnosprawnych w skontrolowanych
jednostkach uległo jedynie nieznacznemu zwiększeniu i w większości z nich pozostawało na poziomie wymagającym
wnoszenia obowiązkowych wpłat na PFRON. Ustalenia te potwierdzają również dane całościowe – w całym 2012 roku
wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędach naczelnych i centralnych organów administracji rządowej,
pomimo obowiązywania znowelizowanych przepisów, wzrósł jedynie o 0,26 punktu procentowego i w grudniu tego roku
kształtował się na poziomie około 2,4%, tj. w dalszym ciągu był znacznie niższy niż wartość 6% określona w art. 21 ust. 2
ustawy o rehabilitacji. Zdaniem NIK zróżnicowanie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w poszczególnych
jednostkach – od poziomu poniżej jednego punktu procentowego do ponad 12% w PFRON – wskazuje, że niezależnie od
uregulowań ustawowych kluczową rolę odgrywa w tym zakresie inicjatywa kierownictw poszczególnych jednostek oraz
podejmowanie przez nie dodatkowych działań, wychodzących naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych.
W 12 jednostkach objętych kontrolą, w których stosowane były znowelizowane przepisy, w wyniku przeprowadzonych
naborów na 210 stanowisk zatrudniona została jedna osoba niepełnosprawna, która skorzystała z tych preferencji.
Podstawowym problemem okazała się niska liczba niepełnosprawnych kandydatów oraz niespełnianie przez nich wymogów
formalnych lub merytorycznych określonych dla poszczególnych stanowisk. NIK nie wniosła zastrzeżeń do prawidłowości
stosowania ustawowych preferencji dla osób niepełnosprawnych – jednostki objęte kontrolą w publikowanych ogłoszeniach
o naborze informowały osoby niepełnosprawne o możliwości wzięcia w nich udziału, o warunkach pracy oraz o konieczności
złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku chęci skorzystania z preferencji ustawowych.
Natomiast z ustaleń kontroli wynika, że największy wzrost liczby pracowników niepełnosprawnych stwierdzono w ZUS
i PFRON, tj. w jednostkach, w których nie stosowano preferencji dla osób niepełnosprawnych.



Zatrudnienie socjalne

Najwyższa Izba Kontroli poświęciła również w swoich badaniach wiele uwagi pomocy społecznej. Pomoc społeczna jest
instytucją polityki państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych,
których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Instytucja ta ma wspierać
194

170

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w wybranych ministerstwach, urzędach centralnych i państwowych jednostkach organizacyjnych
(I/12/002/Departament Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny).

osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwić im życie w warunkach
odpowiadających godności człowieka, zadaniem jej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie
działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz do ich integracji ze środowiskiem. Rodzaj, forma i rozmiar
świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. Możliwość korzystania z pomocy
społecznej uzależniona jest od spełnienia przez konkretną osobę lub rodzinę określonych przesłanek, a jedną z nich jest
współdziałanie osoby lub rodziny w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej z organem pomocy społecznej.

Rozdział I

III. Stan państwa w świetle kontroli NIK

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na niezbyt wysoką skuteczność w realizacji zadań zatrudnienia socjalnego195,
mierzoną odsetkiem uczestników usamodzielnionych ekonomicznie w relacji do pozytywnie kończących zajęcia. W opinii NIK
ustawa o zatrudnieniu socjalnym powinna zostać znowelizowana.
Według stanu na koniec czerwca 2013 r. funkcjonowały 124 centra integracji społecznej, z tego 31 prowadzonych przez
samorządy i 93 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty.

Kluby funkcjonujące w strukturach organizacyjnych ośrodków pomocy społecznej traktowane były jako elastyczne narzędzie
realizowania lokalnej polityki społecznej w dostosowaniu do miejscowych potrzeb. Wskazuje na to m.in. znaczne
zróżnicowanie wysokości ponoszonych wydatków, co niewątpliwie wpływało na sposób organizowania zajęć i ich zakres –
nastawienie w większym stopniu na reintegrację społeczną niż zawodową
Tylko niektóre centra podpisywały porozumienia z lokalnymi przedsiębiorcami, dzięki czemu ich absolwenci mogli odbywać
praktyki zawodowe w wybranym zakładzie pracy. Nieliczne z tych instytucji współpracowały z powiatowymi urzędami pracy,
zapewniając podopiecznym dostęp do szkoleń i ofert pracy. Mimo tych pozytywnych przykładów ogólna skuteczność
instytucji integracji społecznej pod względem liczby osób usamodzielnionych ekonomicznie jest według NIK
niewystarczająca. Wyniki kontroli wskazują, że centra samorządowe były bardziej skuteczne od pozarządowych. W latach
2011-2012 centra samorządowe odnotowały wskaźnik osób pozytywnie kończących zajęcia na poziomie 79,6%
i usamodzielnienia 44%, podczas gdy w centrach pozarządowych zajęcia skończyło 64,8 procent., a wskaźnik
usamodzielnienia wynosił 28,4%
Niezbyt wysoka skuteczność w realizacji zadań zatrudnienia socjalnego sprawia, że jest to instytucja kosztowna. Jednostkowy
koszt usamodzielnienia ekonomicznego uczestnika zajęć w skontrolowanych centrach wyniósł w latach 2011-2012 przeciętnie
69 tys. zł i był dla centrów pozarządowych prawie dwukrotnie wyższy niż dla samorządowych (105 tys. zł wobec 54 tys. zł).
Dla klubów integracji społecznej wyniósł ok. 12 tys. zł. Dla porównania należy podać, że koszt usamodzielnienia beneficjenta
kontraktu socjalnego wynosił przeciętnie około 24 tys. zł, czyli był prawie trzykrotnie niższy niż dla osoby usamodzielnionej
ekonomicznie w ramach centrum integracji społecznej, jednak przy zdecydowanie niższej jego skuteczności.
Podczas kontroli stwierdzono stosowanie rozwiązań mających cechy dobrych praktyk w zakresie: praktycznej nauki zawodu,
monitoringu lokalnego rynku pracy i sytuacji społecznej, jak również współpracy z lokalnymi podmiotami, a także realizacji
Indywidualnych programów zatrudnienia socjalnego. Zdaniem NIK ich szersze upowszechnienie mogłoby się przyczynić do
podniesienia skuteczności i efektywności działania centrów integracji społecznej.
Ważniejsze nieprawidłowości stwierdzone w czasie kontroli:
 większość centrów nie monitorowała w sposób planowy i systematyczny dalszych losów swoich absolwentów.
Ich kierownicy tłumaczyli ten fakt brakiem narzędzi prawnych;
 większość skontrolowanych centrów nie współpracowała w wystarczającym stopniu z lokalnymi przedsiębiorcami
i urzędami pracy, co przekładało się na niższą skuteczność wsparcia socjalnego dla osób potrzebujących;
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Zatrudnienie socjalne jako instrument działań na rzecz rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej oraz wzmocnienia aktywności osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym (P/13/110/Departament Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny).
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W zbadanych centrach spośród 2 tys. osób, które w latach 2011-2012 wzięły udział w zajęciach, szkolenia ukończyło 73,3%,
a 38,2% usamodzielniło się ekonomicznie. W klubach odsetek ten był jeszcze niższy: spośród ponad 2,2 tys. osób zajęcia
ukończyło 81,1%, ale ekonomicznie usamodzielniło się jedynie 16,9%. Widoczne jest przy tym zróżnicowanie skuteczności
centrów prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe. Pozarządowe miały
skuteczność niższą o 16 punktów procentowych (28% wobec 44%). Skuteczność ta i tak jest jednak wyższa od analogicznej
skuteczności kontraktu socjalnego, drugiego z ustawowych instrumentów polityki społecznej w tym obszarze. W latach 20112012 kształtowała się ona w jednostkach objętych kontrolą przeciętnie na poziomie 15%, co oznacza, że tylko co siódma
osoba, która zrealizowała kontrakt, usamodzielniła się.

III. Stan państwa w świetle kontroli NIK
 w 31,2% centrów programy zatrudnienia socjalnego nie zostały zindywidualizowane w sposób uwzględniający
zróżnicowanie uczestników zajęć pod względem intelektualnym, osobowościowym i zawodowym;
 zdarzały się przypadki szkolenia uczestników w kierunku zawodów nadwyżkowych (np. Centrum Integracji
Społecznej: CIS w Bystrzycy Kłodzkiej);
 wiele ośrodków pomocy społecznej prowadzących kluby integracji społecznej nie zgłaszało ich do wojewódzkiego
rejestru (lub robiło to z opóźnieniem), naruszając tym samym ustawowy obowiązek określony w art. 18 ustawy
o zatrudnieniu socjalnym.

Rozdział Iii

NIK zwróciła też uwagę na luki w ustawie o zatrudnieniu socjalnym, która:
 nie zobowiązuje centrów i klubów integracji społecznej do monitorowania dalszych losów ich absolwentów.
W praktyce część instytucji uzyskuje takie informacje nieformalnie. Jednak odpowiednia regulacja prawna
pozwalałaby centrom i klubom ocenić, czy ich działalność jest skuteczna i jakich wymaga usprawnień;
 nie upoważnia wojewody do kontrolowania, czy centra integracji społecznej prawidłowo realizują swoje zadania oraz
czy rzetelnie rozporządzają przyznanymi środkami publicznymi. Brak takiego zapisu stanowi duży problem w obliczu
rosnących kosztów instytucji zatrudnienia socjalnego.
Ponadto:
 art. 11 ust. 3 ustawy określa, że jeden pracownik centrum nie powinien prowadzić zajęć z więcej niż pięcioma
osobami. W praktyce wymóg ten jest bardzo trudny do zrealizowania, głównie z powodu braku środków na nowe
etaty (np. CIS w Chełmnie);
 art. 5 ust. 4 ustawy zobowiązuje centra do informowania wojewody o każdej zmianie danych będących podstawą
nadania statusu centrum. Kontrola wykazała, że zapis ten nie był przestrzegany w większości przypadków (56,2%),
ponieważ wymagane dane były zbyt szczegółowe oraz podlegały częstym zmianom.


Kontrakty socjalne

NIK zbadała również realizację kontraktów socjalnych przez miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej196.
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli kontrakt socjalny jest przydatnym instrumentem w pracy socjalnej, a jego znaczenie
wzrasta w warunkach aktywnej polityki społecznej. Aby narzędzie to mogło faktycznie wspierać aktywizację życiową
beneficjentów pomocy społecznej, konieczne jest jednak zwiększenie jego skuteczności w doprowadzaniu do ich
usamodzielnienia się, tj. uniezależnienia od systemów pomocy społecznej oraz systemów wsparcia dla osób bezrobotnych.
W ostatnich czterech latach zawierano średnio około 70-80 tys. kontraktów socjalnych rocznie. W 2012 roku zawarto nieco
ponad 83 tys. kontraktów, którymi objęto 130 tys. osób. NIK ocenia, że skuteczność kontraktów socjalnych jest zbyt mała.
W latach 2006-2010 kształtowała się ona – w 35 ośrodkach pomocy społecznej objętych kontrolą – na poziomie około 30%.
W latach 2011-2012 skuteczność zmniejszyła się do ok. 15%.
Celem zawarcia kontraktu socjalnego jest rozwiązanie trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny (kontrakt typu A), albo
wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej lub zawodowej bezrobotnego beneficjenta pomocy społecznej, lub
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu (kontrakt typu B).
W opinii pracowników socjalnych kontrakt jest narzędziem trudnym, pracochłonnym, odpowiedzialnym i wymaga znacznego
zaangażowania z ich strony. Kontrola NIK wykazała, że często jest on realizowany w warunkach niewystarczającego zatrudnienia
w tej grupie pracowników oraz ich znacznego obciążenia wykonywaniem zadań niezwiązanych bezpośrednio z pracą socjalną.
Większość skontrolowanych ośrodków pomocy społecznej zapewniła prawidłowe wypełnianie wymogów związanych
z realizacją kontraktów. NIK stwierdziła jednak w tym zakresie istotne, z punktu widzenia skuteczności, błędy. Dotyczyły
przede wszystkim:
 nieprawidłowego określania w kontraktach celów podejmowanych działań i sposobów ich osiągnięcia;
 organizowania w ramach kontraktów kursów dla bezrobotnych w zawodach nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy;
196
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Realizacja kontraktów socjalnych przez miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej (P/13/102/Departament Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny).

 niedostatecznej współpracy ośrodków pomocy społecznej z powiatowymi urzędami pracy (współpraca ta ograniczała
się niekiedy do wymiany danych);
 niewystarczającego wspierania procesu aktywizacji – połowę środków przeznaczono na działania o charakterze
pasywnym, tj. wypłatę zasiłków (ponad 30%) i szkolenia (ponad 20%). Na aktywne formy działań (praktyki i staże,
prace społecznie użyteczne, roboty publiczne) przeznaczono 12%, a na zajęcia wspierające (konsultacje
z psychologiem lub terapeutą, grupy samopomocowe, grupy wsparcia) zaledwie 7% środków.

Rozdział I

III. Stan państwa w świetle kontroli NIK

Wobec rosnących zadań pomocy społecznej gminy niechętnie finansowały kontrakty, a ograniczone środki nie pozwalały na
działania skutecznie motywujące beneficjentów. Na realizację kontraktów wydatkowano w 35 objętych kontrolą jednostkach
ok. 27,3 mln zł. Największy udział w finansowaniu miały środki Europejskiego Funduszu Społecznego, udostępniane
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dofinansowano z nich ponad połowę kontraktów zrealizowanych w latach
2011-2012. NIK zwraca uwagę na niski udział w finansowaniu środków własnych samorządów (około 14%).


Orzecznictwo lekarskie ZUS dla celów rentowych oraz orzekania o niepełnosprawności

Najwyższa Izba Kontroli zwróciła również uwagę na problem o charakterze systemowym, jakim jest niesprawność
systemów orzecznictwa lekarskiego ZUS dla celów rentowych oraz orzekania o niepełnosprawności197. Wyniki
przeprowadzonej w 2012 r. kontroli uzasadniają wprawdzie pozytywną ocenę ich organizacji, jednocześnie jednak
stwierdzono, że oba systemy nie funkcjonują prawidłowo, zaś ujawnione nieprawidłowości, o różnym charakterze, w istotny
sposób oddziałują na jakość orzekania, zwłaszcza w systemie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
W ramach systemu orzecznictwa lekarskiego ZUS dla celów rentowych NIK oceniła negatywnie skuteczność kontroli
wykonywanej przez głównego lekarza Zakładu w terenowych jednostkach organizacyjnych, niewykonywanie zadań
z zakresu szkolenia nowo zatrudnionych lekarzy, niezadowalającą jakość orzeczeń sporządzanych przez lekarzy
orzeczników i komisje lekarskie, nieprzestrzeganie przepisów prawa oraz ustalonych standardów i procedur, a także
incydentalne korzystanie z ustawowych uprawnień do orzekania o celowości przekwalifikowania zawodowego. Pozytywnie
mimo stwierdzonych nieprawidłowości oceniono wykonywanie planowych zadań kontrolnych oraz działalność w ramach
prewencji rentowej i wypadkowej.
W ramach systemu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, NIK negatywnie oceniła przestrzeganie
w powiatowych i wojewódzkich zespołach, powołanych do realizacji ustawowych zadań z tego zakresu, obowiązujących
procedur i standardów, a także nieskuteczność nadzoru nad systemem orzekania wobec występowania wysokiego odsetka
spraw, w których orzeczenia były uchylane lub zmieniane w postępowaniu odwoławczym. Nieskuteczne było także
wykonywanie nadzoru nad Elektronicznym krajowym systemem monitoringu orzekania o niepełnosprawności.
NIK negatywnie oceniła ponadto skuteczność nadzoru w zespołach powiatowych, do wykonywania którego są zobowiązani
wojewodowie, w związku ze stwierdzonymi w czterech spośród dziewięciu skontrolowanych urzędów wojewódzkich
zaniedbaniami w realizacji zadań kontrolnych.
Zdaniem NIK wskutek nierealizowania lub niepełnego realizowania przez organy orzecznicze ustawowych obowiązków,
co przejawia się w niezadowalającej jakości postępowań prowadzonych przez lekarzy orzeczników, ZUS i składy orzekające
zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności, orzecznictwo w obu systemach nie działa aktywizująco na przywracanie
osobom korzystającym ze świadczeń sprawności organizmu oraz zdolności do pracy, w szczególności przez rehabilitację
zawodową. Działania tych organów, a także nieskuteczne wykonywanie nadzoru i kontroli przez naczelnego lekarza ZUS,
Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz wojewodów, nie gwarantują, iż dostęp do świadczeń
rentowych oraz ulg i uprawnień mają osoby do nich faktycznie uprawnione, a środki publiczne wydatkowane są racjonalnie.
Orzeczenie ustalające niezdolność do pracy oraz orzeczenie o niepełnosprawności rodzi skutki prawne, których
konsekwencją są roszczenia o określone formy świadczeń, które mają bezpośredni wpływ zarówno na wydatki ze środków
publicznych, jak też na stosowne zabezpieczenie osób do tego uprawnionych.
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Konstytucja RP stanowi, iż osobom niepełnosprawnym władze publiczne udzielają pomocy w zabezpieczeniu egzystencji,
przysposobieniu do pracy w drodze przeszkolenia zawodowego oraz komunikacji społecznej pozwalającej im żyć
w społeczeństwie. Zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych wykonuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych będący
dysponentem środków z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

III. Stan państwa w świetle kontroli NIK
Oba systemy orzecznicze nie oddziałują aktywizująco na osoby niepełnosprawne w zakresie przywrócenia im sprawności
organizmu oraz zdolności do pracy. Niezbędne w związku z tym jest usprawnienie procesu przekwalifikowania zawodowego.
Uwagę zwraca także zbieżność zadań wykonywanych w obu systemach orzeczniczych. Stan ten nie uległ zmianie,
jakkolwiek w wyniku poprzedniej kontroli NIK m.in. postulowała podjęcie przez ministra właściwego ds. zabezpieczenia
społecznego działań integrujących oba systemy. Ujednolicenie orzecznictwa miałoby pozytywny wpływ na jakość orzekania.
Może to nastąpić w drodze powołania jednej instytucji orzekającej o stopniu stwierdzonej niesprawności, zarówno dla
potrzeb orzekania dla celów rentowych, jak i w zakresie wsparcia niezbędnego osobom ze stwierdzoną niesprawnością.
Wyeliminowałoby to m.in. konieczność uczestniczenia przez osobę z orzeczoną niezdolnością do pracy, której przyznano
świadczenie rentowe w kolejnym postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez zespół ds. orzekania
o niepełnosprawności w celu uzyskania niektórych uprawnień i ulg przysługujących osobie niepełnosprawnej.

Rozdział Iii

Wnioski NIK w obszarze pracy, rodziny i zabezpieczenia społecznego
Do Ministra Pracy i Polityki Społecznej:
 o włączenie do wskaźników efektywności form przeciwdziałania bezrobociu elementów uwzględniających
trwałość rezultatów, usprawnienie mechanizmów rozpoznawania potrzeb aktywizacji dla grup znajdujących
się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, monitorowanie efektów działań aktywizacyjnych przez czas
dłuższy niż rok (wniosek ten NIK przedstawiła po kontroli wykonania budżetu państwa w roku 2012);
 o podjęcie kroków w kierunku znowelizowania ustawy o zatrudnieniu socjalnym. W ocenie NIK ustalenia kontroli
oraz wyniki równolegle przeprowadzonego audytu skuteczności kontraktów socjalnych wskazują, że dobrym
pomysłem jest zintegrowanie kontraktów i zatrudnienia socjalnego jako dwóch komplementarnych narzędzi.
Takie rozwiązanie może przyczynić się do zwiększenia skuteczności wsparcia dla osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
 o wprowadzenie rozwiązań, które zagwarantowałyby poszanowanie i ochronę godności ofiar przemocy w rodzinie.
Wniosek de lege ferenda
 o powierzenie Policji kluczowej roli w realizacji procedury Niebieskich Kart oraz uproszczenie i uelastycznienie
procedury Niebieskich Kart, w tym ich formularzy.
Do powiatowych urzędów pracy
 o przeprowadzanie analizy celowości kierowania na prace interwencyjne osób bezrobotnych kolejny raz do
tego samego pracodawcy, udzielanie pomocy finansowej osobom podejmującym własną działalność
gospodarczą oszczędnie i z zachowaniem zasad osiągania najlepszych efektów, analizowanie
skuteczności działania poszczególnych usług i instrumentów rynku pracy oraz zintensyfikowanie działań
w zakresie oferowania pracy i innych form pomocy, zwiększenia efektywności pośrednictwa pracy oraz
analizowanie skuteczności poszczególnych usług i instrumentów rynku pracy.
Inne wnioski
 w ocenie NIK dla pełnej oceny skuteczności stosowania kontraktów socjalnych jako formy pracy socjalnej
konieczne jest monitorowanie przez ośrodek pomocy społecznej losów beneficjenta po zakończeniu
realizacji kontraktu.
Wprawdzie w obowiązującym stanie prawnym obowiązek taki nie został wprost zdefiniowany, ale, zdaniem NIK, wymóg
monitorowania jest logiczną konsekwencją potrzeby dokonywania oceny postępu działań zmierzających do życiowego
usamodzielniania się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem, wynikającej z ustawy o pomocy społecznej.
Wynika on także z obowiązku dokonywania wydatków publicznych w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem
zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, oraz optymalnego doboru metod i środków służących
osiągnięciu założonych celów – zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Brak skutecznego monitorowania stopnia
usamodzielnienia osób korzystających z tego instrumentu nie pozwala na doskonalenie sposobu jego wykorzystania
w pracy socjalnej ośrodków pomocy społecznej, a tym samym na zwiększanie skuteczności jego oddziaływania.
 Zbieżność zadań wykonywanych w systemach orzekania lekarskiego ZUS dla celów rentowych
i o niepełnosprawności, uzasadnia potrzebę wprowadzenia przez organy do tego uprawnione zmian
w obowiązującym stanie prawnym, w celu ich zintegrowania.
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Może to nastąpić w drodze powołania jednej instytucji orzekającej o stopniu niesprawności, zarówno dla potrzeb
orzekania dla celów rentowych, jak i w zakresie wsparcia niezbędnego dla osób ze stwierdzoną niesprawnością.
Systemy te posługują się podobnymi kryteriami wobec wnioskodawców – oceną naruszenia sprawności organizmu oraz
zdolnością lub brakiem zdolności do wykonywania pracy. Ich zintegrowanie wyeliminowałoby m.in. konieczność
uczestniczenia przez osobę z orzeczoną niezdolnością do pracy, której przyznano świadczenie rentowe, w kolejnym
postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności, w celu uzyskania
niektórych uprawnień i ulg przysługujących osobie niepełnosprawnej.
Wprowadzenie mechanizmów poprawiających jakość orzekania, m.in. przez: zwiększenie skuteczności
nadzoru, zarówno bezpośredniego, jak i zwierzchniego, efektywne wykorzystywanie wyników kontroli,
a także stałe podnoszenie kwalifikacji lekarzy orzeczników, przez zapewnienie możliwości odbycia szkoleń
przewidzianych w obowiązujących przepisach, w szczególności nowozatrudnionym lekarzom.
 NIK postuluje również korzystanie w działalności orzeczniczej, w większym niż dotychczas zakresie,
z możliwości orzekania o celowości przekwalifikowania zawodowego, m.in. przez bardziej aktywną
współpracę dyrektorów oddziałów ZUS z urzędami pracy w celu zapewnienia bieżącej wymiany informacji
co do finansowych możliwości prowadzenia szkoleń oraz innych danych mających wpływ na wydanie
orzeczenia lub decyzji o przyznaniu renty szkoleniowej.

Rozdział I

III. Stan państwa w świetle kontroli NIK
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Rozdział III

Do Marszałka Województwa Dolnośląskiego:
 o podjęcie monitoringu nad działalnością ośrodków adopcyjnych w zakresie przebiegu procesów
adopcyjnych dzieci, zgodnie z wymaganiami przepisu art. 162 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny;
 o objęcie nadzorem realizacji obowiązku szkolenia kandydatów na rodziców adopcyjnych jedynie
w zakresie wynikającym z przepisu art. 172 ustawy o wspieraniu rodziny;
 o kontrolę ośrodków adopcyjnych, stosownie do zawartych umów o wykonywaniu zadań związanych
z adopcją dzieci;
 o wystąpienie do sądów rejonowych w sprawie terminowego przekazywania prawomocnych postanowień
sądów o pozbawieniu władzy rodzicielskiej biologicznego rodzica dziecka zakwalifikowanego do adopcji,
stosownie do wymagań przepisów art. 578 § 2 kodeksu postępowania cywilnego.

III. Stan państwa w świetle kontroli NIK
8.

Rozdział Iii

A.

Szkolnictwo
Edukacja przedszkolna i szkolna

Stan i funkcjonowanie systemu edukacyjnego w Polsce oraz efekty kształcenia znajdują się w sferze szczególnego
zainteresowania Najwyższej Izby Kontroli. Od roku 2012 jednym z priorytetów NIK jest kontrolowanie tych działań
państwa, które mają prowadzić do poprawy skuteczności polskiego systemu edukacyjnego. System ten nie jest
w pełni dostosowany do potrzeb rynku pracy, a wykształcenie wyższe nie gwarantuje absolwentom zatrudnienia.
Publiczne nakłady na działalność badawczą i rozwojową są niskie. Niedostateczna jest dostępność placówek opieki
nad dziećmi. Polska plasuje się znacznie poniżej średniej UE, jeżeli chodzi o liczbę dzieci poniżej trzech lat, dla
których udostępniane są formalnie funkcjonujące placówki opieki. Niewystarczająca dostępność usług
opiekuńczych zmniejsza możliwości uczestnictwa w rynku pracy zarówno matek, jak i starszych kobiet, które
rezygnują z pracy lub przechodzą na wcześniejszą emeryturę, aby zajmować się wnukami. W roku 2013 NIK badała,
jak państwo wywiązuje się ze swych konstytucyjnych obowiązków z zakresu edukacji szkolnej, wychowania
przedszkolnego i szkolnictwa wyższego.


Wychowanie przedszkolne

Polski system oświaty oprócz szkół obejmuje także przedszkola publiczne i niepubliczne. Mogą być one zakładane
i prowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego, inną osobę prawną lub osobę fizyczną. Ponadto jednostki samorządu
terytorialnego mogą zakładać i prowadzić jedynie szkoły i placówki publiczne. NIK w celu zdiagnozowania, jak funkcjonuje
system wychowania przedszkolnego, przeprowadziła kilka punktowych kontroli doraźnych w wybranych gminach. Działania
Urzędu Gminy Biłgoraj198 związane z organizacją wychowania przedszkolnego w latach 2011-2012 NIK oceniła
pozytywnie, mimo stwierdzenia nieprawidłowości. W Biłgoraju sukcesywnie poszerzano sieć przedszkoli, co przyczyniało się do
lepszego zabezpieczenia potrzeb mieszkańców i realizacji zadania własnego samorządu. NIK stwierdziła jednak nieprawidłowe
finansowanie i organizowanie działalności przedszkoli i przypadki niezasadnego przekazywania prowadzenia przedszkoli
spółkom samorządowym. Organ prowadzący zaniechał podejmowania kontroli prawidłowości sporządzania wniosków
o udzielenie dotacji przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych prowadzące przedszkola. Zakres kontroli
prowadzonych w przedszkolach samorządowych ograniczono głównie do analizowania ogólnej liczby dzieci korzystających
z opieki przedszkolnej ponad podstawą programową wychowania przedszkolnego. Miało też miejsce nieuzasadnione
przekazanie spółce komunalnej prowadzenia działalności w zakresie wychowania przedszkolnego, uprzednio realizowanej
w ramach zadania własnego samorządu i przedszkola samorządowego.
Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy o systemie oświaty przedszkola niepubliczne otrzymują dotacje z budżetu gminy. Dotacje dla
przedszkoli niepublicznych przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie danej
gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, pod warunkiem że
osoba prowadząca niepubliczne przedszkole poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji planowaną liczbę uczniów nie
później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji (art. 90 ust. 1 i ust. 2b ww. ustawy).
NIK sprawdziła, jak funkcjonuje w praktyce przyznawanie, przekazywanie i rozliczanie przez gminy dotacji dla niepublicznych
przedszkoli199 na terenie województwa mazowieckiego. Kontrolą objęto w 2013 r. dziesięć wybranych gmin. Wyniki kontroli wykazały
nierzetelne wyliczanie dotacji dla niepublicznych przedszkoli. W kwocie dotacji dla niepublicznych przedszkoli nie uwzględniano zmiany
wydatków bieżących przedszkoli publicznych. Ponadto w kalkulacji wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli przyjmowano
nieprawidłową liczbę uczniów w placówkach publicznych – udzielano dotacji na planowaną, a nie faktyczną liczbę uczniów.
Nieprawidłowości te miały wpływ na wysokość dotacji dla niepublicznych przedszkoli. Wyliczenia dokonane w trakcie kontroli wykazały,
że gminy wypłaciły badanym przedszkolom dotacje niższe niż należne. NIK stwierdziła również nieterminowe przekazywanie dotacji dla
niepublicznych przedszkoli. Zgodnie z art. 90 ust. 3c ustawy o systemie oświaty dotacje dla niepublicznych przedszkoli powinny być
przekazywane w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy przedszkola. Niektóre gminy
udzielały dotacji na dzieci niespełniające ustawowego kryterium wieku. Naruszane były także uchwały rad gmin na etapie przyjmowania
wniosków o dotację oraz przy rozliczaniu dotacji przez niepubliczne przedszkola.
198
199
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Organizacja wychowania przedszkolnego w gminie Biłgoraj (S/12/007/Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego).
Przyznawanie, przekazywanie i rozliczanie przez gminy dotacji dla niepublicznych przedszkoli (R/13/011/Delegatura w Warszawie).



Obowiązek szkolny dla sześciolatków

Rozdział I

III. Stan państwa w świetle kontroli NIK

Obowiązek szkolny dla dzieci sześcioletnich wprowadzony został do polskiego systemu edukacji w 2009 r. na podstawie
art. 1 pkt 19 ustawy z 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Zakładało to rozpoczęcie przez wszystkie dzieci sześcioletnie edukacji szkolnej w dniu 1 września 2012 r. Zmiana ta
spowodowała protesty środowisk rodziców. W celu zapewnienia lepszego przygotowania szkół na przyjęcie młodszych dzieci
obowiązek szkolny przesunięto na dzień 1 września 2014 r. Przepisy ustaw zmieniających system oświaty z 2009 r. i 2012 r.
wprowadziły okresy przejściowe, w których dzieci sześcioletnie mogły podjąć naukę szkolną na wniosek rodziców. Były to
najpierw lata szkolne 2009/2010-2011/2012, a następnie lata 2012/2013 i 2013/2014. Jednocześnie wprowadzono nową
podstawę programową kształcenia ogólnego na pierwszym etapie edukacji, mającą na celu dostosowanie wymagań
edukacyjnych do poziomu dzieci sześcioletnich.

Zdaniem NIK, mimo upływu ponad trzech lat szkolnych okresu przejściowego na wprowadzenie obowiązku szkolnego dla dzieci
sześcioletnich, szkoły podstawowe nie są wystarczająco przygotowane do objęcia dzieci sześcioletnich obowiązkiem szkolnym.
W roku szkolnym 2012/2013 standardy spełniły tylko cztery spośród 32 kontrolowanych szkół (12,5%). W 25 kontrolowanych
szkołach (78,1%) stwierdzono niespełnianie wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny, w tym w 18 szkołach (56,3%) dla
części uczniów klas I nie zapewniono dostosowanych do wymagań ergonomii mebli szkolnych w sali lekcyjnej, pracowni
komputerowej lub świetlicy szkolnej. Nieprawidłowością w realizacji programu „Radosna szkoła” było niezapewnienie przez Ministra
Edukacji Narodowej rzetelnego systemu kontrolowania zgodności wykonania placów zabaw z wymaganiami.
Minister Edukacji Narodowej nie podjął w pełni skutecznych działań w celu wsparcia gmin w przygotowaniu szkół do objęcia
dzieci sześcioletnich obowiązkiem szkolnym. W latach 2009-2012 w kontrolowanych gminach nie podejmowano celowych
programów kompleksowego przygotowania szkół do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich oraz nie
wprowadzono standardów, jakie powinna spełniać szkoła przygotowana na przyjęcie uczniów sześcioletnich. Standard
przygotowania szkoły (wymagań) do objęcia nauką dzieci sześcioletnich nie został również określony w powszechnie
obowiązujących przepisach prawa. Prowadzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej program „Radosna szkoła", będący
głównym działaniem wspierającym organy prowadzące szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania
i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia nie przyczynił się w latach
2009-2012 do znaczącego wyposażenia szkół w place zabaw.
Nie osiągnięto też istotnej zmiany postaw rodziców na rzecz akceptacji idei obejmowania nauką szkolną dzieci
sześcioletnich. Z przeprowadzonych na zlecenie MEN badań porównawczych opinii społecznej wynika, że udział rodziców
uznających wiek sześciu lat za odpowiedni do rozpoczynania nauki szkolnej utrzymywał się w latach 2009-2011 na
zbliżonym poziomie (28,6% w 2009 r. i 29,5% w 2011 r.)
Brak obligatoryjnych norm dotyczących warunków organizacji nauczania dla I etapu edukacji szkolnej utrudnia określenie
faktycznych potrzeb szkół oraz budowanie pozytywnego wizerunku szkół podstawowych. Skontrolowane gminy uznawały,
że prowadzone przez nie szkoły podstawowe są gotowe do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich już od roku
szkolnego 2009/2010. Wskazywały, że ich przyjęcie zrównoważy skutki występującego od roku szkolnego 2005/2006 niżu
demograficznego. Samorządy nie podzielały poglądu o konieczności podjęcia dodatkowych działań dostosowawczych
w szkołach, nakierowanych na szczególne potrzeby uczniów sześcioletnich. W społecznej opinii powstał pogląd
o nieprzygotowaniu w szkołach właściwych warunków do nauki dzieci sześcioletnich, co jest nadal jednym z istotnych
powodów kontestowania przez część środowisk rodziców słuszności wprowadzenia od roku szkolnego 2014/2015
powszechnego obowiązku szkolnego dla sześciolatków.
200

Przygotowanie gmin i szkół do objęcia dzieci sześcioletnich obowiązkiem szkolnym (P/12/068/Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa
Narodowego).
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Rozdział III

Podjęcie przez NIK kontroli pt. Przygotowanie gmin i szkół do objęcia dzieci sześcioletnich obowiązkiem szkolnym200,
obejmującej działania w celu obniżenia wieku obowiązku szkolnego, uzasadniały istotne czynniki ryzyka, zidentyfikowane w tym
obszarze, w tym m.in.: niewłaściwe przygotowanie i przeprowadzenie zmian w systemie oświaty; wydłużenie z 2012 r. na 2014 r.
terminu objęcia dzieci sześcioletnich obowiązkiem szkolnym; brak określenia standardu przygotowania szkoły do objęcia nauką
dzieci sześcioletnich; brak pełnego zabezpieczenia w subwencji oświatowej środków na finansowanie zadań oświatowych gmin;
ukierunkowanie wsparcia finansowego państwa dla organów prowadzących szkoły, realizowanego w ramach programu „Radosna
szkoła”, tylko na tworzenie miejsc i placów zabaw w szkołach; określenie warunków i sposobów realizacji podstawy programowej
z 2008 r. na I etapie edukacyjnym w formie zaleceń (do fakultatywnego zastosowania).

III. Stan państwa w świetle kontroli NIK
Jednocześnie fakultatywność tworzenia miejsc zabaw i placów zabaw w szkołach podstawowych oraz uczestnictwa organów
prowadzących te szkoły w programie „Radosna szkoła" powoduje, że przewidziane w polityce oświatowej państwa wsparcie
finansowe dla organów prowadzących w przygotowaniu szkół do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich nie jest
w pełni wykorzystywane. Nie uruchomiono jednocześnie innych programów finansowego wspierania organów
prowadzących, uwzględniających inne obszary działalności szkół, i nie stworzono możliwości przesuwania do nich środków
finansowych niewykorzystywanych w programie „Radosna szkoła".
Stwierdzone w szkołach nieprawidłowości, dotyczące niezachowania wymagań w zakresie bezpieczeństwa uczniów
i niewłaściwej organizacji opieki świetlicowej, wpływają niekorzystnie na warunki kształcenia wszystkich uczniów szkoły.

Rozdział Iii

Wyniki kontroli wskazały, że właściwe przygotowanie szkół podstawowych do objęcia dzieci sześcioletnich obowiązkiem
szkolnym wymaga zwiększenia nadzoru i wsparcia ze strony Ministra Edukacji Narodowej, kuratorów oświaty oraz organów
prowadzących szkoły. W ocenie NIK istnieje możliwość uzyskania zadowalającej poprawy przygotowania szkół do objęcia
obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich, co wymaga podjęcia odpowiednich działań przygotowawczych.



Wychowanie fizyczne w szkołach

Innym problemem w polskich szkołach jest niewłaściwy sposób prowadzenia zajęć WF. Z kontroli przeprowadzonej w 2010
roku wynikało, że prawie połowa szkół nie ma sal gimnastycznych, a 30 proc. pozostałych dysponuje zbyt małymi salami.
Niepokojąca była także absencja uczniów na WF. NIK zbadała ten problem ponownie w 2013 r. Po kontroli pt. Wychowanie
fizyczne i sport w szkołach publicznych i niepublicznych201 okazało się, że nastąpił znaczący wzrost infrastruktury do
prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i zajęć sportowych. W dalszym ciągu jednak blisko połowa (46 proc.) obiektów,
którymi dysponują szkoły, stanowią niepełnowymiarowe sale gimnastyczne.
Kontrola wykazała także wysoką absencję uczniów w zajęciach WF. W latach szkolnych 2009/10-2011/2012 absencja
uczniów na lekcjach WF-u wynosiła: 10% w szkołach podstawowych, 13% w gimnazjach i 17% w szkołach
ponadgimnazjalnych. Praktyka pokazuje jednak, że odsetek uczniów niećwiczących - z powodu braku stroju, zwolnień
lekarskich i usprawiedliwień od rodziców - jest o wiele większy. W roku szkolnym 2012/2013 NIK przyjrzała się przez tydzień,
w skontrolowanych szkołach, zajęciom WF-u. Okazało się, że w klasach IV-VI nie brało w nich czynnego udziału 15%
uczniów, w gimnazjach 23%, a w szkołach ponadgimnazjalnych aż 30%. Uczniowie jako główne powody unikania ćwiczeń
wymieniali względy zdrowotne oraz nieatrakcyjny sposób prowadzenia zajęć. Tymczasem już blisko pół miliona młodzieży
w Polsce ma problemy z nadwagą lub skrzywienie kręgosłupa.
Szkoły nie potrafią stworzyć ciekawej oferty programowej z WF. Uczniowie wskazują, że nauczyciele nadmiernie preferują
gry zespołowe oraz ćwiczenia gimnastyczne. Inne formy zajęć - np. bieganie, taniec, aerobik, pływanie, jazda na nartach lub
aktywna turystyka - stanowią margines prowadzonych zajęć. Dzieci w ograniczonym stopniu mają też możliwość wyboru
rodzaju ćwiczeń. Takie rozwiązania wprowadzono zaledwie w trzech podstawówkach w klasach IV-VI (15% skontrolowanych
szkół), prawie połowie gimnazjów (44%) i dwóch szkołach ponadgimnazjalnych (9%). W ankiecie przeprowadzonej
na potrzeby kontroli 25% uczniów i rodziców uznało, że zajęcia z wychowania fizycznego nie przyczyniają się do
zwiększenia sprawności fizycznej.
Zajęcia wychowania fizycznego wciąż prowadzone bywają w warunkach, które nie gwarantują uczniom bezpieczeństwa.
Problem ten dotyczył blisko 20% skontrolowanych szkół. Kontrolerzy stwierdzili tam zły stan techniczny obiektów i urządzeń
sportowych oraz brak odpowiednich atestów i certyfikatów sprzętu. Jedna piąta nauczycieli nie ukończyła szkolenia
z pomocy przedlekarskiej.
Szkoły nie koordynują edukacji zdrowotnej. Powszechnie występuje problem braku współpracy dyrektora i nauczycieli
z pielęgniarką szkolną. Pomimo alarmujących statystyk dotyczących uczniów z otyłością lub wadami postawy, w ponad
połowie skontrolowanych szkół dyrektorzy nie zorganizowali zajęć z gimnastyki korekcyjnej, ani też żadnych kompleksowych
działań prozdrowotnych, których elementem byłyby zajęcia sportowe.
Nadzieję na poprawę edukacji sportowej dało wprowadzenie przez MEN nowej podstawy programowej wychowania
fizycznego od roku szkolnego 2009/2010. Nacisk położono na umiejętności i kompetencje ucznia oraz na edukację
zdrowotną. Zdaniem Izby MEN dobrze przygotował samą podstawę programową, ale nie przygotował w wystarczającym
201
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Wychowanie fizyczne i sport w szkołach publicznych i niepublicznych (P/12/067/Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego).

stopniu 52 tys. nauczycieli WF-u, którzy z nową podstawą zapoznawali się głównie indywidualnie lub na radach
pedagogicznych. W większości skontrolowanych szkół nie sformułowano jednak wymagań edukacyjnych służących do oceny
postępów w nabywaniu sprawności oraz nie sformułowano konkretnych kryteriów oceniania wysiłku i zaangażowania ucznia
w zajęcia z WF.
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Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania Ministra Sportu i Turystyki na rzecz rozwoju wychowania fizycznego.
W latach 2007-2012 ministerstwo dofinansowało budowę 3445 obiektów sportowych i boisk, m.in.: 2604 Orlików, 534 sal
gimnastycznych, 82 krytych pływalni i 119 lodowisk.



Problem narkomanii w szkołach

NIK ustaliła, że Krajowe Programy Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2010 oraz 2011-2016, które w założeniu miały
być podstawą do odpowiednich działań, w przypadku szkół nie do końca spełniają swoją funkcję. Są zbyt ogólnikowe
i sformułowane w sposób, który nie pozwala na ocenę ich skuteczności. Wskaźniki monitoringu nie dają możliwości
dokonania pełnej oceny stopnia realizacji programu, głównie z powodu nieokreślenia wartości docelowych tych wskaźników,
lub wskazania innej metodologii oceny KPPN. Przyjęte w nich rozwiązania są w części nierealne, gdyż nakładają na niektóre
instytucje (np. Policję) zadania, które nie należą do ich kompetencji.
Zdaniem NIK z powodu niedoceniania wagi problemu przez dyrektorów szkół prowadzona na terenie kierowanych przez nich
placówek profilaktyka narkotykowa jest nieskuteczna. W większości skontrolowanych placówek ogranicza się ona do
poruszania tematu w trakcie zajęć dydaktycznych i wychowawczych. Szkolne programy profilaktyki są niekiedy
powierzchowne, opracowane bez dogłębnego rozpoznania problemu i sformułowane w sposób, który uniemożliwia ocenę ich
skuteczności. Kontrolerów zaniepokoiło jednak to, że nawet w szkołach, w których przy wdrażaniu programu zdiagnozowano
podwyższone ryzyko sięgania przez uczniów po narkotyki, dyrektorzy nie podjęli bardziej zdecydowanych działań, np. nie
wdrożyli programów wobec konkretnych uczniów zagrożonych narkomanią, nie zbudowali strategii działań wychowawczych
i interwencyjnych. W wielu miejscach strach przed nadszarpnięciem wizerunku placówki lub niedocenianie wagi problemu
powstrzymują skuteczną profilaktykę antynarkotykową.
We wszystkich kontrolowanych szkołach w okresie objętym kontrolą prowadzone były dla uczniów zajęcia z zakresu
profilaktyki narkomanii. Jakość podejmowanych działań pozostawała jednak niska. W 12 spośród 32 skontrolowanych szkół
zdiagnozowało podwyższone ryzyko sięgania po narkotyki wśród uczniów. Mimo to w szkołach tych nie zintensyfikowano
działań profilaktycznych lub nie wykazano dbałości o ich jakość i skuteczność, co w ocenie NIK było działaniem
nierzetelnym. Główny ciężar realizacji działań profilaktycznych w szkołach spoczywał na nauczycielach oraz pedagogach
i psychologach szkolnych, jednak nauczyciele z 12 kontrolowanych szkół oraz pedagodzy i psycholodzy szkolni z 9 szkół nie
uczestniczyli w badanym okresie w żadnych szkoleniach z tego obszaru.
Szkoły nie wykorzystują skutecznych i sprawdzonych programów profilaktycznych, rekomendowanych w europejskiej bazie
programów EDDRA203 czy krajowym Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego.
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Profilaktyka narkomanii w szkołach ( P/12/094/Departament Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego).
Exchange on Drug Demand Reduction Action.
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Z danych uzyskanych przez NIK na podstawie 11,5 tys. ankiet wynika, że ponad 31% uczniów było świadkiem zażywania
narkotyków na terenie szkoły lub słyszało o tym z wiarygodnego źródła. Aż 17% było świadkiem sprzedaży narkotyków na terenie
szkoły lub o tym słyszało. Ponad 28% ankietowanych nauczycieli przyznało, że w ich szkołach istnieje problem zażywania
narkotyków przez uczniów. Tylko w czasie objętym kontrolą w prawie jednej trzeciej szkół wystąpiły incydenty związane
z narkotykami, przy których – zgodnie z procedurami – konieczne było wezwanie rodziców i Policji.
NIK skontrolowała, jak wykonywane są zadania z zakresu profilaktyki narkomanii w szkołach202. Kontrolą objęto m.in. Krajowe
Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Centrum Edukacji
Artystycznej, osiem urzędów miast, osiem komend miejskich Policji, siedem organizacji pozarządowych oraz 32 szkoły.
W Polsce zostały podjęte działania w celu stworzenia systemu profilaktyki narkomanii skierowanej do dzieci i młodzieży
szkolnej, jednak wprowadzone rozwiązania nie zapewniają skutecznego oddziaływania profilaktycznego. Obejmują głównie
przygotowanie programów przeciwdziałania zjawisku narkomanii na poszczególnych szczeblach administracji, również
w szkołach, i przypisanie w nich zadań właściwym organom, instytucjom i podmiotom. W konsekwencji zaprogramowano
profilaktykę narkomanii na wszystkich etapach edukacji szkolnej. Jednak jakość podejmowanych w ramach tych programów
działań jest niewystarczająca w stosunku do wagi i skali tego zjawiska.

III. Stan państwa w świetle kontroli NIK

Rozdział Iii



Bezpieczeństwo w placówkach oświatowych

Kwestie zapewnienia bezpieczeństwa i higienicznych warunków nauki i wychowania ważne są nie tylko w szkołach czy
przedszkolach. NIK sprawdziła, jak zapewniane jest bezpieczeństwo użytkowania obiektów budowlanych
w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych204. Kontrolę przeprowadzono w województwie lubelskim. W skład
SOSW wchodzi co najmniej jedna ze szkół specjalnych: podstawowa, gimnazjum, ponadgimnazjalna. NIK oceniła,
iż skontrolowane obiekty budowlane SOSW były utrzymane w stanie technicznym i sanitarno-higienicznym, zapewniającym
bezpieczne ich użytkowanie. NIK oceniła pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, wykonywanie przez SOSW
obowiązków związanych z utrzymaniem tych obiektów oraz zapewnieniem w nich bezpiecznych i higienicznych warunków
nauki i wychowania. Negatywnie NIK oceniła stan zabezpieczenia ppoż. budynków SOSW, w szczególności z uwagi na
naruszenie wymogów prawnych w zakresie ewakuacji. Nieprawidłowości dotyczyły: niewywiązywania się w pełni z zadań
zarządcy w zakresie wykonywania obowiązków określonych prawem budowlanym, związanych z utrzymaniem obiektów
budowlanych (niepoddawanie budynków okresowym kontrolom technicznym, nieprowadzenie książek obiektów
budowlanych, nieprzechowywanie dokumentacji dotyczących budynków, nielegalne wykonanie prac budowlanych, tj. bez
wymaganego zgłoszenia), nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny w obiektach (brak planów ewakuacyjnych,
niespełnianie wymogów bezpieczeństwa na klatkach schodowych, brak oznakowania pomieszczeń, do których jest
wzbroniony dostęp osobom nieuprawnionym, niewyposażenie niektórych pomieszczeń w apteczki i instrukcje o zasadach
udzielania pierwszej pomocy, zły stan techniczny urządzeń sportowych, nierzetelne wykonywanie obowiązków związanych
z postępowaniem w razie wypadków, którym ulegli uczniowie) oraz niezabezpieczania terenu wokół budynków (brak pełnego
ogrodzenia terenu oraz nierówna nawierzchnia chodników i placów), a także naruszania przepisów przeciwpożarowych
(w zakresie ewakuacji, braki wyposażenia budynków w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice, brak przeglądów
konserwacyjnych tych urządzeń, brak instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, brak lub niewłaściwe oznakowanie: dróg
i wyjść ewakuacyjnych, dróg pożarowych, drzwi przeciwpożarowych, miejsc usytuowania gaśnic i przeciwpożarowego
wyłącznika prądu oraz elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi, zły stan utrzymania dróg pożarowych).
W celu poprawy warunków bezpieczeństwa pożarowego w budynkach ośrodków i osób w nich przebywających NIK zaleciła
organom prowadzącym ośrodki zapewnienie terminowego wykonania obowiązków nałożonych przez Państwową Straż
Pożarną. Ponadto w każdym z sześciu skontrolowanych ośrodków ujawniono łamanie prawa budowlanego, polegające na
nieprzeprowadzaniu okresowych kontroli oraz nieprowadzeniu książek obiektu budowlanego. NIK skierowała do właściwych
PINB zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia wykroczeń, wnioskując o wszczęcie postępowań
wyjaśniających i mandatowych w tych sprawach.



Szkolnictwo specjalne

Ratyfikowana przez Polskę konwencja o prawach osób niepełnosprawnych205, która weszła w życie 25 października 2012 r.,
wskazuje, że podstawą edukacji uczniów z niepełnosprawnościami powinna być edukacja integracyjna (włączająca), z której
osoby z niepełnosprawnościami będą korzystać na zasadzie równości z innymi osobami. W Polsce ustawa o systemie
oświaty stanowi, że system ten powinien zapewnić możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci
i młodzież niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi
i edukacyjnymi oraz predyspozycjami, jak również opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania
zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych. Najwyższa Izba
Kontroli, po skontrolowaniu kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami o specjalnych potrzebach edukacyjnych206,
oceniła pozytywnie realizację przez Ministra Edukacji Narodowej polityki oświatowej państwa w odniesieniu do kształcenia
uczniów z niepełnosprawnościami. Także pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, oceniła realizację zadań
dotyczących kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami przez skontrolowane organy prowadzące szkoły i szkoły
publiczne. Minister Edukacji Narodowej podjął w skontrolowanym okresie działania zmierzające do usprawnienia kształcenia
uczniów z niepełnosprawnościami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w szczególności przez: wprowadzenie nowych
regulacji prawnych dotyczących kształcenia specjalnego, realizację projektu systemowego pn. Podniesienie efektywności
kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach
2010-2011, zapewnienie w podziale części oświatowej subwencji ogólnej środków w odpowiedniej wysokości na
204
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Bezpieczeństwo użytkowania obiektów budowlanych w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (P/13/153/Delegatura NIK w Lublinie).
Na podstawie ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o ratyfikacji konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia
13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 882).
Kształcenie uczniów z niepełnosprawnościami o specjalnych potrzebach edukacyjnych (P/12/057/Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa
Narodowego).

finansowanie kształcenia specjalnego oraz zapewnienie podręczników szkolnych uczniom niewidomym i słabowidzącym.
Funkcjonujący w Polsce system kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami umożliwia ich rodzicom (opiekunom
prawnym) wybór formy kształcenia specjalnego (w szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych lub z oddziałami
integracyjnymi, w szkołach specjalnych), a także realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. W badanym okresie
wzrosła liczba szkół ogólnodostępnych integracyjnych i z oddziałami integracyjnymi (o 4%) oraz szkół specjalnych (o 3,5%),
przy spadku liczby uczniów wszystkich typów szkół z 35.432 do 34.834 uczniów, tj. o 1,7%.



Szkoły artystyczne

W sferze badań NIK w dziale edukacja znalazło się także wykorzystanie dotacji w niepublicznych szkołach artystycznych
o uprawnieniach szkół publicznych207. Do kontroli wytypowano szkoły z terenu województwa lubelskiego. Działalność
niepublicznych szkół artystycznych regulują przepisy ustawy o systemie oświaty. Szkoły te są dotowane przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Centrum Edukacji Artystycznej (w przeciwieństwie do innych szkół niepublicznych
z uprawnieniami szkół publicznych, które są dotowane przez jednostki samorządu terytorialnego). W maju 2013 r. na terenie
województwa lubelskiego funkcjonowało 49 szkół artystycznych, w tym: 33 publiczne i 16 niepublicznych. Spośród 16 szkół
niepublicznych 11 posiadało uprawnienia szkół publicznych i otrzymywało dotację podmiotową z budżetu państwa w części,
której dysponentem jest minister właściwy ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
Szkoły w większości prawidłowo podawały liczbę uczniów, na podstawie której Centrum Edukacji Artystycznej (CEA)
obliczało i przekazywało dotację oraz wykorzystywało środki dotacji na wydatki bieżące przeznaczone na realizację zadań
szkół w zakresie kształcenia. W niektórych szkołach jednak część dotacji wykorzystywano na cele inne niż kształcenie,
wychowanie i opieka. Niewłaściwie sporządzano i przekazywano do CEA miesięczne rozliczenia z wykorzystania dotacji
oraz zawyżano liczbę uczniów w miesięcznych rozliczeniach dotacji. W części szkół dokumentacja przebiegu nauczania
prowadzona była niezgodnie z przepisami obowiązującymi w publicznych szkołach artystycznych, a zajęcia prowadzili
nauczyciele nieposiadający wymaganych kwalifikacji. NIK ustaliła też, że istnieją istotne przesłanki do stwierdzenia
nieprawidłowości w działalności Centrum Edukacji Artystycznej i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, polegające
m.in. na: przekazywaniu na rachunek bankowy niepublicznych szkół artystycznych dotacji w kwotach niewynikających
z iloczynu rzeczywistej liczby uczniów oraz stawki dotacji przypadającej na ucznia; nieinformowaniu organów prowadzących
i dyrektorów szkół niepublicznych o stawkach dotacji przypadających na ucznia szkoły artystycznej danego typu;
niekierowaniu wniosków do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o cofnięcie uprawnień szkoły publicznej mimo
stwierdzania w trybie nadzoru pedagogicznego niespełniania przez szkoły wymogów niezbędnych do posiadania uprawnień
szkoły publicznej; nierzetelnym weryfikowaniu wniosków o dotację; egzekwowaniu od szkół niepublicznych wykonywania
zadań obowiązujących w szkołach publicznych (np. zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół).



Projekty edukacyjne ze środków UE

Projekty edukacyjne są dofinansowywane także ze środków Unii Europejskiej. NIK zbadała, jak przebiega realizacja
projektów edukacyjnych w ramach priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki208. POKL składa się
z 10 priorytetów, realizowanych na poziomie centralnym i regionalnym, w tym priorytetu III „Wysoka jakość systemu oświaty”.
Za wdrażanie priorytetu III POKL odpowiada Minister Edukacji Narodowej, który z dniem 1 sierpnia 2011 r. część zadań
z tym związanych przekazał Ośrodkowi Rozwoju Edukacji.
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Wykorzystanie dotacji w niepublicznych szkołach artystycznych o uprawnieniach szkół publicznych (I/13/012/Delegatura w Lublinie).
Realizacja projektów edukacyjnych w ramach priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (P/12/064/Departament Nauki, Oświaty
i Dziedzictwa Narodowego).
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Nieprawidłowości polegały m.in. na braku skutecznego nadzoru nad wprowadzaniem przez szkoły danych do systemu
informacji oświatowej o liczbie uczniów z niepełnosprawnościami, co skutkowało m.in. błędami w naliczaniu należnej części
oświatowej subwencji ogólnej. Naruszano przepisy przy zapewnianiu bezpłatnego dowozu i opieki oraz zwrotu kosztów
przejazdu uczniów z niepełnosprawnościami, gdy dowożenie i opiekę zapewniali rodzice lub opiekunowie prawni. Niektórzy
dyrektorzy szkół nie wywiązywali się z obowiązku rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów
z niepełnosprawnościami i nie zaplanowali sposobów ich zaspokojenia, zwłaszcza działań z zakresu doradztwa edukacyjnozawodowego. Nie wywiązywali się także z obowiązku zapewnienia prawidłowej organizacji udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej uczniom z niepełnosprawnościami oraz organizowania zajęć specjalistycznych, zalecanych
w orzeczeniach publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.
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Pierwotna alokacja priorytetu III w kwocie 1.006.236.268 euro została zmniejszona łącznie o kwotę 262.503,3 tys. euro,
tj. 26,1%, do kwoty 743.733 tys. euro (według stanu na dzień 1 lipca 2013 r.). Środki zostały przeznaczone na finansowanie
projektów systemowych i konkursowych w ramach pięciu działań i dziewięciu poddziałań.

Rozdział Iii

W ocenie NIK efekty realizacji priorytetu III „Wysoka jakość systemu oświaty” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki były
niezadowalające. Stopień wykonania wskaźników realizacji był niski i istniało zagrożenie nieosiągnięcia ich wartości
docelowej. Niski był również stopień zaawansowania finansowego i rzeczowego realizowanych projektów, co może
skutkować niewydatkowaniem w pełnej wysokości środków Unii Europejskiej oraz nieuzyskaniem zakładanych celów.
Skala zmian dokonanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w alokacji środków na poszczególne działania
i poddziałania priorytetu III POKL oraz modyfikacje założeń projektów systemowych świadczyły o braku jednoznacznej
koncepcji i strategii wykorzystania środków UE. Według danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na dzień 30 czerwca
2013 r. wartość zatwierdzonych dla priorytetu III wniosków o płatność wynosiła 1.588.667,7 tys. zł (48% alokacji), natomiast
wydatków certyfikowanych do KE – 1.523.765,3 tys. zł (46% alokacji).
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ośrodek Rozwoju Edukacji – jako Instytucje Pośredniczące przyjęły do realizacji projekty
konkursowe niesłużące osiągnięciu celów priorytetu III POKL oraz projekty niezgodne z założeniami planu działania na lata
2007-2008 Nie zapewniły racjonalnego i efektywnego wydatkowania środków publicznych, spowodowały opóźnienia
w realizacji poszczególnych projektów ze względu na długotrwały proces zawierania umów o dofinansowanie
z beneficjentami. Nie weryfikowały wniosków o płatność w terminie, co negatywnie wpływało na wysokość wydatków
przekazanych do certyfikacji, oraz nie przeprowadzały prawidłowej kontroli realizowanych projektów.
Natomiast beneficjenci w większości prawidłowo realizowali projekty – zgodnie z umową o dofinansowanie oraz
obowiązującymi przepisami. Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości polegały w szczególności na: nieprawidłowym
wydatkowaniu przez trzech beneficjentów środków w łącznej kwocie 1.650,5 tys. zł; występowaniu opóźnień
w przekazywaniu wniosków o płatność dotyczących dziewięciu badanych projektów; nieprawidłowym opisie dowodów
księgowych w pięciu skontrolowanych projektach; nieosiągnięciu w pięciu przypadkach wskaźników rezultatu projektu na
poziomie założonym we wniosku o dofinansowanie.
Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli dotychczasowy stopień realizacji finansowej priorytetu III POKL oraz jego wskaźników
wskazuje na potencjalne zagrożenie niewykonania przyjętych założeń. Stwierdzone w kontroli nieprawidłowości wskazują na
potrzebę podjęcia przez Ministra Edukacji Narodowej zintensyfikowanych działań, zapewniających wykorzystanie środków
w ramach priorytetu III POKL w pełnej wysokości w sposób gwarantujący terminowe osiągnięcie założonych wskaźników
realizacji. W tym celu Minister Edukacji Narodowej powinien wzmocnić nadzór nad Ośrodkiem Rozwoju Edukacji – jako
wykonującym zadania Instytucji Pośredniczącej II stopnia w zakresie prowadzenia konkursów – oraz egzekwować właściwe
przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów systemowych w celu zminimalizowania zakresu modyfikacji
projektów w trakcie realizacji. Ośrodek Rozwoju Edukacji powinien monitorować realizację rzeczową i finansową projektów
konkursowych w celu ich prawidłowej realizacji, zgodnej z wnioskami o dofinansowanie, a także wyeliminować opóźnienia
w weryfikacji i zatwierdzaniu wniosków o płatność.
Według NIK przyjęte dla priorytetu III wskaźniki produktu i rezultatu nie pozwalają na rzetelną ocenę, czy w wyniku realizacji
projektów systemowych i konkursowych nastąpi: podwyższenie jakości systemu oświaty, wzmocnienie zdolności systemu
edukacji w zakresie monitoringu, ewaluacji i badań edukacyjnych, podniesienie jakości systemu kształcenia i doskonalenia
nauczycieli, poprawa stopnia powiązania oferty w zakresie kształcenia i szkolenia z potrzebami rynku pracy. System
monitorowania POKL nie umożliwia wskazania zmian o charakterze jakościowym w polskiej edukacji.

B.

Szkolnictwo wyższe – uczelnie publiczne

W obszarze szkolnictwa wyższego NIK skontrolowała kilka uczelni publicznych, m.in. Akademię Morską w Gdyni,
Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy oraz szkoły podlegające Ministrowi Spraw
Wewnętrznych. Zastrzeżenia NIK wzbudziło zwłaszcza nieprzestrzeganie przez uczelnie prawa zamówień
publicznych oraz niegospodarność w zarządzaniu mieniem.
Akademia Morska w Gdyni to uczelnia publiczna w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym, posiadająca osobowość prawną i działająca w oparciu o statut uchwalony przez jej Senat. W trakcie kontroli
pt. Wybrane aspekty funkcjonowania Akademii Morskiej w Gdyni209 NIK stwierdziła liczne nieprawidłowości.
209
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Wybrane aspekty funkcjonowania Akademii Morskiej w Gdyni (S/11/011/Delegatura w Gdańsku).

Ujawnione przez NIK nieprawidłowości w funkcjonowaniu szkół i ośrodków szkoleniowych w Policji, Państwowej Straży
Pożarnej i Straży Granicznej210 dotyczyły m.in. kadry szkoleniowej, stopnia wykorzystania bazy dydaktyczno-szkoleniowej,
stanu technicznego obiektów. W Policji i PSP nie przestrzegano przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przy
wydatkowaniu środków publicznych na roboty inwestycyjne i remontowe. W Policji w dwóch spośród pięciu jednostek wskutek
nierzetelnego postępowania dokonano niewłaściwego wyboru wykonawcy robót na kwotę 118,8 tys. zł. Podobnie było w PSP,
gdzie w jednej (SGSP) z pięciu szkół dokonano także niewłaściwego wyboru wykonawcy robót na kwotę 354,2 tys. zł.
Przygotowując postępowanie zmierzające do zawarcia umowy ramowej, nie ustalono łącznej wartości zamówień oraz nie
wykluczono wykonawców niespełniających wymogów określonych w tej umowie. W rzeczywistości wartość udzielonych
zamówień przekraczała o 18.953,7 tys. zł wartość zamówienia. Zdaniem NIK, Minister Spraw Wewnętrznych powinien
zwiększyć nadzór nad podległymi szkołami i ośrodkami szkoleniowymi w celu wyeliminowania niegospodarności
i egzekwowania przestrzegania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przy wydatkowaniu środków publicznych,
szczególnie na roboty inwestycyjne i remontowe. NIK zaleciła także spowodowanie zmiany dotychczasowego statusu
funkcjonowania Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, mając na względzie fakt, że funkcjonariusze wcześniej przyjęci do służby
z wykształceniem średnim mogą podwyższać swoje wykształcenie nie tylko w WSPol (na koszt pracodawcy), ale także w każdej
innej uczelni publicznej, w miejscu zamieszkania lub wykonywania pracy, a co ważniejsze na własny koszt. Powinno to wpłynąć
na obniżenie kosztów ponoszonych na tego rodzaju szkolenia. Niezbędne jest także – przy udziale Komendantów Głównych:
Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej identyfikowanie realnych potrzeb szkoleniowych poszczególnych
formacji, w celu zoptymalizowania stopnia wykorzystania bazy i kadry dydaktyczno-naukowej.
NIK oceniła negatywnie działalność Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy w zakresie
wybranych zagadnień gospodarowania środkami publicznymi w latach 2003-2012211. Wcześniejszy wniosek NIK
dotyczący dokonywania wydatków w sposób oszczędny i gospodarny zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach
publicznych, m.in. poprzez zaprzestanie finansowania ze środków publicznych kosztów, nieobejmujących inwestowania
w edukację studentów i rozwój uczelni, nie został w pełni zrealizowany. NIK zidentyfikowała kolejny raz szereg nieprawidłowości
polegających w szczególności na niezgodnym z prawem udzielaniem zamówień publicznych oraz niecelowym wydatkowaniu
środków publicznych. Przykładowo, w latach 2011 i 2012 udzielono zamówień publicznych na świadczenie usług z zakresu
pomocy prawnej wykonawcom, którzy nie zostali wybrani w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.
Uczelnia zorganizowała Juwenalia w trybie zamówienia z wolnej ręki, w wyniku czego doszło do niezgodnego z prawem
wydatkowania środków publicznych w kwocie 370,8 tys. zł. Udzieliła też zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inwestora
zastępczego do wyburzenia i rekultywacji terenu pod budowę „Kompleksu Rehabilitacyjno-Sportowego” w trybie z wolnej ręki,
210
211

Funkcjonowanie szkół i ośrodków szkoleniowych w Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej (P/12/185/Delegatura we Wrocławiu).
Wybrane zagadnienia gospodarowania środkami publicznymi przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy oraz sprawdzenie
wykonania wniosków z kontroli NIK w tym zakresie (K/12/007/Delegatura we Wrocławiu).
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Rozdział III

Najpoważniejsze z nich dotyczyły kwaterowania osób w znajdującym się w Hotelu Asystenckim mieszkaniu z naruszeniem
zarządzeń Rektora oraz w sposób niegospodarny, przez co uczelnia nie uzyskała możliwych przychodów w kwocie ponad
244 tys. Nie przestrzegano przepisów prawa zamówień publicznych, a zasady korzystania ze służbowych telefonów
komórkowych przez pracowników Akademii ustalono nieprecyzyjnie, narażając na straty finansowe budżet uczelni.
NIK stwierdziła np. nieprawidłowości przy zakupie za kwotę 240 tys. zł dwóch 10-wiosłowych szalup ratunkowych
przeznaczonych na statek szkolny Dar Młodzieży. W postępowaniu nierzetelnie określono przedmiot zamówienia – w SIWZ
określano go bowiem jako „Projekt i dostawa dwóch 10-wiosłowych szalup ratunkowych na statek szkolny Dar Młodzieży”,
kontrola wykazała zaś, że zakupione łodzie nie miały charakteru ratunkowego, lecz szkoleniowy. Stwierdzono też
nieprawidłowości przy udzieleniu zamówienia na wykonanie przebudowy jednej z kabin na „Darze Młodzieży”. Kontrola
wykazała, że naruszono art. 32 ust. 2 prawa zamówień publicznych, gdyż podzielono powyższe zamówienie w celu
uniknięcia przepisów prawa zamówień publicznych na dwie części: Przy zakupie samochodu na potrzeby realizacji projektu
badawczego (za kwotę 163,5 tys. zł) naruszono przepisy art. 7 pkt. 1 oraz art. 29 pkt 1 i 2 prawa zamówień publicznych
poprzez naruszenie zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. NIK, w celu wyeliminowania
nieprawidłowości, zaleciła m.in. wprowadzenie rozwiązań organizacyjnych zapewniających dysponowanie mieszkaniami
w Hotelu Asystenckim w sposób gospodarny, celowy, rzetelny oraz zgodny z obowiązującymi w tym zakresie w Akademii
uregulowaniami wewnętrznymi; wprowadzenie rozwiązań organizacyjnych zapewniających przestrzeganie wszystkich
postanowień umów zawieranych przez Akademię; wzmocnienie nadzoru nad dokonywaniem zamówień publicznych;
określenie limitu we wszystkich przypadkach przekazywania do używania służbowego telefonu komórkowego pracownikom
Akademii oraz wzmocnienie nadzoru nad służbami księgowymi Akademii w celu zapewnienia prawidłowego sporządzania
dokumentacji dotyczącej środków trwałych.

Rozdział I

III. Stan państwa w świetle kontroli NIK

III. Stan państwa w świetle kontroli NIK
pomimo braku przesłanek do jego zastosowania. NIK wnioskowała o wprowadzenie jednolitych zasad obsługi prawnej uczelni
z uwzględnieniem zasad wynikających z art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, zrezygnowanie z wynajmowania
mieszkania dla rektora uczelni, zintensyfikowanie działań audytu wewnętrznego w celu efektywnego wykorzystywania
posiadanych zasobów do poprawy funkcjonowania systemów kontroli zarządczej, doręczanie decyzji w sprawach stypendiów
niezwłocznie po ich wydaniu oraz wypłacanie stypendiów po doręczeniu decyzji.

Rozdział Iii

Wnioski pokontrolne NIK w obszarze edukacji przedszkolnej, szkolnej i szkolnictwa wyższego
Do Ministra Edukacji Narodowej jako kierującego polityką oświatową państwa:
 o określenie standardów przygotowania szkoły do objęcia nauką dzieci sześcioletnich oraz przyjęcie
alternatywnych wobec programu „Radosna szkoła" form wsparcia z budżetu państwa organów
prowadzących w przygotowaniu szkół do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich (według
przyjętych standardów);
 o wyraźne określenie w przepisach prawnych obowiązku dyrektorów szkół publicznych w zakresie
monitorowania losów absolwentów z niepełnosprawnościami;
 o kontynuowanie działań zmierzających do wdrożenia i upowszechnienia w gimnazjach programów
profilaktyki uniwersalnej, opartych na naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności.
Do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz dyrektora CEA
 o rzetelne sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami artystycznymi oraz
dokonanie diagnozy problemu używania narkotyków w szkolnictwie artystycznym.
Do burmistrzów gmin i prezydentów miast:
 o dokonywanie aktualizacji wysokości podstawy do naliczenia dotacji z uwzględnieniem zmian liczby
dzieci w publicznych przedszkolach w ciągu roku;
 o wyliczanie kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli z uwzględnieniem aktualnej kwoty wydatków
bieżących w publicznych przedszkolach ustalonych w budżecie gminy w przeliczeniu na jednego ucznia;
 o ustalanie podstawy do naliczenia dotacji bez stosowania odliczeń zaplanowanych kwot dochodów
stanowiących odpłatność rodziców;
 o dokonywanie aktualizacji wysokości podstawy do naliczenia dotacji z uwzględnieniem zmian liczby
dzieci w publicznych przedszkolach w ciągu roku;
 o uzupełnienie ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie gminy;
 o dostosowanie liczby dzieci w publicznych oddziałach przedszkolnych do norm określonych w § 5 ust. 2
załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.
Do gmin jako organów prowadzących szkoły podstawowe:
 o zapewnienie we wszystkich szkołach sal lekcyjnych do zajęć na I etapie edukacyjnym, urządzonych
zgodnie z zaleceniami podstawy programowej z 2012 r.;
 o zapewnienie we wszystkich szkołach miejsc zabaw i placów zabaw o standardzie porównywalnym
z tworzonymi w ramach programu „Radosna szkoła";
 o zapewnienie we wszystkich szkołach pomieszczeń do organizacji świetlicy szkolnej oraz wydawania
ciepłych posiłków.
Do organów prowadzących szkoły:
 o zapewnienie wyposażenia szkół kształcących uczniów z niepełnosprawnościami w niezbędny do ich
edukacji i rehabilitacji sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne;
 o zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków w szkołach oraz zapewnienie rzetelnej weryfikacji
danych o uczniach, zamieszczanych w systemie informacji oświatowej.
Do dyrektorów szkół:
 o dostosowanie treści statutów szkół do wymogów zawartych w ramowych statutach publicznych szkół,
przestrzeganie ustalonego czasu trwania zajęć specjalistycznych i liczby uczniów w oddziale
integracyjnym;
 o rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych;
 o zorganizowanie w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych doradztwa edukacyjno-zawodowego;
 o zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej uczniom z niepełnosprawnościami.
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9.
A.

Kultura, dziedzictwo narodowe i turystyka
Kultura i dziedzictwo narodowe


Funkcjonowanie instytucji kultury

Również pozytywnie NIK oceniła działalność Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie powierzania zadań
państwowym instytucjom kultury, mimo stwierdzonych nieprawidłowości. Ocena ta wynikała z prawidłowego udzielania
prowadzonym instytucjom kultury dotacji celowych na realizację powierzonych zadań oraz ich rozliczania, prowadzenia przez
ministerstwo kontroli w zakresie prawidłowości realizacji powierzonych zadań, a także wzrostu nakładów finansowych na
funkcjonowanie nadzorowanych instytucji kultury w latach 2010-2012.
Stwierdzone nieprawidłowości w działalności Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego polegały na przekazywaniu zadań,
których zakres merytoryczny wykraczał poza cele i zadania nadzorowanych instytucji kultury określone w ich statutach.
MKiDN udzieliło dotacji podmiotowej na działalność bieżącą nadzorowanych instytucji kultury niezgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami prawa. Stosowany przez Ministra mechanizm dofinansowywania realizacji zadań z zakresu
kultury, inicjowanych przez różne podmioty zewnętrzne, poprzez zwiększenie dotacji podmiotowej na działalność bieżącą
państwowych instytucji kultury, skutkował naruszeniem zasady jawności gospodarowania środkami publicznymi. Brakowało
skutecznego nadzoru departamentów merytorycznych ministerstwa nad państwowymi instytucjami kultury w zakresie
gospodarowania środkami na wynagrodzenia. Nie zrealizowano też obowiązku podania do publicznej wiadomości informacji
o zamiarze i przyczynach planowanego podziału jednej z nadzorowanych instytucji kultury.



Zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa przez instytucje kultury (muzea, zabytki)

NIK badała także sposób zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa przez instytucje kultury, w tym funkcjonowanie
wybranych polskich muzeów. Oceniła także gospodarowanie zabytkami nieruchomymi na terenie województwa
podkarpackiego. Kontrole z tego zakresu ujawniły wiele nieprawidłowości.
Sposób zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa przez Muzeum Historyczne m.st. Warszawy213 NIK oceniła
negatywnie. Ocenę uzasadniały nieprawidłowości w zarządzaniu Pałacykiem przy ul. Srebrnej 12 w Warszawie oraz 11
kamieniczkami przy Rynku Starego Miasta 28-42. Polegały one w szczególności na niezłożeniu przez Muzeum do
Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy wniosku w celu stwierdzenia prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz
własności budynku o nazwie Pałacyk Sikorskiego przy ul. Srebrnej w Warszawie, w którym działalność prowadzi oddział
Muzeum Historycznego – Muzeum na Woli. Do czasu rozpoczęcia kontroli nie usunięto wszystkich nieprawidłowości
w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego i antywłamaniowego nieruchomości oraz właściwego zabezpieczenia
zbiorów, co zostało stwierdzone w listopadzie 2012 r. podczas kontroli przeprowadzonej przez Narodowy Instytut
Muzealnictwa i Odnowy Zabytków. Negatywną ocenę uzasadniają także opieszale podjęte działania w zakresie wyceny

213

Wykonywanie przez państwowe instytucje kultury zadań Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (P/12/065/Departament Nauki, Oświaty
i Dziedzictwa Narodowego).
Zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa przez Muzeum Historyczne m.st. Warszawy (R/13/004/Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa
Narodowego).
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Rozdział III

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła wykonywanie przez państwowe instytucje kultury zadań Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego212 oraz funkcjonowanie tych instytucji. Mimo stwierdzonych nieprawidłowości państwowe
instytucje kultury skutecznie i efektywnie realizowały zarówno zadania własne, jak i zadania powierzone przez Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, polegające m.in. na pełnieniu funkcji instytucji zarządzającej priorytetem określonym
Programem Ministra. Nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim: nieprzestrzegania zasad wynagradzania pracowników,
wynikających z przepisów prawa obowiązujących instytucje kultury; dokonania przez Narodowy Instytut Audiowizualny
w 2010 r. wydatków przekraczających wysokość ustaloną w planie finansowym oraz nieterminowym i bez należnych odsetek
zwrocie niewykorzystanych środków z dotacji celowych na rachunek bankowy Ministerstwa; przeprowadzenia przez Instytut
Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie postępowań o udzielenie zamówień publicznych z naruszeniem
przepisów prawa zamówień publicznych. Pięć instytucji kultury, tj. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Narodowy Instytut
Audiowizualny, Instytut Adama Mickiewicza, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, Instytut Muzyki
i Tańca w Warszawie nierzetelnie sporządzało plany rzeczowo-finansowe oraz sprawozdania z ich wykonania.
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Rozdział Iii

i ujęcia w ewidencji majątku trwałego Muzeum, tj. wieczystego użytkowania gruntów i wartości budynków znajdujących się
przy Rynku Starego Miasta w Warszawie. Nieprawidłowość powyższa skutkowała brakiem wiedzy muzeum o wartości
użytkowanych nieruchomości oraz nierzetelnością ksiąg rachunkowych. Ponadto wprowadzono do ksiąg (na koniec 2012 r.)
wartość 11 kamienic przy Rynku według cen z 31 grudnia 2012 r., a nie z dnia nabycia (otrzymania), co także stanowiło
naruszenie przepisów. NIK negatywnie oceniła również sposób tworzenia w muzeum stanowisk pracy, z naruszeniem
rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 października 2012 r. w sprawie wynagradzania
pracowników instytucji kultury. Pozytywnie natomiast NIK oceniła prowadzenie przez Muzeum działalności wystawienniczej.
Wiele nieprawidłowości stwierdziła NIK także w funkcjonowaniu Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu
Świętokrzyskim214. Brakowało np. księgi wpływu muzealiów obejmującej wpisy od numeru 1 do 524 oraz dokumentacji
z poprzednich inwentaryzacji zbiorów muzealnych. Inwentaryzacja muzealiów i obiektów w 2011 r. została przeprowadzona
niezgodnie z wymogami Instrukcji inwentaryzacyjnej obowiązującej w muzeum i nie rozliczono jej wyników. Muzealia były
niewłaściwie rejestrowane i ewidencjonowane (np. w księdze wpływu muzealiów od stycznia 2000 r. do listopada 2012 r. nie
ujęto 1179 obiektów zewidencjonowanych w księgach inwentarzowych muzeum). Księga depozytów była prowadzona
nierzetelnie – nie ujęto w niej przedmiotów będących własnością Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie.
NIK zaleciła rozstrzygnięcie statusu 7033 obiektów muzealnych, ujawnionych podczas inwentaryzacji oraz ujmowanie
w księgach inwentarzowych nabytych muzealiów w terminie 60 dni od objęcia ich w posiadanie.
NIK zbadała także gospodarowanie zabytkami nieruchomymi przez wybrane jednostki samorządu terytorialnego
z terenu województwa podkarpackiego215. Kontrolą objęto 18 zabytków nieruchomych stanowiących własność 15 gmin.
Zadania nałożone na gminy będące właścicielem zabytków i realizujące je jako podmiot zobowiązany do ich ochrony
wynikają z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami216.Najwyższa Izba Kontroli oceniła
negatywnie gospodarowanie zabytkami nieruchomymi przez wybrane gminy, stwierdzając zły stan techniczny obiektów, brak
zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz antywłamaniowych oraz niezagospodarowanie obiektów przy jednoczesnym braku
starań o to zagospodarowanie czy pozyskanie zewnętrznego finansowania na ten cel.
Zabytki objęte kontrolą, z nielicznymi wyjątkami, stanowiły nieużytkowane pustostany i znajdowały się w złym lub bardzo złym
stanie technicznym. Gospodarowanie tymi obiektami polegało w większości na dokonywaniu drobnych, bieżących napraw,
natomiast brak było zaangażowania gmin w opracowanie długofalowego planu zagospodarowania zabytków, przede wszystkim
wprowadzenia funkcji użytkowej pozwalającej na zachowanie lub poprawę ich stanu, pozyskiwania środków na remonty czy
sprzedaż obiektu. NIK wystosowała do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosek o podjęcie działań, mających na celu
zmianę art. 12 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w zakresie wprowadzenia obowiązku umieszczania na
zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru znaku informującego o tym, iż zabytek ten podlega ochronie. Podkarpackiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu NIK wezwała do podjęcia działań w celu realizacji obowiązku
określonego w art. 9 ust. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, tj. obowiązku wystąpienia z wnioskiem
o ujawnienie w księdze wieczystej danej nieruchomości faktu wpisania zabytku nieruchomego do rejestru zabytków.
NIK zbadała także gospodarowanie zabytkami nieruchomymi przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział
Terenowy w Rzeszowie w latach 2010-I półrocze 2013 r.217. Kontrolą objęto gospodarowanie 31 zabytkami nieruchomymi
na terenie województwa podkarpackiego. Skarb Państwa powierzył Agencji wykonywanie prawa własności i innych praw
rzeczowych w stosunku do mienia tworzącego zasób własności rolnej Skarbu Państwa. W skład tego zasobu wchodzą liczne
zespoły dworsko-pałacowe, dwory, pałace – wpisane do rejestru zabytków. Zadaniem ANR jest zabezpieczenie zabytków
przed uszkodzeniami, poprawa ich stanu oraz ewentualne przygotowanie do sprzedaży. Przekształcenia zmierzają do tego,
aby przyszły właściciel wziął na siebie ciężar niezbędnych prac remontowych w ramach zaleceń konserwatorskich.
W stosunku do nieruchomości zabytkowych występują roszczenia byłych właścicieli lub ich spadkobierców. Osoby te kierują
do Agencji pisma o możliwość zwrotu tych nieruchomości. Do wojewodów składane są również wnioski o zwrot zabytków lub
gruntów zabranych na mocy przepisów o reformie rolnej. W 7 na 31 kontroli stwierdzono nieinformowanie spadkobierców
byłych właścicieli nieruchomości zabytkowych, że Agencja nie jest właściwym organem do załatwiania spraw
roszczeniowych. Było to działanie nieprawidłowe, ponieważ brak takiej informacji, przy jednoczesnym prowadzeniu
czynności zmierzających do zweryfikowania uprawnień spadkobiercy mógł być błędnie odbierany przez te osoby jako
214
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Funkcjonowanie Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim (S/12/011/Delegatura NIK w Kielcach).
Prawidłowość gospodarowania zabytkami nieruchomymi przez wybrane jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa podkarpackiego
(P/13/172/Delegatura w Rzeszowie).
Dz. U. nr 162, poz. 1568 ze zm.
Gospodarowanie zabytkami nieruchomymi przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie w latach 2010-I półrocze 2013 r.,
(I/13/005-044/Delegatura w Rzeszowie).

element postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości. NIK wnioskowała do dyrektora ANR OT w Rzeszowie
o informowanie byłych właścicieli lub ich spadkobierców o tym, iż Agencja nie jest właściwym organem do załatwiania spraw
roszczeniowych i wskazywanie właściwego organu. Wnioskowano także o podejmowanie zdecydowanych działań w ramach
nadzoru, w przypadku stwierdzenia jego zniszczeń przez dzierżawców lub innych użytkowników.

B.

Turystyka


Działalność biur podróży

NIK skontrolowała przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych218. W ocenie Izby działania Ministra
Sportu i Turystyki w zakresie tworzenia mechanizmów prawnych dotyczących zabezpieczeń finansowych na rzecz klientów
usług turystycznych nie były wystarczające. Przyjęte w ustawie o usługach turystycznych rozwiązania prawne nie gwarantują
skutecznego zabezpieczenia finansowego klientów usług turystycznych w przypadku niewypłacalności organizatora turystyki
lub pośrednika turystycznego. NIK postuluje nałożenie na organizatorów wypoczynku obowiązku posiadania środków, które
zagwarantują wszystkim aktualnym klientom bezpieczny powrót do domu. NIK zwraca też uwagę na brak podstaw prawnych
do wydawania pieniędzy podatników przez marszałków województw na sprowadzanie turystów do kraju.
Obowiązujący system prawny uzależnia wysokość zabezpieczenia finansowego posiadanego przez przedsiębiorcę od
wysokości przychodów osiągniętych w roku poprzedzającym przedłożenie wniosku o zawarcie umowy gwarancyjnej.
Wskazuje również minimalne wymagane sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej oraz ubezpieczenia na rzecz
klienta. Zgodnie z tą zasadą na wysokość zabezpieczenia finansowego nie ma wpływu faktyczna liczba klientów biura
podróży oraz wartość zawartych z nimi umów o świadczenie usług turystycznych w danym roku.
Przyczyną kłopotów polskich turystów był niewłaściwie skonstruowany system obliczania wysokości sumy gwarancyjnej.
Zarówno przepisy krajowe, jak i unijne stanowią jednoznacznie, że za powrót turystów do kraju, nawet w przypadku
niewypłacalności, odpowiada organizator wypoczynku. Państwo (wszyscy podatnicy) nie może występować w roli ratownika
budżetów prywatnych podmiotów działających na rynku usług turystycznych. Dlatego NIK postuluje stworzenie przepisów,
które nałożą na biura podróży obowiązek posiadania odpowiednich gwarancji, np. w formie ubezpieczenia pokrywającego
koszt powrotu do kraju wszystkich klientów. Prawo musi być tak skonstruowane, aby skuteczną i wystarczającą ochroną dla
klientów były posiadane przez biuro podróży gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe lub ubezpieczenia.
Aby ograniczyć ryzyko ponoszone przez turystów, państwo powinno dysponować skutecznymi instrumentami nadzoru nad
działalnością biur podróży, w celu eliminowania z rynku nieuczciwych organizatorów i pośredników (takich, których sytuacja
finansowa nie gwarantuje wywiązania się z zawartych umów). Można to osiągnąć m.in. poprzez zwiększenie zakresu kontroli
organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, w tym kontroli ich kondycji finansowej i wysokości zabezpieczeń –
obecnie państwo nie ma wystarczających instrumentów, by skutecznie nadzorować prawidłowość wyliczeń sum
zabezpieczeń, jakie uiszczają biura. Niezbędne jest także doprecyzowanie przepisów ustawy o usługach turystycznych
i wskazanie ewentualnych odpowiedzialnych za zorganizowanie powrotu do kraju klientów tych biur w przypadkach
skrajnych, np. nieuczciwości przedsiębiorców czy klęsk żywiołowych.
Ponadto NIK postuluje zmiany w prawie, które umożliwią turystom dotarcie do pełnej informacji o wybranym biurze podróży.
Obecnie wiele informacji powinno być dostępnych w już prowadzonych rejestrach: ministerialnej Centralnej Ewidencji
Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych oraz lokalnych Rejestrach Organizatorów Turystyki, prowadzonych
przez marszałków poszczególnych województw. Wyniki kontroli NIK pokazały jednak, że dane zawarte w tych rejestrach
Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych (P/12/192/Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego).
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Od początku 2010 do jesieni 2012 r. wiele biur podróży znalazło się w stanie upadłości. Z 21 odnotowanych przypadków
niewypłacalności organizatorów turystyki i pośredników turystycznych 15 miało miejsce w 2012 roku. W ponad połowie
przypadków gwarancje i zabezpieczenia finansowe biur podróży okazały się za niskie: pieniędzy nie wystarczyło na zwrot
wpłat dokonanych przez klientów oraz na pokrycie kosztów ich powrotu do kraju. W sytuacjach skrajnych skutecznej pomocy
turystom udzielili marszałkowie województw, wypłacając brakujące kwoty i finansując powroty do kraju. Zrobili to jednak bez
wystarczającej podstawy prawnej, stosując zasadę wyższej konieczności. Na sprowadzenie do kraju klientów wszystkich
upadłych biur wydano prawie pół miliona złotych (190 tys. z budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego, 38 tys.
z budżetu Marszałka Województwa Śląskiego oraz 260 tys. z budżetu Marszałka Województwa Wielkopolskiego).
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bywają nieaktualne i niekompletne. Uchybienia dotyczyły zarówno spraw formalnych, jak i kluczowych. Brakuje np. wielu
wpisów o wykreśleniu biura z ewidencji, wszczęciu postępowania wobec właściciela, zakazie lub ograniczeniu prowadzenia
działalności turystycznej przez biuro czy utracie ciągłości zabezpieczenia finansowego. Zaległości we wpisach do rejestrów
sięgają nawet trzech miesięcy, co w zestawieniu z trybem planowania wyjazdów przez turystów może okazać się dla nich
krytyczne. W wielu przypadkach pojawiły się też rozbieżności pomiędzy ewidencją a rejestrami.

Rozdział Iii

Pozytywnie mimo stwierdzonej nieprawidłowości oceniła NIK działania Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
w zakresie: popularyzacji zasad ochrony praw klientów usług turystycznych oraz realizacji rządowej polityki konsumenckiej,
a także występowanie do organizatorów turystyki i pośredników turystycznych w sprawach ochrony praw i interesów
klientów. UOKiK wydawał publikacje popularyzujące wiedzę o ochronie konsumentów usług turystycznych (np. coroczna
akcja informacyjna Przed wakacjami – co warto wiedzieć? oraz Raport z kontroli działalności organizatorów turystyki, 2011).
Wydawał również decyzje o uznaniu praktyk przedsiębiorców za naruszające zbiorowe interesy konsumentów i nakazujące
zaniechanie ich stosowania, a także prowadził rejestr klauzul niedozwolonych. Aktywnie współpracował z organami
samorządu terytorialnego w zakresie ochrony praw i interesów klientów usług turystycznych oraz z Krajową Radą
Rzeczników Konsumentów i organizacjami konsumenckimi.



Bezpieczeństwo w górach

NIK postanowiła zbadać, jak jest zapewniane bezpieczeństwo osób przebywających na zorganizowanych terenach
narciarskich219 w polskich górach. Kontrolą objęto pięć zorganizowanych terenów narciarskich administrowanych przez
Polskie Koleje Linowe S.A. (Kasprowy Wierch, Gubałówka, Palenica, Góra Żar i Mosorny Groń). Ustawa z dnia
18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich nałożyła na
zarządzającego zorganizowanym terenem narciarskim odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa na tych terenach,
określając także sposób realizacji tego zadania. NIK ustaliła, że tereny narciarskie, obiekty i urządzenia zarządzane przez
PKL S.A. zostały prawidłowo przygotowane, oznakowane i zabezpieczone. Obciążenia tras narciarskich przy szczytowej
zdolności przewozowej nie przekraczały norm wskazanych w rozporządzeniu w sprawie dopuszczalnego obciążenia tras
narciarskich. Na wszystkich zorganizowanych terenach narciarskich zapewniono ratownictwo narciarskie. Informacje
o zasadach korzystania z poszczególnych terenów oraz obiektów i urządzeń umieszczono na stronie internetowej spółki i na
planszach w rejonach kas biletowych oraz na monitorach multimedialnych w przypadku stacji kolei linowej Kasprowy Wierch.
Spółka przed przystąpieniem do eksploatacji posiadanych urządzeń transportu linowego uzyskała stosowną decyzję
Transportowego Dozoru Technicznego. Stan techniczny tych urządzeń był kontrolowany z prawidłową częstotliwością.
W trakcie kontroli dokonano próby nawiązania połączeń z numerami alarmowymi. Stwierdzono, że w razie wybrania numeru
985 oraz 601 100 300 nawiązywano połączenie z ratownikiem pełniącym dyżur w danym ośrodku. Przy próbie połączenia
poprzez nr 112 kontakt do ratownika uzyskano w czterech na pięć przypadków. Poza Zakopanem (Kasprowy Wierch
i Gubałówka) w każdym przypadku dyspozytor pogotowia ratunkowego oczekiwał podania adresu (miejscowość, ulica),
pod jaki należy ewentualnie wysłać karetkę. Połączenie z ratownikiem otrzymywano dopiero po stanowczym stwierdzeniu
kontrolera, że nawiązanie takiego połączenia jest możliwe i po wskazaniu przez niego, z którym podmiotem (GOPR/TOPR)
chce je nawiązać.
Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających w górach należy do właściwości Ministra Spraw Wewnętrznych,
organów jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których wykonywane jest ratownictwo, dyrekcji parków narodowych
i krajobrazowych położonych na obszarze gór, a także do osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących w górach zorganizowaną działalność w zakresie sportu, rekreacji lub
turystyki. MSW zleca GOPR i TOPR wykonywanie ratownictwa górskiego na zasadach określonych w ustawie z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
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Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na zorganizowanych terenach narciarskich (R/13/002/Delegatura NIK w Krakowie).
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Zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom to jeden z konstytucyjnych obowiązków państwa, wyrażający się
zagwarantowaniem stabilizacji wewnętrznej i porządku publicznego. Jednak stan bezpieczeństwa publicznego określają
nie tylko statystyki zdarzeń takich, jak wypadki drogowe, pożary, napady i kradzieże, ale także klęski żywiołowe, wielkie
awarie i sytuacje wyjątkowe. Dlatego w 2013 roku NIK przyjrzała się m.in. funkcjonowaniu systemu ochrony
przeciwpowodziowej na przykładzie jednej z rzek i działaniom Policji na rzecz bezpieczeństwa obywateli w ruchu
drogowym. NIK zajęła się także gwarantowanymi przez Konstytucję RP prawami i wolnościami obywateli, wykazując
w kontroli dotyczącej pozyskiwania i przetwarzania danych telekomunikacyjnych, że są te prawa łamane, i to przez
instytucje zobowiązane do przestrzegania prawa, w tym nie tylko służby specjalne, ale także prokuraturę i sądy.

A.

Prawa i wolności obywateli



Służby specjalne, Policja i Straż Graniczna

NIK przeprowadziła kontrolę zakresu pozyskiwania i przetwarzania danych telekomunikacyjnych w tym bilingów220.
Przyczyną jej podjęcia były m.in. liczne doniesienia mediów i organizacji społecznych, wskazujące na społeczne
zapotrzebowanie dokonania wiarygodnej analizy i oceny, przez zewnętrzną i niezależną instytucję, obowiązujących
przepisów i procedur stosowanych przez podmioty uprawnione do żądania danych telekomunikacyjnych. Już analiza
przedkontrolna przeprowadzona przez NIK wskazywała, że w związku z pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych
telekomunikacyjnych może dochodzić do naruszenia praw i wolności obywatelskich. Z drugiej strony pojawiały się
argumenty, iż bez wykorzystania tego środka wykrycie sprawców wielu przestępstw nie byłoby możliwe.
W wyniku kontroli NIK oceniła, że obowiązujące przepisy w zakresie pozyskiwania przez uprawnione podmioty danych
telekomunikacyjnych nie chronią w stopniu wystarczającym praw i wolności obywatelskich przed nadmierną
ingerencją ze strony państwa. Niejednolitość i ogólnikowość przepisów, uprawniających do pozyskiwania danych
telekomunikacyjnych, może nasuwać wątpliwości co do współmierności stosowanych ograniczeń praw i wolności
obywatelskich w sferze wolności komunikacji z zasadami określonymi w Konstytucji RP. Stwierdziła też,
że obowiązujący system zbierania informacji o zakresie wykorzystania przez organy państwa danych z bilingów,
informacji o lokalizacji oraz innych danych, o których mowa w art. 180c i d ustawy Prawo telekomunikacyjne,
nie pozwala na określenie rzeczywistej liczby dokonywanych sprawdzeń. Brak również mechanizmów kontroli
o charakterze zewnętrznym, które pozwoliłyby na weryfikację zakresu wykorzystywania danych telekomunikacyjnych
przez uprawnione podmioty, a w szczególności zasadności ich pozyskiwania i przetwarzania.
Zgodnie z art. 180a prawa telekomunikacyjnego na operatorze publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz dostawcy publicznie
dostępnych usług telekomunikacyjnych ciąży obowiązek zatrzymywania i przechowywania przez określony czas danych o ruchu
w sieciach telekomunikacyjnych oraz udostępniania tych danych uprawnionym podmiotom. Operatorzy telekomunikacyjni obowiązani
są też do udostępniania uprawnionym podmiotom danych niezbędnych do ustalenia: tożsamości osób dokonujących połączenia;
identyfikacji urządzeń, za pomocą których dokonano połączenia; miejsc, w których znajdowały się urządzenia; daty i godziny połączenia
oraz czasu jego trwania; rodzaju połączenia; a także innych, znajdujących się w posiadaniu operatora danych użytkownika.
220

Uzyskiwanie i przetwarzanie przez uprawnione podmioty danych z bilingów, informacji o lokalizacji oraz innych danych, o których mowa w art. 180c i d
ustawy Prawo telekomunikacyjne (P/12/191/Departament Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego).

189

Rozdział III

Ochronę praw i wolności obywateli gwarantuje Polakom Konstytucja RP z 1997 r. Obywatelowi przysługuje prawo do
prywatności, tajemnicy korespondencji i komunikowania się w formie elektronicznej. Ingerencja w te swobody obywatelskie
może odbywać się jedynie w granicach zakreślonych prawem, w uzasadnionych sytuacjach (np. zapobiegania
przestępczości bądź ścigania sprawców przestępstw) i przez instytucje oraz organy do tego upoważnione. Zgodnie
z przepisami prawa telekomunikacyjnego operatorzy telekomunikacyjni obowiązani są do przechowywania i udostępniania
uprawnionym podmiotom – Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnemu Biuru Śledczemu, Służbie
Granicznej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego danych niezbędnych do ustalenia tożsamości osób dokonujących
połączenia, identyfikacji urządzeń, za pomocą których dokonano połączenia, miejsc, w których znajdowały się urządzenia,
daty, godziny oraz czasu i rodzaju połączenia, a także innych danych użytkownika, będących w posiadaniu operatora
(art. 180c i d ustawy Prawo telekomunikacyjne).

III. Stan państwa w świetle kontroli NIK
Tabela 2. Zakres i liczba zapytań złożonych do operatorów przez ABW (od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2012 r.)221
Rok
1

Ilość zapytań dotyczących:
ustaleń
końcowych
użytkowników

lokalizacji

wykazu
połączeń

2

3

4

ustaleń numerów
użytkowanych
przez osobę

Zapytania
ogólne

Razem

6

7

5

2011

7.000

65.000

30.681

20.319

3.250

126.250

2012 (do 30 IV)

3.684

25.302

14.972

8.039

1.429

53.426

Tabela 3. Zakres i liczba zapytań złożonych do operatorów przez CBA (od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2012 r.)
Zapytania o:

Rozdział Iii

Rok

wykazy połączeń

dane abonenta

dane lokalizacyjne

2

3

4

1

pozostałe
sprawdzenia
(w tym IP, IMSI)

Razem

5

6

2011

6.133

62.054

2.028

553

70.808

01.01. – 30.06.2012

2.981

68.343

751

423

72.498

Tabela 4. Zakres i liczba zapytań złożonych do operatorów przez Policję (w 2011 r.)
Zapytania o:
Rok

wykazy
połączeń

dane abonenta

dane
lokalizacyjne

1

2

3

4

632.606

610.156

102.067

2011

użytkowników
zakończenia sieci
(abonent IP)

Inne (bilingi
z BTS itp.)

5

Razem

6

59.902

7

43.880

1.448.611

Tabela 5. Zakres i liczba zapytań złożonych do operatorów przez Straż Graniczną (od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2012 r.)
Rok
1

Od 01.01.2011
do 30.06.2012

wykazy połączeń
2

220.694

Zapytania o:
dane abonenta
dane lokalizacyjne
3

4

228.654

60.315

Razem

inne
5

6

12.240

521.903

Kontrolą objęto Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, wybrane jednostki Policji
(Komendę Główną Policji, 3 Komendy Wojewódzkie Policji), Komendę Główną Straży Granicznej, Służbę Kontrwywiadu
Wojskowego, Żandarmerię Wojskową, Ministerstwo Finansów (Służba Celna oraz Departament Wywiadu Skarbowego),
trzy wybrane Sądy Okręgowe oraz cztery Prokuratury Okręgowe, a także Urząd Komunikacji Elektronicznej. Kontrolą GIODO
objęci zostali: Polska Telefonia Cyfrowa SA, Netia SA, Polkomtel sp. z o.o., P4 sp. z o.o., Polska Telefonia Komórkowa –
Centertel sp. z o.o. Badano proces uzyskiwania i przetwarzanie przez uprawnione podmioty danych z bilingów, informacji
o lokalizacji oraz innych danych, o których mowa w art. 180 c i d ustawy Prawo telekomunikacyjne. Zakres kontroli
prowadzonej przez NIK musiał jednakże ulec znacznemu ograniczeniu ze względu na przepisy dotyczące niezależności
sądów i niezawisłości sędziowskiej oraz przepisy ustaw szczegółowych, wyłączające spod kontroli NIK sprawy związane
z prowadzeniem czynności operacyjno-rozpoznawczych. NIK nie mogła również objąć kontrolą działalności operatorów
telekomunikacyjnych, ze względu na fakt, iż są podmiotami prywatnymi. W Informacji NIK wykorzystano jednak wyniki
kontroli równoległej przeprowadzonej przez GIODO u pięciu wyżej wymienionych operatorów telekomunikacyjnych,
w zakresie zgodności przetwarzania danych z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
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NIK zastrzega, że dane są liczone według różnej metedologii i nie mogą być wprost porównywane.

Tabela 6. Zakres kompetencji poszczególnych podmiotów uprawnionych do sięgania po dane telekomunikacyjne.
Jednostka

Cel sięgania po dane

Typy przestępstw (ograniczenia)

1.

Agencja
Bezpieczeństwa
Wewnętrznego

2.

Centralne Biuro
Antykorupcyjne

Godzące w bezpieczeństwo wewnętrzne
państwa oraz jego porządek konstytucyjny
(np.: terroryzm; szpiegostwo; bezprawne
ujawnienie lub wykorzystanie informacji
niejawnych); przestępstwa godzące
w podstawy ekonomiczne państwa; korupcja;
nielegalne wytwarzanie, posiadanie i obrót
bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi,
bronią masowej zagłady oraz środkami
odurzającymi i psychotropowymi
Korupcyjne, przeciwko instytucjom
państwowym i samorządowym, godzące
w interesy ekonomiczne państwa

3.

Policja

Realizacja wszelkich zadań ustawowych
(w tym rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie
zagrożeń oraz przestępstw; realizowanie zadań
związanych z ochroną informacji niejawnych;
uzyskiwanie, analizowanie, przetwarzanie informacji
mogących mieć istotne znaczenie dla ochrony
bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku
konstytucyjnego; podejmowanie innych działań
określonych w odrębnych ustawach i umowach
międzynarodowych)
Realizacja wszelkich zadań ustawowych
(w tym rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie
przestępstw; prowadzenie działalności analitycznej;
ujawnianie i przeciwdziałanie przypadkom
nieprzestrzegania przepisów o ograniczeniu
prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby
pełniące funkcje publiczne; ujawnianie przypadków
nieprzestrzegania określonych przepisami prawa
procedur podejmowania i realizacji decyzji; kontrola
prawidłowości i prawdziwości oświadczeń majątkowych
Zapobieganie i wykrywanie przestępstw

4.

Służba
Kontrwywiadu
Wojskowego

Przestępstwa popełniane przez żołnierzy
pełniących czynną służbę wojskową

5.

Straż Graniczna

Realizacja wszelkich zadań ustawowych
(w tym: rozpoznawanie, zapobieganie oraz wykrywanie
przestępstw; ochrona informacji niejawnych;
pozyskiwanie, gromadzenie, analizowanie,
przetwarzanie informacji mogących mieć znaczenie dla
obronności państwa; ochrona bezpieczeństwa jednostek
wojskowych, badań naukowych i prac rozwojowych
Zapobieganie i wykrywanie przestępstw

6.

Żandarmeria
Wojskowa

Zapobieganie i wykrywanie przestępstw

7.

Zapobieganie i wykrywanie przestępstw

Zapobieganie i wykrywanie przestępstw, naruszeń
przepisów celnych

Przestępstwa skarbowe, przestępstwa
określone w art. 228-231 kk34

9.

Ministerstwo
Finansów –
Służba
Celna
Ministerstwo
Finansów
– Kontrola
Skarbowa
Sądy

Wszystkie przestępstwa, których zwalczanie
pozostaje we właściwości SG
(np. związane z przekroczeniem granicy,
przestępstwa skarbowe, przestępstwa
przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu
lub bezpieczeństwu w komunikacji lotniczej,
przestępstwa popełniane przez
funkcjonariuszy Straży Granicznej)
Wszystkie przestępstwa popełnione przez
żołnierzy, pracowników cywilnych wojska
(w określonych przypadkach), osoby
przebywające na terenach wojskowych
Przestępstwa skarbowe

Jeżeli mają znaczenie dla toczącego się postępowania

Wszystkie przestępstwa

10.

Prokuratury

Jeżeli mają znaczenie dla toczącego się postępowania

Wszystkie przestępstwa

8.

Wszystkie przestępstwa
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III. Stan państwa w świetle kontroli NIK
NIK oceniła, że ABW, CBA, Komendant Główny Policji, Szef SKW, Minister Finansów, Komendant Główny Straży
Granicznej, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej prawidłowo uregulowali zasady pozyskiwania i przetwarzania tych
wrażliwych danych, mimo stwierdzonych uchybień. Negatywnie oceniła natomiast działalność Prezesa Urzędu Komunikacji
Elektronicznej w zakresie nadzoru nad realizacją obowiązków informacyjnych określonych w art. 180g ust. 1 ustawy Prawo
telekomunikacyjne oraz realizację obowiązku sprawozdawczego określonego w art. 180g ust. 2 ww. ustawy, a także nadzór
i kontrolę Prezesa UKE nad przestrzeganiem przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych obowiązków określonych
w art. 180a, 180 c i 180d ustawy. Prezes UKE nie sprawował, pomimo posiadania stosownych kompetencji ustawowych,
skutecznego nadzoru nad wywiązywaniem się przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych z nałożonych na nich
obowiązków.

Rozdział Iii

W ocenie NIK system pozyskiwania i przetwarzania danych zapewniał realizację ustawowych zadań przez kontrolowane
podmioty. Wprowadzone zasady i procedury umożliwiały szybkie i sprawne pozyskiwanie danych w związku z prowadzonymi
postępowaniami. Możliwość sięgania po dane telekomunikacyjne mieli jedynie upoważnieni pracownicy i funkcjonariusze,
a krąg osób posiadających takie upoważnienie był w kontrolowanych instytucjach ściśle określony. Ustalenia i wnioski z tej
kontroli dowodzą jednak, że prawa i wolności człowieka są w tym obszarze naruszane.
Ważniejsze nieprawidłowości:
 nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów, zasad i procedur oraz naruszanie tajemnicy telekomunikacyjnej;
 pozyskiwanie danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej i systemów teleinformatycznych niespełniających
wymagań technicznych i organizacyjnych;
 żądanie udostępnienia danych telekomunikacyjnych za okres przekraczający 24 miesiące,
 nieusuwanie zbędnych danych telekomunikacyjnych;
 brak właściwego nadzoru nad realizowanymi działaniami, w szczególności nad przestrzeganiem przez
przedsiębiorców telekomunikacyjnych obowiązków określonych w prawie telekomunikacyjnym.



Sądy

NIK może kontrolować sądy tylko w ograniczonym zakresie. W związku z powyższym przedmiotem oceny NIK nie była
działalność orzecznicza, a w zakresie objętym kontrolą zebrano jedynie informacje o charakterze statystycznym, opierając
się na dokumentach udostępnionych przez sądy oraz operatorów telekomunikacyjnych.
W wyniku analizy tych informacji stwierdzono m.in. liczne przypadki nieprawidłowości:
 kierowanie wniosków o udostępnienie danych telekomunikacyjnych w sprawach cywilnych bez uzyskania uprzednio
zgody abonenta;
 wskazywanie niewłaściwych przepisów jako podstawy udostępnienia danych telekomunikacyjnych;
 żądanie treści SMS-ów oraz powoływanie się na przepisy postępowania karnego w sprawach cywilnych;
 występowanie o dane telekomunikacyjne za okres przekraczający 24 miesiące;
 odmowy udostępnienia przez operatorów danych telekomunikacyjnych ze względu na brak podstawy prawnej do
takiego wystąpienia i uchylenia tajemnicy telekomunikacyjnej lub na niewykonalność postanowienia Sądu z innych
przyczyn formalnoprawnych;
 nierealizowanie obowiązku informacyjnego w stosunku do osób, których dane telekomunikacyjne pozyskiwano.
W ocenie NIK, biorąc pod uwagę systematyczny (powtarzający się) charakter wyżej opisanych nieprawidłowości, istnieje
wysokie ryzyko ich występowania również w innych sądach. O stwierdzonych nieprawidłowościach NIK, w trybie art. 62a
ustawy o NIK, zawiadomiła Ministra Sprawiedliwości, który poinformował, że rozważy podjęcie, w ramach posiadanych
kompetencji, stosownych działań.
NIK zwróciła ponadto uwagę na fakt, iż brak dostępu do danych telekomunikacyjnych za pomocą systemów
teleinformatycznych, wydłużał o kilka tygodni czas niezbędny do uzyskania danych telekomunikacyjnych na potrzeby
toczącego się postępowania.
W Sądzie Okręgowym w Warszawie kontrola nie została zakończona – po stwierdzeniu przez kontrolera NIK niezgodności
prezentowanych danych ze stanem faktycznym Prezes Sądu uniemożliwiła dalsze prowadzenie czynności kontrolnych,
powołując się na zasadę niezawisłości sędziowskiej.
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III. Stan państwa w świetle kontroli NIK

Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, działalność Prokuratury Okręgowej
w Warszawie i Katowicach. Również pozytywnie oceniła działalność Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie i Wrocławiu
w zakresie uzyskiwania i przetwarzania danych, o których mowa w art. 180c i d ustawy Prawo telekomunikacyjne.
Kontrolowani Prokuratorzy Okręgowi określili zasady bezpieczeństwa oraz organizacji pracy przy uzyskiwaniu danych
telekomunikacyjnych oraz zapewnili przekazywanie prokuratorom danych telekomunikacyjnych udostępnionych za pomocą
systemu teleinformatycznego, zgodnie z treścią wydanych przez nich postanowień.



Operatorzy telekomunikacyjni

GIODO w toku przeprowadzonych kontroli nie stwierdził uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych w zakresie
objętym kontrolą. Zwrócił natomiast uwagę na pewne odmienności w interpretacji przepisów dotyczących udostępniania
danych telekomunikacyjnych w sprawach o wykroczenia i sprawach cywilnych.
Prowadzona przez NIK kontrola w podmiotach uprawnionych do pozyskiwania danych telekomunikacyjnych wykazała,
iż udostępnione przez niektórych z przedsiębiorców telekomunikacyjnych systemy podawały dane telekomunikacyjne w zakresie
szerszym, niż wynikało to z zakresu zapytania. Stanowiło to naruszenie art. 160 ust. 1, w związku z art. 159 ust. 1 pkt 3-5 i ust. 3
ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz art. 218 § 1 kpk. Izba, stosownie do art. 63 ust. 3 ustawy o NIK, zawiadomiła Prezesa
Urzędu Komunikacji Elektronicznej o naruszeniu obowiązku zachowania tajemnicy telekomunikacyjnej.



Przestrzeganie praw i wolności obywatelskich w związku z pozyskiwaniem danych
telekomunikacyjnych

Określenie zakresu dopuszczalnej ingerencji państwa w prawa i wolności obywateli jest jednym z fundamentalnych wyzwań
demokracji. Odpowiedź na pytanie o zakres dopuszczalnej ingerencji staje się szczególnie trudna, kiedy ingerencja w prawa
i wolności obywatelskie znajduje uzasadnienie w konieczności zapewnienia realizacji innych praw podstawowych, takich jak
prawo do życia w bezpiecznym otoczeniu, czy też jest uznawana za niezbędny środek do zwalczania np. terroryzmu, handlu
ludźmi bądź zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa. Jednym z przykładów uprawnień państwa, w sposób istotny ingerującego
w sferę praw i wolności obywateli, a w szczególności prawo do prywatności, są uprawnienia przyznane poszczególnym służbom
i formacjom do sięgania po dane telekomunikacyjne obywateli.
Dlatego podstawowym celem kontroli przeprowadzonej przez NIK było zbadanie, czy w związku z pozyskiwaniem
i przetwarzaniem danych telekomunikacyjnych właściwie chronione są prawa i wolności obywateli.
W ocenie NIK obowiązujące przepisy w zakresie pozyskiwania przez uprawnione podmioty danych telekomunikacyjnych nie
chronią w stopniu wystarczającym praw i wolności obywatelskich przed nadmierną ingerencją ze strony państwa. Biorąc pod
uwagę istniejące uwarunkowania prawno-organizacyjne, projektowane zmiany przepisów na poziomie Unii Europejskiej,
a także wyniki przeprowadzonej kontroli, należy rozważyć podjęcie działań w czterech zasadniczych obszarach:
 zakresu i celu pozyskiwania danych;
 kontroli procesu pozyskiwania danych;
 niszczenia pozyskanych danych, gdy nie są już niezbędne dla osiągnięcia celów prowadzonego postępowania;
 stworzenia mechanizmów sprawozdawczych, które zapewnią rzetelną informację o zakresie pozyskiwania danych
telekomunikacyjnych.
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W trakcie kontroli stwierdzono jednak nieprawidłowości:
 prokuratorzy nie wydawali zarządzeń o doręczeniu postanowień informujących obywateli o pozyskaniu ich danych
telekomunikacyjnych w związku z toczącym się postępowaniem lub wydawali je ze znacznym opóźnieniem
w stosunku do terminu określonego w kodeksie postępowania karnego;
 były przypadki żądania udostępnienia danych telekomunikacyjnych za okres przekraczający 24 miesiące, żądania
udostępnia treści przekazów telekomunikacyjnych w niewłaściwym trybie;
 naruszanie obowiązujących przepisów wewnętrznych;
 brak dostępu do danych telekomunikacyjnych za pomocą systemów teleinformatycznych (z wyjątkiem umowy
z jednym przedsiębiorcą telekomunikacyjnym) o kilka tygodni wydłużał czas niezbędny do uzyskania danych
telekomunikacyjnych na potrzeby toczącego się postępowania. Biorąc pod uwagę, że najwięksi operatorzy
telekomunikacyjni opracowali stosowne systemy umożliwiające dostęp elektroniczny, ich wykorzystanie znacznie
skróciłoby dostęp do danych.

III. Stan państwa w świetle kontroli NIK

Rozdział Iii

Wnioski pokontrolne w obszarze praw i wolności obywatelskich
Do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie działań w celu:
 doprecyzowania zakresu danych, które powinny podlegać retencji;
 weryfikacji katalogu spraw, na potrzeby których dane telekomunikacyjne mogą być przez uprawnione służby
pozyskiwane;
 przeanalizowania możliwości wprowadzenia dodatkowych rozwiązań o charakterze gwarancyjnym,
ograniczających możliwość pozyskiwania danych retencyjnych w stosunku do osób wykonujących
tzw. zawody zaufania publicznego;
 ustanowienia kontroli zewnętrznej nad procesem pozyskiwania danych, obejmującej weryfikację zasadności
ich pozyskiwania;
 wprowadzenia skutecznych instrumentów gwarantujących niezwłoczne niszczenie pozyskanych danych,
gdy nie są już one niezbędne dla osiągnięcia celów prowadzonego postępowania;
 ustanowienia mechanizmów sprawozdawczych, które zapewnią rzetelną informację o zakresie pozyskiwania
danych telekomunikacyjnych;
 wprowadzenia przepisów gwarantujących osobom, których dane bilingowe były pobierane, prawa do
informacji o zakresie i czasie zbierania tych danych po zakończeniu w danej sprawie czynności – wyjątki
w tym zakresie powinny określić przepisy ustawy;
 opracowania wytycznych dotyczących technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa w zakresie
uzyskiwania dostępu do danych, w tym procedur ich przekazywania;
 wzmocnienia, do czasu wprowadzenia zmian systemowych, nadzoru nad wykorzystaniem przez organy
państwa uprawnień w zakresie pozyskiwania danych obywateli.

B.

Zarządzanie kryzysowe

Katastrofy technologiczne i naturalne – huragany, śnieżyce, powodzie dotykają tysięcy ludzi. W razie wystąpienia
sytuacji kryzysowych podstawowym zadaniem państwa jest zapewnienie obywatelom bezpieczeństwa, a także
umożliwienie sprawnego funkcjonowania administracji państwowej. Polska ma jednak wciąż problemy ze
zbudowaniem spójnego systemu rozwiązywania sytuacji kryzysowych. Obok siebie działają struktury zarządzania
kryzysowego oraz formacje obrony cywilnej, których zadania dublują się, a kompetencje nakładają. Obrona Cywilna
Kraju funkcjonuje praktycznie tylko w założeniach. Osoba dzwoniąca na alarmowy numer 112 w dalszym ciągu nie
może mieć pewności, że zgłoszenie zostanie odebrane, a operator numeru alarmowego otrzyma automatycznie
wiarygodne dane o jej lokalizacji. Nie opracowano narodowego programu ochrony infrastruktury krytycznej, który
powinien stanowić realne narzędzie wspomagające działania organów w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia lub
mienia w znacznych rozmiarach.



Ochrona ludności

NIK skontrolowała przygotowanie systemu ochrony ludności przed klęskami żywiołowymi oraz sytuacjami
kryzysowymi222 i stwierdziła, że w Polsce brak jest spójnego systemu ochrony ludności przed sytuacjami kryzysowymi.
Kolejne kontrole NIK w zakresie szeroko rozumianej ochrony ludności wykazują, że stan ten trwa od wielu lat. Kluczowe
elementy, które winny składać się na ten system, wykazują zasadnicze braki. Obrona Cywilna Kraju funkcjonuje praktycznie
tylko na papierze. System powiadamiania ratunkowego (powszechnie nazywany telefonem 112) wprowadzany był
z naruszeniem przepisów ustawowych. Ochrona infrastruktury krytycznej opierała się do tej pory w dużej mierze na
działaniach doraźnych, gdyż nie opracowano istotnych dokumentów planistycznych, w szczególności narodowego programu
ochrony infrastruktury krytycznej. Minister Spraw Wewnętrznych (wcześniej: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji)
w trakcie prowadzonej kontroli nie posiadał aktualnej wiedzy o stanie zasobów ratowniczych krajowego sytemu ratowniczogaśniczego oraz o sposobie realizacji przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej jego ustawowych zadań.
Istotną przyczyną braku spójnego systemu ochrony ludności jest rozproszenie rozwiązań dotyczących zadań i struktur
w różnych aktach prawnych bądź brak odpowiednich regulacji prawnych. Analiza obowiązujących przepisów prawnych
prowadzi także do wniosku, iż obecnie istnieje swoisty dualizm przyjętych rozwiązań, tj. funkcjonują struktury w ramach
222
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Przygotowanie systemu ochrony ludności przed klęskami żywiołowymi oraz sytuacjami kryzysowymi (I/12/006/Departament Porządku i Bezpieczeństwa
Wewnętrznego).

zarządzania kryzysowego i niezależnie od tego utrzymywane są – na wypadek wojny i klęsk żywiołowych – formacje obrony
cywilnej, których zadania są de facto zbieżne. Dualizm systemu przejawia się także w zakresie planowania działań.
Odrębnie tworzone są plany zarządzania kryzysowego oraz plany obrony cywilnej, które dotyczą wspólnych kwestii,
tj. zapewnienia współdziałania organów administracji rządowej i samorządowej, a także koordynowania ich działalności
w zakresie zapobiegania zagrożeniom życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa państwa
i utrzymania porządku publicznego. Kontrola wykazała, że koncepcje docelowego modelu systemu ochrony ludności przed
sytuacjami kryzysowymi bądź poszczególnych jego elementów ulegały ciągłym zmianom, a podejmowane od 2006 r. przez
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (później: Ministra Spraw Wewnętrznych) oraz Szefa Obrony Cywilnej Kraju
działania, mające na celu stworzenie spójnych i precyzyjnych regulacji prawnych dotyczących ochrony ludności nie zostały
zakończone. W ocenie Najwyższej Izby Kontroli obrona cywilna nie jest przygotowana do skutecznej realizacji zadań
wynikających z Protokołu dodatkowego I do Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 1949 r.223.



Przeciwdziałanie klęskom i skutkom powodzi

W latach 2001-2012 jednostki odpowiedzialne za ochronę przeciwpowodziową nie analizowały danych o powodziach i skutkach
spowodowanych przez rzekę Serafę w celu planowania ochrony przed wystąpieniem jej wód. Wpływało to negatywnie na
proces planowania inwestycji służących zabezpieczeniu przeciwpowodziowemu w zlewni rzeki. Z jednej strony ochronie przed
powodzią nie sprzyja brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z drugiej – przy ich opracowywaniu
w minimalnym stopniu wykorzystywane są możliwości ustalania szczególnych warunków zagospodarowania terenów
zagrożonych powodzią. W przypadku zlewni rzeki Serafy nie skorzystano np. z możliwości wprowadzenia ograniczeń
konstrukcyjno-technicznych dla obiektów budowlanych, co mogłoby wpłynąć na zmniejszenie strat powodziowych. Istotną
barierą w zapewnieniu prawidłowej ochrony przed powodzią, również na etapie planowania zagospodarowania przestrzennego,
było nieopracowanie przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie studium ochrony przeciwpowodziowej dla Wisły
z pozostałymi dopływami, w tym Serafą. Ochronie przeciwpowodziowej nie służy także wydawanie przez różne organy
pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych. W procesie tym nie przewidziano bowiem analizy łącznego
wpływu tych pozwoleń na możliwości odprowadzenia wód opadowych przez ich odbiornik.
Na wzrost zagrożenia powodziowego miał również wpływ niezadowalający poziom realizacji zadań z zakresu bieżącego
utrzymania wód i urządzeń wodnych w dolinie rzeki przez Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie.
W latach 2010-2012 wystąpiły przypadki nieprzeprowadzania co najmniej raz na pięć lat obowiązkowych kontroli stanu
technicznego ponad 13 km obwałowań na rzece Serafie i jej dopływach. Przyczyną owych zaniedbań było niewystarczające
finansowanie z budżetu państwa zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych, a w konsekwencji
z zapobieganiem powodzi.
Ustawa Prawo wodne jest zasadniczym dokumentem określającym zasady prowadzenia gospodarki wodnej, w tym ochrony
przed powodzią. W poszczególnych ustawach samorządowych zostały wymienione, wśród zadań jednostek, powinności
związane z ochroną przeciwpowodziową. Brak jednak szczegółowego podziału obowiązków i zakresu odpowiedzialności
poszczególnych jednostek zobowiązanych do tej ochrony. Zdaniem NIK na nieskuteczność funkcjonowania systemu ochrony
przeciwpowodziowej niebagatelny wpływ wywiera także niejednoznaczny podział kompetencji i odpowiedzialności za
realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej pomiędzy różne organy administracji rządowej i samorządowej.
Jako element prewencyjny w ochronie przeciwpowodziowej powinny być stosowane właściwe instrumenty w planowaniu
przestrzennym.
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Protokół dodatkowy I do Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 1949 r. dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych, sporządzony
dnia 8 czerwca 1977 r. (Dz. U. z 1992 r. Nr 41, poz. 175).
Funkcjonowanie systemu ochrony przeciwpowodziowej na przykładzie rzeki Serafa (P/12/143/Delegatura NIK w Krakowie).
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Rozdział III

Również kontrola poświęcona zabezpieczeniu przed powodzią w zlewni rzeki Serafy224 uwidoczniła, że system ochrony
przeciwpowodziowej nie zapewnia ludziom i mieniu skutecznej ochrony przed wystąpieniem wód. Świadczą o tym
w szczególności miejscowe powodzie spowodowane przez tę rzekę co najmniej dziesięciokrotnie w latach 2001-2012, w tym
aż pięciokrotnie w 2010 r., oraz ich tragiczne następstwa. Poznane przyczyny nieprawidłowego funkcjonowania tego
systemu mają charakter ponadlokalny i pozwalają na sformułowanie uogólnień o charakterze ogólnopolskim. Wprawdzie
właściwe podmioty na ogół poprawnie realizowały określone w przepisach obowiązki, to jednak ogólny efekt ich działań
w niewystarczającym stopniu odpowiadał potrzebom wynikającym z zagrożenia powodziowego na tym obszarze.
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III. Stan państwa w świetle kontroli NIK
Z dniem 26 listopada 2007 r. weszła w życie Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października
2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim, tzw. dyrektywa powodziowa. Nowe podejście do
zagadnień związanych z oceną i zarządzaniem ryzykiem powodziowym, wynikające z dyrektywy powodziowej, zostało
uwzględnione w nowelizacji ustawy Prawo wodne, która weszła w życie z dniem 18 marca 2011 r.

Rozdział Iii

Celowe jest zweryfikowanie i doprecyzowanie przez ministrów środowiska oraz rozwoju wsi i rolnictwa podziału zadań
i kompetencji podmiotów publicznych odpowiedzialnych za ochronę przeciwpowodziową. Chodzi m.in. o uszczegółowienie
zasad gromadzenia i sporządzania analizy o szkodach powodziowych w sposób pozwalający ustalić źródła powodzi
i zasięgu obszarów zalewowych. Niezbędne jest także określenie – na poszczególnych szczeblach administracji – planów
operacyjnych ochrony przed powodzią, mogących służyć nie tylko celom zarządzania kryzysowego, ale także realizacji
strategii zapobiegania oraz zmniejszania skutków powodzi. Konieczne wydaje się też rozważenie możliwości wyznaczenia
organu odpowiedzialnego za prowadzenie analizy łącznego wpływu pozwoleń wodnoprawnych, wydanych przez różne
organy w zlewni danego cieku wodnego, na możliwości odprowadzenia wód opadowych przez ich odbiornik wraz
z określeniem metodyki prowadzenia takich działań.

C.

Bezpieczeństwo na drogach

Polska przoduje wśród krajów UE w niechlubnej statystyce pod względem liczby wypadków drogowych oraz ich
konsekwencji – liczby rannych i ofiar śmiertelnych. Dlatego też tematyka bezpieczeństwa ruchu drogowego jest stale obecna
w kontrolach NIK.
W 2013 r. Departament Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego przeprowadził wspólnie z inspektorami urzędów
wojewódzkich badania dotyczące organizacji ruchu na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Był to jeden
z elementów kontroli projektowej realizowanej przez ten departament pn. Działania Policji na rzecz bezpieczeństwa
obywateli w ruchu drogowym225. Zgodnie z ustawą o NIK organy kontroli, inspekcji i rewizji, działające w administracji
rządowej i samorządzie terytorialnym, współpracują z Najwyższą Izbą Kontroli i są obowiązane do przeprowadzania kontroli
doraźnych na jej zlecenie. Przeprowadzenie tej kontroli zostało zlecone wszystkim wojewodom, a całość prac koordynował
Departament Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Celem kontroli była ocena organizacji ruchu na drogach, w tym prawidłowości oznakowania dróg publicznych, w kontekście
zapewnienia bezpieczeństwa obywateli w ruchu drogowym, a także wykonywania zadań nałożonych przepisami prawa na
organy zarządzające ruchem. Łączna długość wszystkich dróg publicznych w Polsce wynosi ponad 400 tys. km – z tego
55% to drogi gminne (ponad 237 tys. km), 33 % powiatowe (prawie 130 tys. km), 7% drogi wojewódzkie (28,5 tys. km),
a pozostałe 5% to drogi krajowe, w tym autostrady i drogi ekspresowe (prawie 19 tys. km). Przeprowadzona kontrola jakości
oznakowania i organizacji ruchu dotyczyła wszystkich rodzajów dróg z wyjątkiem krajowych.
Wyniki badań inspektorów urzędów wojewódzkich i kontrolerów NIK są alarmujące:
 Dla wielu dróg, szczególnie gminnych i powiatowych, nie zostały opracowane projekty organizacji ruchu lub zostały
one zaprojektowane wadliwie.
 Wiele dróg w Polsce nie posiada zatwierdzonej organizacji ruchu drogowego.
Obowiązek ten spoczął bowiem z mocy prawa na ich zarządcach dopiero od 19 sierpnia 1999 r. W stosunku do dróg
wybudowanych przed tą datą sporządzenie takiego projektu zależy jedynie od dobrej woli zarządcy drogi. A to właśnie
zatwierdzona organizacja ruchu jest podstawą do ustawienia znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu.
- W większości skontrolowanych przypadków organizację ruchu zatwierdzano na podstawie niekompletnych
projektów.
Nie zawierały one planów orientacyjnych i sytuacyjnych lub sporządzono je w niewłaściwej skali. Stwierdzono także
przypadki przedkładania do zatwierdzenia projektów, do których nie zostały dołączone wszystkie wymagane opinie – przede
wszystkim Policji. Główną przyczyną tych nieprawidłowości, w ocenie kontrolujących, było słabe przygotowanie
merytoryczne pracowników odpowiedzialnych za projekty organizacji ruchu. W obecnym stanie prawnym praktycznie każdy
może sporządzić taki projekt, bo przepisy nie określają kwalifikacji projektanta.
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Działania Policji na rzecz bezpieczeństwa obywateli w ruchu drogowym (P/13/100/Departament Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego).

- Ujawniono ponadto wiele nieprawidłowości i zaniedbań w samej praktyce zarządzania ruchem na drogach. Należało
do nich przede wszystkim stosowanie oznakowań niezgodnych z zatwierdzoną organizacją ruchu oraz brak wymiany
i renowacji na czas nieczytelnych znaków pionowych i poziomych, co wprost przekładało się na poziom
bezpieczeństwa ruchu.

Rozdział I

III. Stan państwa w świetle kontroli NIK

Polska zajmuje niestety czołowe miejsce w krajach UE pod względem liczby wypadków drogowych. Bezpieczeństwo na
drogach zależy od wielu czynników. Z informacji NIK dotyczącej bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce226 wynika,
że przyczyną bardzo wielu wypadków jest zły stan infrastruktury drogowej – nawierzchni, oznakowania, poboczy. Kolejnym
czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo podróży jest prędkość.

Większość samorządów wprowadzała zmiany w oznakowaniu dróg publicznych bez przeprowadzenia uprzednich,
wymaganych przepisami, analiz wpływu planowanych zmian na organizację ruchu. W wyniku tego na większości dróg
oznakowanie pionowe było niezgodne – co do liczby i lokalizacji – z zatwierdzonymi organizacjami ruchu lub z danymi
ewidencji dróg.
Oznakowania poziomego (obligatoryjnego na drogach wojewódzkich, a zalecanego na pozostałych drogach) albo nie było,
albo stosowane było dość dowolnie. Zdarzało się także, że było nieczytelne. Przejścia dla pieszych w prawie połowie gmin
były nieprawidłowo oznakowane i zabezpieczone. Podobnie sprawa się miała z oznakowaniem i zabezpieczeniem robót
drogowych i budowlanych prowadzonych w pasie drogowym, na co wpływał w znacznej mierze brak właściwego nadzoru
nad zatrudnionymi wykonawcami tych robót ze strony jednostek zarządzających drogami.
Kontrolowane samorządy miały w dużej mierze problemy z wywiązaniem się z obowiązku kontroli stanu sieci zarządzanych
dróg i przeprowadzania okresowych kontroli ich infrastruktury oraz z prowadzeniem ewidencji dróg. Być może przyczyną
swoistego bałaganu w oznakowaniu jest niestworzenie w połowie skontrolowanych jednostek prawidłowych warunków do
realizacji zadań zarządców lub zarządów dróg. W części z nich nie ujęto odpowiednich zadań w obowiązujących
regulaminach organizacyjnych jednostek i w zakresach obowiązków pracowników. Niektórym pracownikom jednostek
samorządu terytorialnego – nieposiadającym stosownych kwalifikacji – nie zapewniono możliwości ich zdobycia lub
podnoszenia w ramach specjalistycznych szkoleń.
Tematyka bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego228 obecna była już we wcześniejszych kontrolach NIK. Czuwanie nad
bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach, kierowanie ruchem i jego kontrolowanie należy do zadań Policji – zgodnie z art. 129
ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym. NIK, po kontroli kilkunastu wojewódzkich i powiatowych komend Policji oraz Centrum
Szkolenia Policji, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, oceniła pozytywnie postępowanie tej formacji w celu zapewnienia szeroko
rozumianego bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego.
Wystawiając taką notę, Izba wzięła pod uwagę organizowanie, nadzorowanie i realizację działań prewencyjnych na rzecz
bezpieczeństwa ruchu drogowego, udział Policji w ogólnopolskich i regionalnych programach propagujących bezpieczeństwo na
drogach. NIK uznała za korzystne i pomocne w kształtowaniu pożądanych nawyków w szczególności organizowanie i realizację działań
związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, a także wzrost liczby policjantów bezpośrednio patrolujących ulice i drogi.
Za niesprzyjające uznała natomiast nieopracowywanie i niewykorzystywanie w działaniach na rzecz bezpieczeństwa w ruchu
drogowym materiałów naukowo-badawczych. Policjanci błędnie rejestrowali w kartach zdarzeń drogowych i w systemie
elektronicznym dane na temat wypadków drogowych. Nie było automatycznej weryfikacji wprowadzanych danych,
co powodowało niemożność uzyskania rzetelnej wiedzy na temat wypadków i kolizji drogowych. Kontrolujący wykazali
niespójność rejestracji danych o tych samych zdarzeniach drogowych, dokonywanych w systemach informatycznych.
226
227
228

Informacja o wynikach kontroli bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce (P/10/061/dawny Departament Komunikacji i Systemów Transportowych –
informacja prezentowała ustalenia kontroli NIK z lat 2000-2010).
Oznakowanie dróg publicznych województwa śląskiego (P/13/145/Delegatura w Katowicach).
Działania Policji na rzecz bezpieczeństwa obywateli w ruchu drogowym (P/13/100/Departament Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego).
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Jeszcze jednym elementem bezpieczeństwa drogowego jest czytelność i prawidłowe ustawienie bądź namalowanie znaków
i innych oznakowań. NIK sprawdziła, jak wygląda oznakowanie dróg w województwie śląskim227. Kontrola wykazała,
że oznakowanie pionowe i poziome dróg było w dużej mierze nieprawidłowe. Stosowane w prawie wszystkich jednostkach
samorządu terytorialnego znaki drogowe nie spełniały podstawowych wymagań technicznych dotyczących ich czytelności,
zwłaszcza odblaskowości. Stosowano znaki w sposób niezgodny z warunkami określonymi w obowiązujących od dawna, bo
od 2003 r. przepisach dotyczących np. wysokości zamontowania znaku, jego odległości od korony drogi lub od innych
znaków, co wpływało na ograniczenie ich widoczności. Widoczność ograniczały też reklamy, które aż w 1/3 gmin były
umieszczone niezgodnie z przepisami, również wpływając na widoczność oznakowania drogowego.

III. Stan państwa w świetle kontroli NIK
Nie wszyscy funkcjonariusze ruchu drogowego byli wystarczająco przygotowani do realizacji przypisanych im zadań,
w szczególności pod względem umiejętności specjalistycznych. Nie zostały wdrożone, pomimo ich opracowania, standardy
pełnienia służby, zwłaszcza na autostradach i drogach ekspresowych. Ujawniono przypadki nielegalnego przetwarzania
danych osobowych w nieprzystosowanym do tego systemie informatycznym. Stwierdzono ponadto uchybienia
i nieprawidłowości podczas pełnienia przez policjantów służby na drodze.

Rozdział Iii



Fotoradary

Wpływ na bezpieczeństwo na ulicach i drogach mają także działania straży miejskich i gminnych. NIK zbadała, w jaki sposób
w latach 2011-2013 służby te wykorzystywały stacjonarne i mobilne fotoradary w związku z wykroczeniami drogowymi
i związanymi z nimi postępowaniami mandatowymi i egzekucją należności229. Oceniając pozytywnie działania tych
służb, szczególnie w kwestiach legalizacji urządzeń pomiarowych, Izba zwróciła jednak uwagę na brak rzetelności
w sporządzaniu analiz bezpieczeństwa ruchu drogowego, co w konsekwencji przekładało się na dobór miejsc
przeprowadzania kontroli. W większości straży miejskich (gminnych) nie prowadzono żadnych działań mających na celu
sprawdzenie skuteczności i rzeczywistego wpływu urządzeń rejestrujących na bezpieczeństwo ruchu drogowego, zwłaszcza
zaś na liczbę wypadków. Jeżeli takich porównań dokonywano, to w oparciu o niepełne dane uzyskane z Policji. Uzgodnienia
z Policją miejsca i czasu prowadzenia kontroli przy użyciu przenośnych urządzeń rejestrujących miały wyłącznie charakter
formalny, co w konsekwencji powodowało ustawianie tych urządzeń w miejscach przypadkowych.
Już we wcześniejszych kontrolach NIK wykazywała, że straże nadużywają fotoradarów, ograniczając inną swoją aktywność
na rzecz poprawy bezpieczeństwa.
NIK oceniła negatywnie stwierdzone w trakcie badania przypadki prowadzenia kontroli w miejscach nieuzgodnionych
z Policją, a także przeprowadzania ich w okresie, w którym było to niemożliwe z uwagi na brak przepisów wykonawczych do
prawa o ruchu drogowym.
Uwagi NIK dotyczą również spraw związanych z zakupem lub dzierżawą urządzeń rejestrujących. Nieprawidłowości
stwierdzono w zakresie wykorzystania środków z mandatów nałożonych za wykroczenia ujawnione za pomocą urządzeń
rejestrujących. W związku z wynikami kontroli, w ocenie NIK niezbędne wydaje się jasne określenie w przepisach zasad
i sposobu dokonywania analizy bezpieczeństwa. W szczególności należy zwrócić uwagę na to, aby analiza rzeczywiście
uwzględniała wszystkie elementy związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego na danym odcinku szlaku
komunikacyjnego. Obowiązujące przepisy nakazują w opracowaniach uwzględniać takie elementy jak np. prędkość, liczbę
zdarzeń drogowych, lokalizacja miejsc użyteczności publicznej, jednak ze względu na brak jasnych kryteriów dane te są
dowolnie interpretowane przez poszczególne straże miejskie i gminne na terenie całego kraju. Ponadto zdaniem NIK
niezbędne jest określenie w przepisach obowiązku dokonywania takich analiz miejsc i odcinków dróg, na których
prowadzona jest kontrola przy użyciu fotoradarów przenośnych. Brak konieczności dokonywania takiej analizy powoduje, że
miejsca i odcinki dróg typowane do prowadzenia kontroli fotoradarami przenośnymi są wybierane przypadkowo. Zdaniem
NIK każda gmina i miasto powinny mieć prawny obowiązek wydzielania subkonta, na którym lokowane będą środki
uzyskane z mandatów nałożonych za wykroczenia ujawnione za pomocą fotoradarów.
NIK zbadała również problematykę instalowania i wykorzystania stacjonarnych i mobilnych urządzeń do pomiaru
i rejestracji wykroczeń drogowych, czyli potocznie fotoradarów, przez Inspekcję Transportu Drogowego230. Z kontroli
wynika, że nie wszystkie przekroczenia prędkości są ujawniane. Spowodowane to jest ustawieniem progów wyzwolenia zdjęć
wykonywanych przez fotoradary w wysokości przekraczającej o 15 km/h maksymalny dopuszczalny błąd kierujących pojazdami
(wynoszący 10 km/h), co w sumie daje możliwość uniknięcia kary przy przekroczeniu dozwolonej prędkości nawet o 25 km/h.
Nie ma możliwości skutecznego ścigania wykroczeń popełnianych przez kierowców, którzy czasowo przebywają na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub nie mają stałego miejsca zamieszkania albo pobytu, w szczególności kierowców
spoza terytorium UE (zagraniczne numery rejestracyjne stanowiły 41% zarejestrowanych lecz odrzuconych przekroczeń
prędkości). Powód – brak odpowiednich mechanizmów.
W prawie 33 tys. spraw ITD nie przekazała Policji (lub uczyniła to z dużym opóźnieniem) kart rejestracyjnych, na podstawie
których Policja prowadzi ewidencję kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego i podejmuje działania w stosunku
do tych, którzy przekroczyli 24 lub 20 punktów. Dopuszczono do przedawnienia karalności (po upływie 1 roku) 11.115
229

230
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Prawidłowość realizacji zadań przez straże miejskie (gminne) w zakresie wykorzystania urządzeń ujawniających i zapisujących za pomocą technik
utrwalania obrazów naruszenia przepisów ruchu drogowego (D/13/508/Departament Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego).
Instalowanie i wykorzystanie przez Inspekcję Transportu Drogowego stacjonarnych i mobilnych urządzeń do pomiaru i rejestracji wykroczeń drogowych
(R/13/001/Departament Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego).

ujawnionych przez GITD wykroczeń, które to postępowania zostały zakończone bez zastosowania sankcji, w związku z czym
nie wykonano dochodów budżetu państwa na kwotę ponad 2,5 mln zł. Stwierdzono również opóźnienia w windykacji
należności budżetu państwa powstałych z tytułu niezapłaconych mandatów karnych nałożonych przez GITD.

D.

Nabór i szkolenie funkcjonariuszy w służbach specjalnych i Policji

W związku z kontrolą dotyczącą naboru i szkolenia funkcjonariuszy w służbach specjalnych i Policji232. Najwyższa Izba
Kontroli oceniła pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, działalność kontrolowanych służb i formacji w zakresie
naboru i postępowania kwalifikacyjnego kandydatów oraz służby przygotowawczej, w tym szkolenia, nowo przyjętych
funkcjonariuszy.
System naboru do służby i postępowania kwalifikacyjnego kandydatów oraz służby przygotowawczej nowo przyjętych
funkcjonariuszy zapewniał prawidłową realizację zadań nałożonych przepisami prawa. Wprowadzone zasady i procedury
umożliwiały efektywne pozyskiwanie najlepszych kandydatów, którzy po właściwym przeszkoleniu i adaptacji zawodowej
w ramach służby przygotowawczej, rozpoczynali realizację zadań służbowych w ramach służby stałej.
Stwierdzone nieprawidłowości wiązały się m.in. z: nieprzestrzeganiem obowiązujących przepisów, zasad i procedur;
długotrwałością postępowania kwalifikacyjnego; nieefektywną organizacją szkoleń, nierzetelnym dokumentowaniem
przebiegu procesu rekrutacji i szkolenia.
Obowiązujące obecnie rozwiązania prawne, w ocenie niektórych kontrolowanych służb, nie umożliwiały rzetelnej weryfikacji
kandydatów i wyłonienia najlepszych z nich, co prowadziło do rozszerzania zakresu prowadzonych postępowań. Działania
takie stanowiły jednakże ingerencję w sferę praw i wolności obywatelskich, która nie znajdowała uzasadnienia
w obowiązujących przepisach.
Stwierdzono ponadto zróżnicowanie wymogów ustawowych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby,
które biorąc pod uwagę zbliżoną specyfikę prowadzonych działań, nie znajdują uzasadnienia.
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły: przeprowadzania, wbrew obowiązującym przepisom, badań poligraficznych
w stosunku do wszystkich (ABW) bądź większości (CBA) kandydatów; wprowadzania dodatkowych badań i dokumentów
obowiązujących kandydatów (ABW), długotrwałości postępowań kwalifikacyjnych (ABW, Policja, Straż Graniczna);
sporządzania końcowych ocen predyspozycji przed zakończeniem postępowania (ABW); opóźnień w składaniu bądź braków
w udokumentowaniu ślubowania przez nowo przyjętych funkcjonariuszy (ABW, CBA). Stwierdzono również opóźnienia
w kierowaniu nowo przyjętych funkcjonariuszy na szkolenie podstawowe (ABW) oraz opóźnienia w sporządzaniu
wymaganych opinii służbowych (CBA, Policja), brak (CBA) bądź niewystarczającą bazę szkoleniową (Policja, Straż
Graniczna), naruszenia ustawy o ochronie danych osobowych (Policja), nieprawidłowości bądź uchybienia w zakresie
badania sprawności fizycznej kandydatów (ABW, Policja, Straż Graniczna).

231

232

Funkcjonowanie miejskiego monitoringu wizyjnego i jego wpływ na poprawę bezpieczeństwa publicznego (P/13/154/Delegatura w Lublinie).
Nabór, postępowanie kwalifikacyjne i szkolenie nowo przyjętych funkcjonariuszy ABW, CBA, Policji i Straży Granicznej (P/12/093/Departament
Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego).
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Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła funkcjonowanie monitoringu w miastach i jego wpływ na bezpieczeństwo231.
Istotnym aspektem kontroli było rozstrzygnięcie, czy miasta potrafią zachować równowagę między troską o bezpieczeństwo,
a konstytucyjnym prawem obywatela do ochrony wolności i prywatności.
Dobrze zaprojektowany i sprawnie działający system monitoringu wizyjnego może zwiększyć bezpieczeństwo obywateli
i oddziaływać prewencyjnie – zapobiegając przestępstwom, wykroczeniom, wypadkom i aktom wandalizmu. Jest pomocny
w ustalaniu odpowiedzialności za popełnione czyny. W latach 2010-2013 w skontrolowanych miastach operatorzy
zaobserwowali ponad 152 tys. zdarzeń, w zdecydowanej większości wykroczeń drogowych. Poważne przestępstwa –
rozboje, włamania, kradzieże i niszczenie mienia – dostrzeżone i udokumentowane dzięki monitoringowi stanowiły 5%
zaobserwowanych przypadków. Skuteczność systemu monitoringu mogłaby być zapewne większa, ale – co wykazały
badania NIK – ponad połowa skontrolowanych miast nie zapewniła całodobowej obserwacji obrazu z kamer, a w niektórych
miastach ignorowano wyniki analizy zagrożeń i zalecenia Policji, pozostawiając kamery bez obsługi w czasie największego
prawdopodobieństwa wystąpienia sytuacji niebezpiecznych. Upowszechnianie się systemów monitorowania miast potęguje
obawy środowisk obywatelskich o nadmierną inwigilację i naruszanie sfery prywatności. Potwierdziły je w pewnej mierze
wyniki kontroli, które wskazały m.in., że połowa miast prowadzących miejski monitoring nielegalnie przetwarzała dane
osobowe zarejestrowanych osób, a w 20% skontrolowanych miast dane osobowe nie były odpowiednio zabezpieczone.
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E.

Projekty teleinformatyczne w Policji

W związku z kontrolą projektów teleinformatycznych w Policji233 NIK negatywnie oceniła planowanie i realizację projektu
e-posterunek oraz stan wdrożenia tego systemu w jednostkach Policji. W całym okresie objętym kontrolą nie były
prowadzone rzetelne i zgodne z przepisami prawa prace planistyczne, mające na celu określenie wymagań dla nowo
budowanego narzędzia teleinformatycznego oraz warunków jego wdrożenia. Budowana od 2007 r. aplikacja, na którą
wydano 19,4 mln zł, nie została wdrożona do praktyki policyjnej i była tylko sporadycznie wykorzystywana, co NIK uznała za
niegospodarne. Kierownictwo Komendy Głównej Policji nie dysponowało wiedzą na temat stanu wdrożenia tego
przedsięwzięcia w Policji, ani wiedzą w zakresie finansowych, prawnych i technicznych możliwości pełnego wykorzystania
zakupionego narzędzia teleinformatycznego. NIK negatywnie oceniła również zabezpieczenie danych osobowych
przetwarzanych w e-posterunku. Eksploatacja tego systemu była prowadzona nielegalnie, tj. z naruszeniem przepisów
ustawy o ochronie danych osobowych, co stworzyło zagrożenie dla integralności, poufności i rozliczalności danych
osobowych obywateli i funkcjonariuszy. Natomiast NIK oceniła pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości,
planowanie i realizację projektu dotyczącego budowy Systemu Wspomagania Dowodzenia Policji. Od 1 stycznia 2013 r.
system SWD został produkcyjnie wdrożony i jest wykorzystywany w praktyce, w szczególności przez funkcjonariuszy służby
dyżurnej, w jednostkach organizacyjnych Policji na terenie całego kraju. Stwierdzone przez NIK nieprawidłowości dotyczyły
nierzetelnego planowania przedsięwzięcia, co skutkowało niewykorzystaniem przyznanego dofinansowania z funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej. Z powodu tych nieprawidłowości wykorzystano tylko 1,8 mln zł z pierwotnego
dofinansowania ze środków UE wynoszącego 150 mln zł oraz wystąpiło ryzyko niewykorzystania większości
zarezerwowanych na ten cel środków, których termin wydatkowania upływał z końcem 2013 r.
Stwierdzone nieprawidłowości przedstawiały się następująco: niegospodarne zarządzanie środkami publicznymi
na informatyzację; niecelowe i nierzetelne planowanie i dokonywanie wydatków publicznych; uruchomienie jednego
z badanych systemów (e-posterunek) nielegalnie, tj. z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
Do kierowników kontrolowanych służb i formacji skierowano ogółem 44 wnioski pokontrolne w celu wyeliminowania
ustalonych przez NIK nieprawidłowości.
Wnioski NIK
Do Rady Ministrów


o podjęcie inicjatywy legislacyjnej, która ureguluje w osobnej ustawie zasady i warunki prowadzenia obserwacji
i rejestracji zdarzeń w miejscach publicznych oraz precyzyjnie określi m.in. okoliczności uzasadniające
stosowanie monitoringu wizyjnego, zasady dotyczące umieszczania kamer z uwzględnieniem prawa do
poszanowania i ochrony życia prywatnego oraz obowiązki podmiotów prowadzących monitoring co do
zapewnienia ochrony danych osobowych oraz innych praw związanych z poszanowaniem i ochroną życia
prywatnego.

Do Prezesa Rady Ministrów
 o ustanowienie organu zarządzającego problematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Zdaniem NIK, ze względu na braki kadrowe, niedostatki szkolenia i wyposażenia, przy jednoczesnym niewykorzystywaniu
przedsięwzięć naukowo-badawczych, istnieje ryzyko dopuszczenia do uczestnictwa w ruchu drogowym osób, które nie
powinny być do niego dopuszczone z powodu złego stanu psychofizycznego. Dlatego zasadne są wnioski kierowane do
Prezesa Rady Ministrów, aby z wykorzystaniem dotychczasowych doświadczeń i programów ustanowić organ zarządzający
problematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego, odpowiedzialny za efekty, koordynację i realizację zadań, wyposażony
w odpowiednie prerogatywy i środki niezbędne do realizacji tych zadań.
 O ujednolicenie wymogów ustawowych dla kandydatów w poszczególnych służbach, o ile istniejące
różnice nie są uzasadnione specyfiką zadań realizowanych przez konkretną służbę.
 O dokonanie analizy obowiązujących przepisów oraz dotychczasowej praktyki w zakresie naboru
kandydatów do ABW i CBA, w celu wypracowania rozwiązań umożliwiających rzetelną weryfikację
wszystkich kandydatów.
233
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Planowanie i realizacja wybranych projektów teleinformatycznych, mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji
(P/12/096/Departament Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego).




O skrócenie czasu trwania postępowań kwalifikacyjnych oraz ograniczenie ich uciążliwości dla
kandydatów.
O wzmocnienie nadzoru nad realizacją przez ABW i CBA zadań w zakresie naboru kandydatów do służby.
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Inne wnioski:
 wprowadzenie obowiązku organizacji ruchu na wszystkich drogach, także tych wybudowanych przed
1999 rokiem oraz określenia w ustawie Prawo o ruchu drogowym sankcji dla zarządców dróg za
umieszczanie znaków i sygnalizatorów niezgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu;
 wdrożenie ogólnopolskiego elektronicznego systemu organizacji ruchu;
 przeprowadzenie przez KGP kompleksowego przeglądu aplikacji e-posterunek pod kątem przydatności dla
użytkowników końcowych oraz uwarunkowań prawnych, finansowych i technicznych dalszego wdrażania
tego narzędzia teleinformatycznego w jednostkach organizacyjnych Policji. Wniosek został zrealizowany –
Komenda Główna Policji po przeprowadzonej analizie odstąpiła od wdrażania tego systemu oraz zrezygnowała
z dalszych, planowanych nakładów na jego rozbudowę;
 podjęcie przez KGP i CPI, działań mających na celu wyeliminowanie ryzyka niewykorzystania przyznanego
dofinansowania ze środków z funduszy strukturalnych UE na rozbudowę SWD Policji (wniosek w trakcie realizacji)
wykorzystano część środków oraz uzyskano przedłużenie kwalifikowalności części wydatków na 2014 r.;
 zapewnienie przez komendantów kontrolowanych terenowych jednostek organizacyjnych Policji skutecznego
nadzoru nad wykorzystaniem sprzętu komputerowego przeznaczonego do obsługi aplikacji e-posterunek
(wniosek w trakcie realizacji).
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11. Obronność
Ostatnie wydarzenia na Ukrainie wskazują, że sytuacja międzynarodowa w regionie Europy Środkowo-Wschodniej nie jest
tak stabilna, jak mogło się przez długie lata wydawać. Oznacza to, że nasze bezpieczeństwo musi opierać się nie tylko na
przynależności do wspólnoty państw demokratycznych i międzynarodowych sojuszy, ale także na silnej, sprawnej, dobrze
wyszkolonej i wyposażonej armii.

Rozdział Iii

Minione pięć lat było dla polskich Sił Zbrojnych czasem ważnych zmian, najgłębszych w całej ich powojennej
historii. Z armii, która swą zdolność bojową budowała na liczebności kolejnych roczników wcielanych rekrutów,
przekształciła się w profesjonalne wojsko, o którego sile stanowią zawodowi żołnierze, służący w nim z własnego
wyboru. Wojsko Polskie, mimo wszelkich trapiących je niedomogów i braków, staje się strukturą nowoczesną
i rozwojową.
Przebudowa polskiej armii nie została jeszcze zakończona, ale dotychczasowe jej rezultaty pozwalają oceniać ten proces
jako zmierzający we właściwym kierunku. To podstawowy wniosek wypływający z analizy kontroli NIK prowadzonych
w obszarze obronności w ostatnich latach. Nie znaczy to, że nie widzimy błędów, niedociągnięć i zagrożeń, co także znalazło
świadectwo w ustaleniach kontroli.
Wojsko Polskie nie osiągnęło jeszcze zaplanowanej liczebności 120 tys. żołnierzy i jest to niewątpliwie problem, do którego
rozwiązania należy energicznie dążyć. Wnioski wynikające z kontroli NIK zwracają uwagę na konieczność
tzw. ukompletowania, innymi słowy obsadzenia wszystkich wakujących stanowisk w jednostkach i oddziałach. Wymaga to
jednoznacznego określenia docelowej struktury etatowej Sił Zbrojnych. Zweryfikowania wymaga też koncepcja Narodowych
Sił Rezerwowych. W celu optymalnego wykorzystania ich potencjału dla obronności kraju wskazane jest ich budowanie jako
formacji samodzielnej. Niezbędne dla podniesienia wartości bojowej wojska zaopatrzenie w uzbrojenie i materiały oraz
przezbrojenie armii także nie przebiegają bezproblemowo.
Przed pięciu laty Polska postawiła na profesjonalizację Sił Zbrojnych. Ostatni pochodzący z poboru żołnierze służby zasadniczej
odeszli do cywila w sierpniu 2009 r. Uzawodowienie polskiej armii przeprowadzono w dwa lata, a nie – jak planowano – od
trzech do dziewięciu lat. Od tego czasu Wojsko Polskie jest ochotniczą formacją zawodową. Armia musi być nieustannie gotowa
do realizacji swych zadań. Zgodnie z Konstytucją RP Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej służą ochronie niepodległości
państwa i niepodzielności jego terytorium oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic.
„Kierunki rozwoju sił zbrojnych do 2022 r.”234 określają trzy główne strategiczne zadania dla wojska. Są nimi: utrzymywanie
gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa i obrony w wymiarze powietrznym, lądowym i morskim, a także w cyberprzestrzeni;
udział w stabilizowaniu otoczenia międzynarodowego dla eliminowania ewentualnych źródeł zagrożeń oraz gotowość wsparcia
organów państwa w przeciwstawianiu się zagrożeniom i w likwidacji skutków zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego.
Docelowo armia zawodowa ma liczyć około 120 tys. żołnierzy. Polskie Siły Zbrojne składają się z czterech rodzajów wojsk,
a w budżecie na 2014 rok235 zaplanowano dla nich etaty w następujących liczbach: Wojska Lądowe – ok. 47 tys. żołnierzy;
Siły Powietrzne – ok. 16 tys. żołnierzy; Marynarka Wojenna – ok. 8 tys. marynarzy; Wojska Specjalne – ok. 2,5 tys. żołnierzy.
Do Sił Zbrojnych należy też Żandarmeria Wojskowa licząca ok. 2,5 tys. żołnierzy oraz Narodowe Siły Rezerwowe, które nie
są odrębną formacją, lecz wchodzą w skład istniejących już rodzajów wojsk. Doliczając inne wyspecjalizowane jednostki, na
2014 rok przewiduje się, że w służbie będzie ok. 97 tys. żołnierzy zawodowych.
Podpisany w 2012 r. przez Ministra Obrony Narodowej „Program rozwoju Sił Zbrojnych RP w latach 2013-2022” i plan
modernizacji technicznej wojska236 rozpoczęły nowy etap szeroko pojętej przebudowy WP. W ciągu najbliższych 10 lat
Ministerstwo Obrony Narodowej przewiduje poniesienie nakładów w wysokości ok. 130 mld zł na zakup sprzętu i uzbrojenia dla
wojska. Głównym celem modernizacji technicznej jest rozwój zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP i wzmocnienie ich
potencjału bojowego z myślą o realizacji narodowych i sojuszniczych zobowiązań, zgodnie z art. 5 traktatu waszyngtońskiego.
Wydatki obronne w latach 2013-2016 planowane są na poziomie ok. 135,5 mld zł, zaś w latach 2017-2022 ok. 273,2 mld zł.
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Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie określenia głównych kierunków rozwoju Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich przygotowań do obrony państwa na lata 2013-2022.
Ustawa budżetowa na rok 2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. (Dz.U.2014.162).
Uchwała Nr 164 Rady Ministrów z dnia 17 września 2013 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Priorytetowe Zadania Modernizacji
Technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programów operacyjnych” (M.P.2013.796).

Modernizacja techniczna ma m.in. dotyczyć informatycznych systemów rozpoznania, dowodzenia, kierowania ogniem
i łączności. Zakłada się rozwój obrony powietrznej, w tym przeciwrakietowej oraz zapewnienie mobilności (zwłaszcza
transportu śmigłowcowego) Wojskom Lądowym, by mogły reagować na niespodziewane sytuacje. Zmiany organizacyjne
zakładają konsolidację dowództw, sił i szkolnictwa wojskowego. Konsolidacja systemu kierowania i dowodzenia zakłada,
że Sztab Generalny WP będzie odpowiadał za planowanie strategiczne, nadzór i doradzanie strategiczne władzom państwa.
Dowodzenie przejęłyby dwa dowództwa – jedno odpowiadające za bieżące funkcjonowanie Sił Zbrojnych, drugie za
dowodzenie wojskiem w sytuacjach kryzysów, zagrożeń i wojny.

W 2013 roku największy polski kontyngent wojskowy – ponad 1 tys. żołnierzy – pełnił służbę w ramach misji pokojowej
i szkoleniowej NATO w Afganistanie240. Ponadto polscy żołnierze i obserwatorzy uczestniczyli m.in. w misjach pokojowych
NATO i UE w Kosowie241 oraz w Bośni i Hercegowinie242, a także misjach UE – szkoleniowej w Mali243 i obserwacyjnej
w Gruzji244. W NATO-wskiej operacji245 mającej za zadanie strzec nienaruszalności przestrzeni powietrznej państw bałtyckich
brały udział jednostki polskich sił powietrznych. Utrzymywany był także, choć w symbolicznym wymiarze, udział Polski
w Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych w Korei246.

A.

Wyposażenie i przezbrajanie armii

Izba, kontrolując Siły Zbrojne, skupiała się w ostatnich latach na badaniach dotyczących najbardziej newralgicznych
dziedzin ich funkcjonowania, decydujących o sprawności i zdolności do wykonywania nałożonych na nie zadań.
W obszarze obronności w 2012 r. NIK przeprowadziła kontrolę dotyczącą organizacji armii zawodowej po rezygnacji
z poboru do służby zasadniczej. Z kolei w 2013 r. NIK skoncentrowała się głównie na kwestiach związanych
z wyposażeniem technicznym i procesem przezbrajania Sił Zbrojnych. Izba zbadała m.in. wyposażenie
i zaopatrzenie polskich kontyngentów wojskowych uczestniczących w operacjach poza granicami państwa,
organizację i funkcjonowanie systemu zaopatrywania jednostek wojskowych, wycofywanie z Sił Zbrojnych
zbędnego uzbrojenia i sprzętu wojskowego, jego zagospodarowywanie oraz przygotowanie sił i środków Wojsk
Specjalnych do realizacji powierzanych zadań.



Profesjonalizacja armii

Istotą profesjonalizacji Sił Zbrojnych247 jest ich uzawodowienie, determinujące przekształcenia w innych obszarach
funkcjonowania wojska, przede wszystkim w dziedzinie uzbrojenia, wyposażenia, szkolenia i zakwaterowania. Profesjonalizacja
jest procesem ciągłym, gdyż armia musi stale dostosowywać się do zmieniających się wymogów, tak aby realizować stojące
przed nią podstawowe cele, czyli obronę terytorium RP i realizację zadań, wynikających z członkostwa w NATO.
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Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162,
poz.1117).
Dokument zatwierdzony 13 listopada 2007 roku przez Prezydenta RP na wniosek Prezesa Rady Ministrów.
Uchwała Nr 67 Rady Ministrów z 9 kwietnia 2013 r. (M.P. 2013, 377).
Misja NATO International Security Assistance Force.
Misja Kosovo Force (KFOR) – międzynarodowe siły pokojowe NATO.
Misja European Union Force in Bosnia and Herzegovina.
Misja European Union Training Mission in Mali.
Misja European Union Monitoring Mission in Georgia.
Misja NATO Baltic Air Policing.
Misja Neutral Nations Supervisory Commission.
„Program profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2008-2010”, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 5 sierpnia 2008 r.
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Rozdział III

Polskie Siły Zbrojne w ramach zobowiązań międzynarodowych i sojuszniczych uczestniczą w misjach zagranicznych –
obserwacyjnych, szkoleniowych i pokojowych. Artykuł 117 Konstytucji RP stanowi, że zasady użycia Sił Zbrojnych poza
granicami Polski określają ratyfikowane umowy międzynarodowe lub ustawa. Podstawowym krajowym aktem prawnym
ustalającym warunki użycia lub pobytu poza granicami państwa związków operacyjnych i taktycznych oraz oddziałów
i pododdziałów WP jest ustawa z 1998 r.237. Prowadzenie takiej akcji jest możliwe, jeśli wynika z założeń i celów
zdefiniowanych w dokumentach strategicznych dotyczących bezpieczeństwa i obronności państwa. Należy do nich
„Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej”238, oraz „Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa
narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022”239, która zastąpiła m.in. wcześniej obowiązujące dokumenty – „Strategię
obronności RP. Strategię sektorową do Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP” oraz „Strategię udziału Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej w operacjach międzynarodowych”.
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III. Stan państwa w świetle kontroli NIK
Kontrola NIK dotycząca profesjonalizacji Sił Zbrojnych248 wykazała, że przekształcenia Sił Zbrojnych (odejście od poboru
i przejście na zawodowstwo) dokonano w dwa lata, a nie jak planowano od trzech do dziewięciu lat. Przyspieszenie sprawiło,
że nie obeszło się bez uchybień, mających wpływ na funkcjonowanie armii. Najwyższa Izba Kontroli, oceniając ten proces,
zauważa, że o ile skutecznie przeprowadzono transformację armii pochodzącej w części z poboru na w pełni zawodową,
o tyle zastrzeżenia mogą budzić opóźnienia we wdrażaniu niektórych programów szkolenia oraz zły stan uzbrojenia i sprzętu
wojskowego. W większości jednostek był on przestarzały, eksploatowany od ponad 20 lat. Nadto, nadmierna różnorodność
uzbrojenia i sprzętu utrudniała jego utrzymanie w sprawności i zwiększała koszty eksploatacji.

Rozdział Iii

W latach 2008-2010 pełne szkolenie zapewniono wyłącznie oddziałom wydzielonym do zadań sojuszniczych, a niezbędne
zabezpieczenie logistyczne otrzymało 40% jednostek wojskowych. Częstotliwość szkoleń polskich żołnierzy w porównaniu
do średniej pozostałych krajów NATO była znacznie niższa. Dla przykładu, kierowca polskiego czołgu przejechał w tych
latach 150-200 km, gdy średnia w NATO wynosi 600 km rocznie.
W ocenie Izby brak stabilnej koncepcji tworzenia Narodowych Sił Rezerwowych. Niezbędna jest poprawa funkcjonowania
NSR, tworzonych w pierwszej kolejności na potrzeby reagowania kryzysowego i ewentualnie w celu wzmocnienia jednostek
w razie ich użycia poza granicami kraju. Doprecyzowania wymaga koncepcja funkcjonowania tych sił. Z badań NIK wynika,
że ochotnikami z NSR łatano dziury w formacjach zawodowych, w których, z powodu braków kadrowych, pozostawały
nieobsadzone stanowiska. Praktyki takie, w opinii NIK, obniżały efektywność szkolenia rezerwistów, a jednocześnie
uniemożliwiały prawidłowe obsadzanie jednostek żołnierzami zawodowymi.



Wyposażenie polskich kontyngentów

Wyposażanie polskich kontyngentów wojskowych wydzielanych do operacji poza granicami państwa249 było organizowane
i realizowane zgodnie z zasadami zabezpieczenia logistycznego wojsk w operacjach NATO zawartymi w dokumentach dyrektywnych
NATO i w ich narodowych odpowiednikach – wynika z przeprowadzonej przez Izbę kontroli na ten temat. Zakres działań służb
logistycznych uzależniony był od zawartych porozumień międzynarodowych oraz stosownych decyzji Ministra Obrony Narodowej.
Podstawowym źródłem zaopatrzenia tych wojsk były zakupy dokonywane w kraju oraz pomoc sojusznicza uzyskiwana
m.in. w ramach Umowy Nabycia i Usług Wzajemnych (ACSA), zawartej pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej
Rzeczypospolitej Polskiej a Departamentem Obrony Stanów Zjednoczonych Ameryki w dniu 22 listopada 1996 r.
Uzupełnieniem pozyskiwanych tymi drogami materiałów i usług był zakup dóbr na rynkach lokalnych uzależniony w głównej
mierze od potencjału i możliwości ewentualnych miejscowych oferentów, a także od wsparcia państwa gospodarza.
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła utrzymanie w sprawności zasadniczego uzbrojenia i sprzętu wojskowego we
wszystkich polskich kontyngentach wojskowych poddanych kontroli. Pomimo intensywnej eksploatacji, licznych strat
bojowych, utrudnionej dostępności części zamiennych i surowych warunków klimatycznych, w polskim kontyngencie
w Afganistanie utrzymywano wysoki stopień sprawności technicznej we wszystkich grupach etatowego uzbrojenia i sprzętu
wojskowego, tj. od 64% do 100%. W ocenie NIK utrzymanie w ciągłej sprawności uzbrojenia i sprzętu znajdującego się
w dyspozycji żołnierzy z misji, w szczególności w Afganistanie, było możliwe dzięki stworzeniu warunków organizacyjnotechnicznych, umożliwiających wysokie wykorzystanie jego funkcji bojowej i użytkowej.



Wyposażenie jednostek wojskowych

Ocena stanu zorganizowania i funkcjonowania systemu zaopatrywania jednostek wojskowych250, w tym osiągnięcia celów
założonych w „Koncepcji oddzielenia w wojskowych jednostkach budżetowych funkcji finansowo-gospodarczych od operacyjnoszkoleniowych” była celem badań, które objęły m.in. regionalne bazy logistyczne i wojskowe oddziały gospodarcze. Dostosowanie
zabezpieczenia logistycznego, mające na celu osiągnięcie przez wojsko pełnej interoperacyjności w ramach NATO, jest jednym
z głównych kierunków przebudowy i modernizacji armii. Proces przebudowy systemu logistycznego miał m.in. doprowadzić do
oddzielenia w wojskowych jednostkach budżetowych funkcji finansowo-gospodarczych od operacyjno-szkoleniowych.
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Stan profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP na przykładzie wybranych jednostek wojskowych (P/10/086/Departament Obrony Narodowej).
Wyposażanie i zaopatrywanie Polskich Kontyngentów Wojskowych uczestniczących w operacjach poza granicami państwa (P/12/082/Departament
Obrony Narodowej).
Organizacja i funkcjonowanie systemu zaopatrywania jednostek wojskowych (P12/083/Departament Obrony Narodowej).

Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie realizację przez Ministra Obrony Narodowej zadań w zakresie organizacji
i funkcjonowania systemu zaopatrywania jednostek wojskowych, wskazując jednocześnie na pewne nieprawidłowości
i uchybienia251. Nie we wszystkich jednostkach resortu obrony narodowej dokonano rozdzielenia funkcji finansowo-gospodarczych od
operacyjno-szkoleniowych, co było podstawowym celem wdrażanego w Siłach Zbrojnych terytorialnego systemu zabezpieczenia
funkcjonowania jednostek wojskowych.
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Izba ustaliła, że nie zostały określone jednolite zasady przekazywania mienia jednostek przejmowanych na zaopatrzenie przez
wojskowe oddziały gospodarcze i regionalne bazy logistyczne. W planach przydziałów gospodarczych baz logistycznych
i oddziałów gospodarczych dokonywano licznych zmian, co powodowało m.in. konieczność dokonywania korekt w planach
finansowych jednostek oraz istotnie utrudniało realizację zaopatrywania jednostek.

Kontrola wykazała ponadto, że nie wszystkie stanowiska etatowe żołnierzy zawodowych i pracowników wojska,
bezpośrednio związane z planowaniem i realizacją procesu zabezpieczenia funkcjonowania jednostek, zostały obsadzone.
Nie wszyscy żołnierze zawodowi i pracownicy wojska spełniali wymagania przewidziane do pełnienia obowiązków na
zajmowanych stanowiskach służbowych, dotyczące posiadania właściwych kwalifikacji i specjalności wojskowej.



Wycofywanie zbędnego uzbrojenia

Nieprzydatne do dalszego stosowania w wojsku środki bojowe – jak np. amunicja, które zostały po wycofanym z użytkowania
sprzęcie i uzbrojeniu, jako zbędne powinny być przekazane do Agencji Mienia Wojskowego i zagospodarowane. Podejmując
kontrolę wycofywania z armii niepotrzebnego uzbrojenia252, Izba badała, czy system pozbywania się zbędnych
materiałów działa sprawnie i nie zagraża ludziom i środowisku.
Modernizacja i zmiany organizacyjne w armii, w tym rezygnacja przez wojsko ze znacznej ilości nieperspektywicznego
uzbrojenia i sprzętu, przyniosły dodatkowy efekt polegający na gromadzeniu się w wielu jednostkach wojskowych złomu
materiałowego, powstawaniu i zaleganiu zbędnych zapasów.
W procesie wycofywania z wojska zbędnego uzbrojenia i sprzętu wojskowego kontrolerzy stwierdzili wiele nieprawidłowości.
W pierwszym rzędzie dotyczyły one warunków przechowywania niepotrzebnej, bo niespełniającej współczesnych wymogów
amunicji. Kontrolerzy zasygnalizowali, że działania Sztabu Generalnego WP mające zapobiegać powstawaniu zbędnych
zapasów amunicji były wysoce nieskuteczne Brak też było w przepisach resortu obrony jednoznacznego unormowania
sposobu postępowania z amunicją zbędną.
W kontrolowanych składach stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych norm przechowywania środków bojowych. Była w nich
składowana amunicja różnych kalibrów, która nie posiadała aktualnych badań określających okres jej przydatności technicznej.
Z kolei zakupione w 2010 r. urządzenie do niszczenia zbędnego uzbrojenia i sprzętu wojskowego nie było do czasu
zakończenia kontroli eksploatowane z powodu opóźnień legalizacyjnych i braku przepisów określających zasady jego użycia.

B.

Wojska Specjalne

Wojska Specjalne są od 2007 r. w strukturze polskiej armii czwartym rodzajem Sił Zbrojnych. Izba zbadała stan ich przygotowania
do prowadzenia przypisanych im operacji253. Usytuowanie Wojsk Specjalnych w systemie bezpieczeństwa kraju precyzyjnie
określono w „Strategii obronności RP”254. Są one przeznaczone do prowadzenia operacji specjalnych w kraju i poza jego granicami
w okresie pokoju, kryzysu i wojny. W ramach systemu reagowania kryzysowego Wojska Specjalne utrzymują gotowość do udziału
w działaniach antyterrorystycznych, utrzymania porządku publicznego i są przygotowane do wsparcia Policji w takich działaniach.

252
253
254

Wycofywanie z Sił Zbrojnych RP zbędnego uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz jego zagospodarowanie (P13/086/Departament Obrony Narodowej).
Stan przygotowania sił i środków Wojsk Specjalnych do działań w powierzonych obszarach odpowiedzialności (P/13/085/Departament Obrony
Narodowej).
„Strategia obronności Rzeczypospolitej Polskiej. Strategia sektorowa do Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej” – dokument
przyjęty przez Radę Ministrów dnia 23 grudnia 2009 r. (M.P. 2012 r., 377) utracił moc uchwałą nr 67 Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r.
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Rozdział III

Nie zostały, co stwierdzili kontrolerzy, opracowane wymagania funkcjonalne i organizacyjne dotyczące budowy
Zintegrowanego Wieloszczeblowego Systemu Informatycznego Resortu Obrony Narodowej (ZWSI RON). Brak było także
odpowiednio wydajnej sieci teleinformatycznej, niezbędnej do wdrożenia ZWSI RON. Do końca trwania kontroli mienie
będące na ewidencji baz logistycznych i oddziałów gospodarczych nie zostało przeindeksowane na Jednolity Indeks
Materiałowy (JIM) w stopniu umożliwiającym wdrożenie zintegrowanego systemu.

III. Stan państwa w świetle kontroli NIK
NIK pozytywnie, choć z pewnymi zastrzeżeniami oceniła sytuację kadrową Wojsk Specjalnych. System naboru chętnych do
służby i wymagania stawiane kandydatom sprawiają, że morale żołnierzy tej formacji jest wysokie. Są oni dobrze
przygotowani do współpracy z siłami sojuszniczymi m.in. dzięki poprawnej znajomości języka angielskiego. Także wdrożony
system zarządzania i reagowania kryzysowego tych wojsk zapewnia profesjonalne wykonywanie powierzanych polskim
siłom specjalnym zadań, wykonywanych zarówno samodzielnie, jak i zespołowo. Jednocześnie Izba stwierdziła, że stany
osobowe niektórych jednostek są niższe od zaplanowanych, zwróciła też uwagę na występujące braki w uzbrojeniu
i wyposażeniu technicznym niektórych oddziałów.

Rozdział Iii

Trudności w obsadzeniu stanowisk etatowych w jednostkach Wojsk Specjalnych mogą – w opinii NIK – wynikać
m.in. z ograniczenia obowiązującego przy rekrutacji do tej formacji, zawężającego listę potencjalnych kandydatów jedynie do
żołnierzy i funkcjonariuszy służących w innych rodzajach wojsk. Stąd wniosek de lege ferenda o podjęcie działań
legislacyjnych mających na celu rozszerzenie katalogu osób, które mogłyby być powoływane do służby kontraktowej
w Wojskach Specjalnych, o chętnych niebędących żołnierzami zawodowymi bądź funkcjonariuszami.
Wniosek pokontrolny w obszarze obrony narodowej
 o rozważenie poszerzenia ścieżki naboru do wojsk specjalnych o nabór zewnętrzny. Obecnie kandydatami do
służby w Wojskach Specjalnych są żołnierze innych rodzajów sił zbrojnych i służb mundurowych. NIK uważa,
że ścieżkę naboru można poszerzyć, kierując ofertę zatrudnienia także do osób spoza wojska, odpowiednio
sprawdzonych przez służby kontrwywiadu i spełniających wysokie wymagania psychofizyczne.
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IV. Działania antykorupcyjne
1.

Przeciwdziałanie korupcji

Najwyższa Izba Kontroli przywiązuje szczególną wagę do rozpoznawania i diagnozowania w swoich kontrolach
nieprawidłowości stwarzających zagrożenie korupcją. Jest to zadanie traktowane priorytetowo, także z uwagi na
członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Poziom korupcji w Unii Europejskiej przybrał niepokojące rozmiary.
Rocznie kosztuje unijną gospodarkę 120 mld euro. Problem ten dotyczy nie tylko krajów, które niedawno
przystąpiły do europejskiej wspólnoty, ale także państw założycielskich. To główne tezy raportu Komisji
Europejskiej na temat zwalczania korupcji w UE. Jednocześnie KE docenia Polskę za walkę z tą patologią,
w szczególności Najwyższą Izbę Kontroli za skuteczność podejmowanych przez nią działań.
W 2012 roku działania NIK w dziedzinie walki z korupcją doceniła Transparency International. TI szczególną
uwagę zwróciła na przejrzystość funkcjonowania Izby i niezależność w prowadzeniu kontroli. W raporcie
„Mechanizmy przeciwdziałania korupcji w Polsce” Izbie przyznano 88 punktów na 100 możliwych. To najwyższa
ocena wśród polskich instytucji państwowych.

Rozdział IV

W podejściu NIK do problematyki zagrożenia korupcją kluczowe znaczenie ma ujawnianie mechanizmów
korupcjogennych, czyli takich nieprawidłowości, których istnienie wskazuje na zwiększony poziom ryzyka
korupcji. Należy zauważyć, że NIK nie jest organem ścigania, nie ma uprawnień śledczych, nie można zatem
oczekiwać od Izby ujawniania przestępstw korupcyjnych, lecz takich sytuacji, które mogą stanowić przyczynę
zachowań korupcyjnych. Jest to rola przede wszystkim prewencyjna, NIK w swoich kontrolach diagnozuje
poziom zagrożenia korupcją i przedstawia wnioski zmierzające do wyeliminowania tego zagrożenia.
O działaniach antykorupcyjnych Izby mówił Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski na IV Międzynarodowej Konferencji
Antykorupcyjnej (9 grudnia 2013 r.), poświęconej tematowi: ,,Rola urzędów administracji państwowej w identyfikowaniu
nieprawidłowości w zamówieniach publicznych”. Prezes NIK podkreślił, że Najwyższa Izba kontroli, począwszy od
1999 r., problematykę korupcyjną traktuje priorytetowo. NIK od lat promuje praktyki antykorupcyjne. Do kanonu
proponowanych przez Izbę przedsięwzięć należą: jawność postępowania w zamówieniach publicznych, ograniczenie
dowolności postępowania funkcjonariuszy publicznych, zasada „wielu oczu” w rozstrzyganiu spraw, rotacyjność na
stanowiskach decyzyjnych, eliminowanie konfliktu interesów oraz wzmacnianie kontroli wewnętrznej w instytucjach
publicznych.
Z inicjatywy Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego doszło w grudniu 2013 r. do spotkania
z Prokuratorem Generalnym Andrzejem Seremetem, poświęconego wzmocnieniu współpracy między NIK i Prokuraturą
Generalną. Podjęte działania mają przynieść zwiększenie skuteczności zawiadomień o przestępstwie, w tym
o uzasadnionym podejrzeniu korupcji. Dają też nowy impuls dla prowadzonej od wielu lat przez Izbę szerokiej
współpracy na polu antykorupcji z wszystkimi instytucjami i organizacjami zajmującymi się tą problematyką, w tym
z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, Policją, Centralnym Biurem Śledczym i Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Określone przez NIK obszary ryzyka korupcyjnego i mechanizmy korupcjogenne zostały wykorzystane w części
dotyczącej diagnozy zjawiska w uchwalonym przez Radę Ministrów Rządowym Programie Przeciwdziałania Korupcji na
lata 2014-20191.
Podkreślić należy, że ze szczególną uwagą Izba traktuje przejrzystość i zabezpieczenia antykorupcyjne w zakresie
wykorzystywania środków unijnych, czego wyrazem są podejmowane kontrole, jak również podnoszenie tego tematu
przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego na różnych forach, na przykład podczas XXIII Forum
Ekonomicznym w Krynicy (3-4 września 2013 r.).
„Dostęp do informacji publicznej w świetle kontroli Najwyższej Izby Kontroli”, czyli problematyka jawności działań
administracji publicznej – jednego z najlepszych instrumentów antykorupcyjnych, był tematem referatu Prezesa
Najwyższej Izby Kontroli otwierającego konferencję naukową współorganizowaną przez Rzecznika Praw Obywatelskich
oraz Instytut Nauk Prawnych PAN (11 grudnia 2013 r.).
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Uchwała nr 37 Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019
(M.P. z 28 kwietnia 2014 r., poz.299).

IV. Działania antykorupcyjne
Ochrona praw obywatela przed ryzykiem nadużyć ze strony dążących do jak największej skuteczności organów ścigania
oraz upowszechnianie wyników kontroli dotyczącej bilingów były głównym wątkiem wielu wykładów i wystąpień Prezesa
Najwyższej Izby Kontroli, w tym podczas X Krajowego Zjazdu Radców Prawnych (8 listopada 2013 r.) i w Komendzie
Głównej Policji (5 listopada 2013 r.).
Ponieważ udzielanie zamówień publicznych wiąże się z istotnym ryzykiem przekraczania granic prawem dozwolonego
uznania administracyjnego, dowolności postępowania i zachowań korupcyjnych, Najwyższa Izba Kontroli stale obejmuje
ten obszar kontrolami, co daje też asumpt do wystąpień publicznych, na przykład wykładu Wiceprezesa NIK Mariana
Cichosza podczas konferencji „Kontrola zamówień publicznych” na Uniwersytecie Wrocławskim (17-18 czerwca 2013 r.).
Najwyższa Izba Kontroli nie tylko kontroluje przestrzeganie przepisów i standardów antykorupcyjnych, ale też
upowszechnia je poprzez działania szkoleniowe, jakie na przykład dyrektor Delegatury NIK w Zielonej Górze Zbysław
Dobrowolski przeprowadził dla pracowników Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia czy
radca Prezesa NIK Alina Hussein dla przedstawicieli samorządów regionu wielkopolskiego. Przedstawiła ona także
stanowisko Izby wobec takich zagadnień, jak: „Jakie są mocne i słabe strony istniejących systemów antykorupcyjnych?
Czy można i trzeba stworzyć jednolite rozwiązania dla całej administracji publicznej?” w toku dyskusji ekspertów podczas
rządowej konferencji nt. „Systemy antykorupcyjne w administracji publicznej” (MSW, 21 czerwca 2013 r.).

Eksperci NIK biorą aktywny udział w niemal wszystkich konferencjach organizowanych przez uczelnie wyższe, izby
gospodarcze i organizacje pozarządowe, zajmujące się przedmiotową problematyką, m.in. przez Polską Akademię Nauk
– Instytut Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Warszawski – Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Program Przeciw
Korupcji przy Fundacji Batorego, obecnie pod nazwą Program Odpowiedzialne Państwo, Antykorupcyjną Koalicję
Organizacji Pozarządowych (prezentacja raportu otwarcia Koalicji na rzecz Otwartego Rządu), Instytut Spraw
Publicznych i Biuro Rady Europy (rekomendacje raportu GRECO – Zapobieganie korupcji wśród parlamentarzystów,
sędziów i prokuratorów), British Polish Chamber of Commerce (prezentacja raportu nt. zamówień publicznych,
opracowanego przez OLAF we współpracy z PwC) i inne.
Doświadczenia NIK w zakresie przeciwdziałania korupcji są także prezentowane przedstawicielom organów kontroli
innych państw, na przykład w Szarvas (Węgry). Szkolenie z zakresu NIK-owskiej metodyki kontroli obszarów
zagrożonych korupcją jest jednym z elementów programu wsparcia dla ukraińskich kontrolerów.
Nowa strategia INTOSAI na lata 2011-2016 uznaje za kluczowe promowanie przejrzystości, rozliczalności, dobrego
zarządzania i walki z korupcją. NIK bierze udział w pracach Komisji INTOSAI do spraw Standardów nad aktualizacją
Kodeksu Etyki dla Kontrolerów. Izba uczestniczy również aktywnie w opracowaniu wytycznych INTOSAI odnośnie do
przeciwdziałania korupcji w ramach specjalnej grupy roboczej. Warto odnotować, że w zbiorze artykułów poświęconych
wzmocnieniu kompetencji najwyższych organów kontroli w zakresie walki z korupcją, opublikowanym w grudniu 2013 r.
przez ONZ i INTOSAI, jednym z autorów jest pracownik NIK Zbysław Dobrowolski. Przy okazji zasygnalizujmy publikację
obszernie prezentującą wyniki kontroli NIK z 2012 roku w artykule „Najwyższa Izba Kontroli na tropie zagrożenia
korupcją”, autorstwa radcy Prezesa NIK Aliny Hussein, w magazynie prawniczym „Jurysta” (nr 7-8/2013).
Dorobek NIK w dziedzinie przeciwdziałania korupcji jest też ważnym elementem kontynuowanej od lat współpracy NIK
z Bankiem Światowym, tak w zakresie prowadzonych kontroli i audytów, jak i działań szkoleniowych, w tym dla krajów
rozwijających się. Eksperci NIK wzięli udział w projekcie Banku Światowego na rzecz rozwoju instytucjonalnego dla NOK
Iraku. O przyszłych działaniach obu instytucji rozmawiał Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski z Dyrektorem ds. Zawieszeń
i Wykluczeń w Banku Światowym Pascale Helene Dubois podczas spotkania w grudniu 2013 roku w Warszawie.
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Rozdział IV

Przedstawiciele NIK wzięli udział w dorocznej Konferencji Audytorów Wewnętrznych, która odbyła się w połowie maja
2014 r. Motywem wiodącym konferencji (działu administracji rządowej obrona narodowa) były obszary ryzyka
występowania korupcji i defraudacji, kontrolerskie techniki identyfikowania takich zjawisk oraz bezpieczeństwo i ochrona
informacji. Alina Hussein, radca Prezesa NIK, otworzyła konferencję wykładem na temat: „Obszary ryzyka korupcyjnego
i mechanizmy korupcjogenne”. Natomiast Beata Bogucka z Departamentu Obrony Narodowej NIK podała konkretne
przykłady takich mechanizmów na podstawie przeanalizowanego materiału kontrolnego. Prezentacjom przysłuchiwali się
m.in. wiceminister obrony narodowej Beata Oczkowicz, będąca przewodniczącą Komitetu Audytu w MON, dyrektor
generalny MON Piotr Lis oraz około stu kontrolerów wewnętrznych i audytorów różnych resortów administracji rządowej.
Po wysłuchaniu wystąpień przedstawicieli NIK audytorzy stwierdzili, że otrzymali praktycznie gotowe programy
i kompletne check listy w badanej przez nich działalności ryzyka korupcyjnego. Organizatorzy wyrazili też chęć
kontynuacji tej formy współpracy z NIK.

IV. Działania antykorupcyjne
2.

Główne obszary ryzyka korupcji

Z ustaleń kontrolnych Najwyższej Izby Kontroli wynika, że istnieją cztery główne obszary, w których ryzyko korupcji,
z uwagi na rodzaj prowadzonej działalności jest szczególnie wysokie:
 Wydawanie decyzji w ramach uznania administracyjnego2
Kiedy instytucje władzy publicznej działają w ramach uznania administracyjnego, zawsze istnieje ryzyko,
że dopuszczalna możliwość wyboru pomiędzy różnymi konsekwencjami prawnymi dla ustalonego stanu faktycznego
przekształci się w niedopuszczalną dowolność działania organu. Ryzyko zwiększa się proporcjonalnie do
rozszerzania się zakresu uznania administracyjnego, co wiąże się zazwyczaj z brakiem jasnych i precyzyjnych
kryteriów prawnych podejmowania decyzji.
 Rozdział przez państwo dóbr deficytowych
Ryzyko korupcji jest wysokie zawsze wtedy, gdy państwo rozdziela jakieś dobra deficytowe, na które jest więcej
chętnych niż możliwości ich zaspokojenia. Dotyczy to na przykład wyboru projektów współfinansowanych ze środków
UE, rozdziału koncesji telewizyjnych czy radiowych, dostępu do niektórych świadczeń medycznych itp.

Rozdział IV

 Wykonywanie przez państwo funkcji policyjnych, inspekcyjnych i nadzorczych
Podwyższone ryzyko dotyczy tych wszystkich rodzajów działalności, które wiążą się z wykonywaniem przez państwo
funkcji związanych z ujawnianiem nieprawidłowości i karaniem ich sprawców, np. policja drogowa, inspekcja
sanitarna, nadzór budowlany itp. Istnieje tam ryzyko, że w zamian za korzyści majątkowe urzędnicy mogą przymykać
oczy na zachowania nieprawidłowe, naruszające prawo.
 Działalność na styku interesu publicznego i prywatnego
Podwyższone ryzyko korupcji dotyczy również takiej działalności, która wiąże się z bliskością interesu publicznego
i prywatnego, jest to na przykład zawieranie kontraktów między firmami publicznymi i prywatnymi, gdy istnieje
zagrożenie, że dojść może do relacji przysparzających korzyści firmie prywatnej, a niekorzystnych dla instytucji czy
firmy publicznej. Dotyczy to na przykład prywatyzacji, zawierania umów o zamówienia publiczne, nabywania czy
sprzedaży majątku przez instytucje publiczne itp.
W praktyce NIK, ilekroć kontrola dotyczy któregoś ze wskazanych wyżej rodzajów działalności, za pomocą specjalnej
metodyki antykorupcyjnej wnikliwie bada, czy w działalności tej nie występują mechanizmy korupcjogenne.

3.

Mechanizmy korupcjogenne

Dotychczasowe wyniki kontroli, a także analizy NIK wskazują, że szczególny wpływ na powstawanie i zwiększanie
ryzyka korupcji mają cztery główne mechanizmy korupcjogenne:
 Dowolność postępowania (przy wydawaniu decyzji w ramach uznania administracyjnego), czyli nieprawidłowość
polegająca na tym, że urzędnicy instytucji państwowych działają nie według jednoznacznie przyjętych zasad, lecz
według własnej dobrej bądź złej woli. Decyzja wydana w warunkach uznania administracyjnego nie może być decyzją
dowolną, ale musi wynikać z wszechstronnego i dogłębnego rozważenia wszystkich okoliczności faktycznych sprawy.
 Konflikt interesów, czyli taka sytuacja, w której dochodzi do kolizji między służbą publiczną danego urzędnika
a jego prywatnymi interesami bądź sprawami. Do konfliktu interesów dochodzi najczęściej wtedy, gdy nie są
w dostatecznym stopniu przestrzegane normy zakazujące łączenia określonych funkcji publicznych i zajęć.
 Brak wymaganej jawności postępowania, czyli ukrywanie przed opinią publiczną tego, co w świetle prawa
powinno być dostępne i jawne. Istnieje powiedzenie, że korupcja rodzi się „w ciemności”, a brak jawności
postępowania władz czy instytucji publicznych taki właśnie „stan ciemności” stwarza.
 Brak (słabość) systemu kontroli zarządczej. Działalność publiczna, a zwłaszcza związana z wydawaniem
publicznych pieniędzy oraz osiąganiem zaplanowanych rezultatów, opiera się na ustalonym w danej jednostce
2
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Uznanie administracyjne oznacza przewidziane obowiązującymi przepisami prawa uprawnienie organu administracji wydającego decyzję
do wyboru rozstrzygnięcia.

IV. Działania antykorupcyjne
systemie kontroli zarządczej. Standardy kontroli zarządczej przewidują istnienie różnych (adekwatnych
do istniejących w jednostce rodzajów ryzyka) mechanizmów kontrolnych takich, jak kontrola wewnętrzna, nadzór
hierarchiczny czy też kontrole zapobiegające oraz wykrywające. Niska skuteczność systemu kontroli zarządczej
w jednostce może u niektórych osób rodzić poczucie bezkarności, co może zachęcać do zachowań korupcyjnych.

4.

Mechanizmy korupcjogenne w kontrolach prowadzonych w 2013 roku
Kontrola kontraktowania świadczeń medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (informacja NIK
z lutego 2014 roku)
Kontrola ta wykazała korupcjogenną dowolność postępowania w zakresie kontraktowania świadczeń
medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Kontraktowanie usług w lecznictwie szpitalnym
i specjalistycznym jest mało przejrzyste, a procedury stosowane przez NFZ nie zawsze zapewniają wybór
najlepszych świadczeniodawców, którzy gwarantowaliby pacjentom odpowiednią jakość i dostępność usług.
Tym samym Fundusz nie zawsze w najlepszy sposób gospodaruje publicznymi pieniędzmi, pochodzącymi ze
składek zdrowotnych obywateli.
Zgodnie z założeniami kluczowe znaczenie w procedurze kontraktowania świadczeń zdrowotnych miały mieć
dwa etapy: rankingowy i negocjacyjny – dzięki nim pacjent miał otrzymywać możliwie najlepsze świadczenie za
możliwie najniższą cenę. Kontrola NIK wykazała jednak, że w przypadku lecznictwa szpitalnego oraz lecznictwa
specjalistycznego proces kontraktowania jest obarczony wieloma wadami.

Z kolei w przypadku ambulatoryjnej opieki specjalistycznej ranking jakościowy (sam w sobie niedoskonały,
bo oparty na jakości deklarowanej w ofercie, nie zawsze zgodnej z rzeczywistą jakością placówek) jest
przekreślany i kwestionowany na etapie negocjacji, na którym jedynym liczącym się kryterium są ceny procedur
zaproponowane przez świadczeniodawców. Na ich podstawie komisje negocjacyjne ustalają zupełnie nowy
ranking i według własnych, zmiennych reguł (często przekazanych przez przełożonego ustnie) arbitralnie
przydzielają kontrakty, narzucając warunki i ostateczne ceny. Odmowa podpisania propozycji Funduszu przez
świadczeniodawcę jest równoznaczna z rezygnacją z kontraktu. Zdaniem NIK trudno ten sposób postępowania
określić mianem negocjacji.
Brak rzetelnej weryfikacji i odstąpienie od wizytacji u świadczeniodawców sprawiły, że podpisywano kontrakty
z placówkami, które nie spełniały wymagań. We wnioskach z tej kontroli NIK domaga się takich zmian w systemie
kontraktowania, aby negocjacje i wybór kontraktów były całkowicie transparentne.
Kontrola prowadzenia kontroli świadczeniodawców oraz weryfikacji wykonania zakontraktowanych
świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia (informacja NIK z marca 2013 roku)
Kontrola ta wykazała korupcjogenną słabość, a niekiedy wręcz brak kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia nad
wykonywaniem zakontraktowanych świadczeń opieki zdrowotnej przez jednostki służby zdrowia.
Narodowy Fundusz Zdrowia sprawdza dostępność i jakość świadczeń medycznych zbyt rzadko. Kontrolerzy NIK
wyliczyli, że Fundusz kontroluje jednostki, z którymi zawarł umowę o wykonywanie świadczeń medycznych,
średnio co 12 – 13 lat. Jednostki podstawowej opieki zdrowotnej (poz), które sprawują kontrolę nad zdrowiem
ludności całego kraju (obejmują m.in. lekarzy pierwszego kontaktu, przychodnie, nocną i świąteczną opiekę
zdrowotną), mogą spodziewać się kontroli przeciętnie co 24 lata, a przychodnie stomatologiczne raz na 18 lat.
Przykładem jest wrocławski oddział NFZ, któremu podległe przychodnie stomatologiczne mogą spodziewać się
kontroli jakości i dostępności swoich usług średnio raz na 18 lat.

211

Rozdział IV

W publicznym lecznictwie szpitalnym sens kontraktowania wypacza to, że przyznawana na ostatnim etapie
procedury cena za punkt rozliczeniowy (miara służąca do rozliczenia oferowanego świadczenia) jest stała i tak
naprawdę nienegocjowalna, bez względu na jakość oferty przedstawionej na wcześniejszych etapach
postępowania. W efekcie praktycznie wszystkie szpitale publiczne, które zgłosiły oferty, podpisują umowy,
a etapy wcześniejsze, np. ranking placówek uwzględniający jakość oferowanych świadczeń, nie mają większego
znaczenia.

IV. Działania antykorupcyjne
Zarazem wiele dużych jednostek, szczególnie szpitali, sprawdzanych jest po kilka razy w roku. Kontrole te jednak
pomijają aspekt jakościowy, koncentrując się na rozliczeniach dużych kwot kontraktów. Ta nierównowaga sprawia,
że większość jednostek służby zdrowia jest poza nadzorem NFZ, a niektóre zakresy świadczeń medycznych
pozostają poza jakąkolwiek kontrolą Funduszu. Zbyt rzadko prowadzone kontrole oznaczają łamanie zasady
działania Funduszu, która nakazuje oddziałom nadzorować pod względem jakości i dostępności świadczeń
medycznych każdą jednostkę co najmniej raz na pięć lat.
Potwierdzają to także dane z kontroli NIK przeprowadzonej w pięciu oddziałach NFZ. W latach 2003-2012 na
250 zbadanych jednostek służby zdrowia szpitale kontrolowane były od kilku do kilkunastu razy. W tym czasie
ponad 54 % podmiotów udzielających innych rodzajów świadczeń nie podlegało kontroli ani razu.
W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne Prezes NFZ poinformował o podjętych działaniach, w tym o zwiększeniu
o prawie 14% w stosunku do roku poprzedniego liczby kontroli świadczeniodawców, przeprowadzonych przez Oddziały
w 2012 r. oraz zleceniu pracownikom Centrali Funduszu kontroli we wszystkich oddziałach w zakresie wykonywania
zadań przez komórkę właściwą do spraw kontroli realizacji umów w latach 2011-2012.
Kontrola zakupu i wykorzystania aparatury medycznej współfinansowanej ze środków Regionalnych
Programów Operacyjnych (informacja NIK z czerwca 2013 roku)
Kontrola wykazała chaotyczny i dowolny, a więc także korupcjogenny system zakupu urządzeń medycznych,
nabywanych przez samorządy dla placówek medycznych ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnych
Programów Operacyjnych.

Rozdział IV

Obecnie stosowane procedury zakupowe sprawiają, że w jednych miejscowościach specjalistycznego sprzętu
brakuje, a w innych jest go zbyt dużo. W wielu placówkach unijne projekty przygotowano niedbale: brakowało
np. wykwalifikowanej kadry, uprawnionej do obsługi zamówionych urządzeń, a także odpowiednio
przystosowanych gabinetów i laboratoriów, choć dofinansowanie można było przeznaczyć także na adaptację
pomieszczeń. Opóźniało to dostawy, instalację i uruchomienie zakupionej aparatury. W konsekwencji
nowoczesne i specjalistyczne urządzenia przez wiele miesięcy stały niewykorzystane, a zamiast oczekiwanej
poprawy doszło nawet do pogorszenia sytuacji finansowej niektórych szpitali, ponieważ musiały ponosić koszty
m.in. amortyzacji sprzętu.
W sześciu zakładach kontrolerzy zakwestionowali także sposób wykorzystania urządzeń: pobierano tam opłaty
za badania diagnostyczne, mimo że aparatura dofinansowana ze środków unijnych mogła być wykorzystywana
wyłącznie do udzielania świadczeń w ramach kontraktu z NFZ.
W ocenie NIK obowiązujące regulacje prawne nie sprzyjają prowadzeniu skoordynowanej polityki dotyczącej
wyposażenia lecznic w sprzęt i aparaturę medyczną. Samorządy województw nie mogą np. monitorować liczby
i rodzaju badań wykonanych w placówkach prywatnych lub w placówkach publicznych podlegających
np. gminom. Utrudnia to ocenę potrzeb populacji zamieszkałej na terenie danego województwa.
W wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do Ministra Zdrowia wnioskowano o przeanalizowanie wpływu nowych regulacji
prawnych, dotyczących liczby osób oczekujących, na wiarygodność uzyskiwanych danych oraz przeanalizowanie nasycenia
jednostek ochrony zdrowia aparaturą wysokospecjalistyczną służącą do diagnostyki obrazowej, a następnie o podjęcie
działań na rzecz proporcjonalnego i odpowiedniego do potrzeb rozmieszczenia tej aparatury.
Wnioski pokontrolne kierowane do jednostek samorządu terytorialnego – podmiotów tworzących SPZOZ – dotyczyły
między innymi rozpoznania potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu/województwa i zbadania wyposażenia
podległych jednostek ochrony zdrowia w specjalistyczną aparaturę diagnostyczną, dostępności badań, zapewnienia
nadzoru w zakresie zakupu i wykorzystania specjalistycznej aparatury diagnostycznej oraz zagospodarowania
niewykorzystanej aparatury medycznej.
Wnioski pokontrolne skierowane do podmiotów leczniczych – SPZOZ i spółek kapitałowych – dotyczyły między innymi
efektywnego wykorzystania zakupionej aparatury medycznej ze środków UE i zapewnienia prawidłowego prowadzenia
list oczekujących na wykonanie badań diagnostycznych oraz rzetelnego prowadzenia ewidencji aparatury medycznej.

212

IV. Działania antykorupcyjne
Kontrola gospodarowania zasobem własności rolnej Skarbu Państwa przez Agencję Nieruchomości
Rolnej Oddział Terenowy w Poznaniu (informacja NIK z czerwca 2013 roku)
Kontrola ta wykazała bardzo poważne mechanizmy korupcjogenne dowolności postępowania oraz braku kontroli
i nadzoru w zakresie gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz w rozliczeniach
z nabywcami i dzierżawcami nieruchomości.
Najwyższa Izba Kontroli oceniła negatywnie sposób gospodarowania Zasobem Własności Rolnej Skarbu
Państwa pomimo pozytywnej oceny wysokiego stopnia zagospodarowania zasobu oraz jego ewidencjonowania.
Przyczyną nieprawidłowości było nieprzestrzeganie regulacji ustawowych i przepisów wewnętrznych Agencji,
a także nienależyte zabezpieczenie interesu Skarbu Państwa w przypadku sprzedaży czy dzierżawy
nieruchomości oraz niewykorzystywanie wszystkich uprawnień wobec użytkowników bezprawnie korzystających
z zasobu. Ocenę tę uzasadniły też nieprawidłowości przy udzielaniu ulg w spłacie należności, niska skuteczność
działań windykacyjnych zaległości Skarbu Państwa oraz niepełna realizacja wniosków pokontrolnych
sformułowanych po poprzednich kontrolach NIK. Wyniki kontroli wskazują, że do powstania tych
nieprawidłowości przyczynił się także nieskuteczny system nadzoru właścicielskiego. Podczas realizacji
niektórych zadań zaistniały okoliczności noszące znamiona mechanizmów korupcjogennych.

Izba wskazuje, że niezbędne jest podjęcie przez Prezesa Agencji działań usprawniających nadzór nad przestrzeganiem
obowiązujących procedur wynikających z przepisów prawa i norm wewnętrznych, a także doprowadzenie do pełnej
zgodności uregulowań wewnętrznych z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w zakresie
dotyczącym zmian po stronie dzierżawców.
Działania naprawcze powinny doprowadzić w szczególności do wyeliminowania: nadmiaru kompetencji w ręku jednego
pracownika, dowolności w podejmowaniu decyzji, niewłaściwego dokumentowania prowadzonych działań, a także
nierównego dostępu do informacji dla potencjalnych kontrahentów Agencji.
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Rozdział IV

W toku postępowań mających na celu oddanie nieruchomości zasobu w dzierżawę lub sprzedaż ustawowe regulacje
oraz przepisy wewnętrzne Agencji nie zawsze były przestrzegane. Zagospodarowanie nieruchomości zasobu o łącznej
powierzchni ponad 8.422 ha nastąpiło z pominięciem przepisów art. 39 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami
rolnymi Skarbu Państwa, w wyniku zarządzeń prezesów Agencji zezwalających na dokonanie cesji praw i obowiązków
z umów dzierżaw na osoby trzecie. Wpłaty wniesione przez te podmioty wyniosły łącznie 6.729,2 tys. zł. W przebiegu
transakcji sprzedaży oraz dzierżawy nieruchomości zasobu na wszystkich etapach postępowań wystąpiły poważne
nieprawidłowości. Dotyczyły one tak istotnych elementów postępowania, jak wykazy nieruchomości przeznaczonych
do zagospodarowania i ogłoszenia o przetargach, weryfikacja przyjmowanych zabezpieczeń czy monitorowanie spłaty
należności. Łączna wartość sprzedanych nieruchomości, których dotyczyły nieprawidłowości wyniosła 42.889,1 tys. zł
(tj. 59% ceny sprzedaży wszystkich nieruchomości objętych kontrolą). Finansowy wymiar nieprawidłowości
stwierdzonych w wyniku kontroli NIK w zakresie sprzedaży i dzierżawy wynosi 32.755,5 tys. zł. Nieruchomości o łącznej
powierzchni 814,8370 ha pozostawały w dyspozycji użytkowników, którzy nie posiadali tytułu prawnego
do gospodarowania nimi (tzw. bezumowne użytkowanie). Kontrolowane jednostki nie podjęły w stosunku
do użytkowników bezprawnie zajmujących nieruchomości zasobu, wszystkich działań możliwych do podjęcia
na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto, w Filii w Pile nierzetelnie naliczano bezumownym
użytkownikom kary finansowe. Stwierdzono także przypadki bezpodstawnego odstąpienia od obciążenia użytkowników
takimi sankcjami. W wyniku kontroli ujawniono przypadki zaniechań w podejmowaniu działań windykacyjnych lub
niesystematycznego ich prowadzenia, a także dopuszczenia do przedawnienia należności Skarbu Państwa.
Wieloletnie działania windykacyjne podejmowane w okresie objętym kontrolą nie doprowadziły do wyegzekwowania
wszystkich zaległych należności. Istotny wpływ na ten stan miało niewystarczające zabezpieczenie interesu Skarbu
Państwa w umowach zawartych z kontrahentami w latach 1992-2001 (jako jedyną formę zabezpieczenia stosowano
weksel in blanco, a wartość zabezpieczenia była nieadekwatna do wartości transakcji). Przy stosowaniu ulg w spłacie
należności z tytułu zbycia i dzierżawy nieruchomości nie przestrzegano uregulowań wewnętrznych Agencji, równego
traktowania dłużników, co doprowadziło do zaniżenia dochodów Skarbu Państwa o kwotę nie mniejszą niż 714,8 tys. zł.
Stwierdzone nieprawidłowości w gospodarowaniu zasobem świadczyły o nienależytym systemie nadzoru
właścicielskiego. Wyniki kontroli obu jednostek organizacyjnych Agencji pokazały, że nie zostały wyeliminowane
nieprawidłowości stwierdzone w toku wcześniejszych kontroli przeprowadzonych przez Delegaturę NIK w Poznaniu.

IV. Działania antykorupcyjne
Kontrola sprzedaży nieruchomości rolnych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przez Oddziały
Terenowe Agencji Nieruchomości Rolnych w: Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu (informacja NIK
ze stycznia 2014 roku)
Kontrola ta wykazała korupcjogenny mechanizm dowolności postępowania oraz słabość kontroli i nadzoru
w działalności Agencji Nieruchomości Rolnych w zakresie sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych.
Mechanizmy te są szczególnie niebezpieczne, gdyż prowadzą do utraty kontroli państwa nad nabywaniem
nieruchomości rolnych w Polsce przez cudzoziemców, a także umożliwiają nadmierną koncentrację ziemi rolnej
w rękach jednej osoby.
Kontrola wykazała, że cudzoziemcy stają się posiadaczami gruntów rolnych w Polsce w drodze nabycia udziałów
w polskich spółkach, które są właścicielem ziemi. MSW nie posiada jednak pełnych danych, o skali nabywania
polskich gruntów przez cudzoziemców. Dane resortu są 3-4 krotnie niższe od stanu rzeczywistego. Wynika to
z luki w przepisach, które nie zobowiązują spółek kontrolowanych przez obcokrajowców do składania informacji
o posiadanych gruntach.
Odpowiedzialna za sprzedaż państwowej ziemi Agencja Nieruchomości Rolnych nie monitoruje występujących
na rynku wtórnym procesów koncentracji gruntów w rękach jednej osoby.
Ponadto ANR nie monitorowała procesów na wtórnym rynku obrotu gruntami rolnymi, choć jest to istotne ze
względu na przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji gruntów (mówią o tym założenia polityki rolnej państwa).
W trakcie kontroli ustalono, że w latach 2011-2012 w woj. zachodniopomorskim 2,3% nabywców (12 z 509
kupców) nabyło aż 33,7% powierzchni oferowanych gruntów, tj. 9.835 ha.

Rozdział IV

NIK stwierdziła również brak przejrzystych procedur typowania nieruchomości rolnych do sprzedaży, a także ich
powierzchni. Wybór gruntów nie był też poprzedzony żadną udokumentowaną analizą. Taka praktyka
urzędników grozi dowolnością postępowania i sprzyja powstawaniu mechanizmów korupcjogennych.
Obowiązujący system kwalifikacji uczestników przetargów umożliwiał udział w nich rolnikom, którzy kupowali
grunty w innym celu niż na powiększenie własnego gospodarstwa rodzinnego. Dopiero na początku 2013 r.
Prezes ANR wprowadził zapisy w procedurach wewnętrznych ograniczające takie postępowanie, ale zdaniem
NIK przyjęte zasady powinny być uregulowane ustawowo.
W wyniku kontroli Izba skierowała wnioski do Ministra Spraw Wewnętrznych dotyczące między innymi ujęcia w prowadzonym
rejestrze rzeczywistej powierzchni nieruchomości rolnych na terenie kraju, stanowiących własność lub znajdujących się
w użytkowaniu wieczystym spółek z siedzibą w Polsce, w których cudzoziemcy nabyli (objęli) akcje lub udziały.
Do Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych Izba wnioskowała o wprowadzenie procedur dotyczących monitorowania
zjawisk zachodzących na wtórnym rynku obrotu nieruchomościami oraz podjęcie działań mających na celu realizację
zadań określonych w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego, a w szczególności przeciwdziałanie zagrożeniu
nadmiernej koncentracji nieruchomości.
Do Dyrektorów Oddziałów Terenowych Agencji Nieruchomości Rolnych NIK wnioskowała o opracowanie zasad
typowania nieruchomości zasobu przeznaczonych do sprzedaży, w tym dokumentowania tego procesu.
Izba domaga się wszczęcia inicjatywy zmiany prawa przez:
 Ministra Spraw Wewnętrznych w zakresie zapewnienia pozyskiwania pełnej informacji o nabywanych lub
obejmowanych udziałach lub akcjach przez cudzoziemców, w spółkach będących właścicielami lub
użytkownikami wieczystymi nieruchomości rolnych, w przypadkach określonych art. 8 ust. 4 ustawy nnpc;
 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w porozumieniu z Prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych w zakresie
ustawowego określenia okoliczności uzasadniających wykluczenie z przetargu ograniczonego kandydata na
nabywcę nieruchomości rolnych zasobu.
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IV. Działania antykorupcyjne
Kontrola zarządzania należnościami agencji rolnych (informacja NIK z marca 2014 roku)
Kontrola ta wykazała daleko idącą dowolność postępowania w zakresie zarządzania należnościami Agencji
Nieruchomości Rolnych i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
W ANR stwierdzono istotne nieprawidłowości w zakresie udzielania ulg w spłacie należności, które polegały na
nieprzestrzeganiu uregulowań prawnych – zarówno powszechnie obowiązujących, jak i wewnętrznych – przy
odraczaniu terminów spłaty i rozkładaniu należności na raty. Niektóre ze stwierdzonych nieprawidłowości
polegające na dowolności postępowania oraz braku lub ograniczonej jawności postępowania świadczą
o istnieniu mechanizmów korupcjogennych znacznie zwiększających ryzyko korupcji. Ponadto niezgodnie
z przepisami ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa dokonywano cesji praw
i obowiązków wynikających z umów dzierżawy na osoby trzecie.
W zakresie ewidencjonowania i sporządzania sprawozdawczości dotyczącej należności nie w pełni
przestrzegano obowiązujących zasad dotyczących bieżącego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz
konieczności aktualizowania wartości nieściągalnych należności. Nieprawidłowo też sporządzano roczne
sprawozdania finansowe w zakresie zaległych należności, znacznie zawyżając ich wartość.
W badanym okresie wzrosły należności zaległe Agencji, czego głównym powodem było obowiązkowe naliczanie
odsetek od kwot głównych należności, które powstały przed tym okresem. Niska ściągalność należności Agencji
związana była przede wszystkim z przewlekłością i niewielką skutecznością postępowań egzekucyjnych.
Stwierdzono również występowanie opóźnień w wysyłaniu do dłużników wezwań do zapłaty należności
Ujawniono też przypadki nieprzestrzegania obowiązujących wytycznych oraz instrukcji przy zawieraniu umów
sprzedaży i dzierżawy nieruchomości rolnych.

Stwierdzono również nieprawidłowości w obszarze udzielania ulg w spłacie należności, polegające na przewlekłym
prowadzeniu postępowań w sprawach o odroczenie terminów spłaty i rozłożenie należności na raty, a także
nieterminowym wszczynaniu postępowań w sprawach umorzenia należności z urzędu.
Mając na uwadze przedstawione powyżej nieprawidłowości, NIK wskazuje na potrzebę podjęcia przez Prezesa ANR
skutecznych działań mających na celu usprawnienie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów w zakresie zarządzania
należnościami, dotyczących w szczególności udzielania ulg w spłacie oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych
i sporządzania sprawozdawczości. Nadto Izba zwraca uwagę na niezgodność przepisów wewnętrznych ANR
(zarządzenia, wytyczne) z przepisami ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.
Kontrola realizacji programu wsparcia dla producentów warzyw w związku z kryzysem spowodowanym
szczepem bakterii EHEC w 2011 r. (informacja NIK z marca 2013 r.)
Kontrola ta wykazała korupcjogenną dowolność postępowania i brak wymaganej jawności działania Oddziału
Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Kielcach. Stwierdzono przekazanie niepełnych informacji o programie
wsparcia. W OT ARR w Kielcach pracownicy Oddziału informowali o możliwości uzyskania wsparcia jedynie do
upraw pod osłonami. Skutkowało to niewystąpieniem o pomoc producentów spełniających warunki uczestnictwa
w programie, a w szczególności producentów prowadzących uprawy gruntowe warzyw. Zostało to podniesione
w skargach skierowanych do Prezesa ARR. Najistotniejsze nieprawidłowości w przygotowaniu i realizacji
programu wsparcia w centrali Agencji polegały na braku informacji o możliwości wsparcia producentów
uprawiających warzywa nie tylko pod osłonami, ale także w gruncie oraz niepodjęciu działań w stosunku
do OT ARR w Kielcach pomimo posiadania informacji o niewłaściwym stosowaniu procedur kontrolnych.
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W odniesieniu do ARiMR stwierdzono m.in., że chociaż w Agencji określono i wdrożono procedury, m.in. w zakresie:
ustalania kwot nienależnie lub nadmiernie pobranych płatności, rejestracji należności, a także ich dochodzenia,
to proces odzyskiwania zaległych należności był jednak długotrwały i nieskuteczny. Działania windykacyjne
prowadzono w sposób opieszały. Stwierdzono też przypadki zaniechania tych działań, co skutkowało przedawnieniem
dochodzenia należności. Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia podjęte działania w celu poprawy skuteczności
odzyskiwania zaległych należności, polegające na przekazaniu dyrektorom oddziałów regionalnych ARiMR zadań
w zakresie ich windykacji i rozliczania.

IV. Działania antykorupcyjne
Najwyższa Izba Kontroli oceniła negatywnie realizację programu wsparcia przez Oddział Terenowy Agencji Rynku
Rolnego w Kielcach. Ocenę tę uzasadnia w szczególności niedostosowanie pracy w oddziale do terminów i warunków
realizacji pomocy, informowanie z opóźnieniem o zasadach ubiegania się o przyznanie wsparcia, a w początkowym
okresie realizacji programu przekazywanie błędnych informacji o możliwości uzyskania wsparcia jedynie do upraw pod
osłonami, niedokonanie kontroli ponad 40% prawidłowo złożonych powiadomień o zamiarze wykonania przewidzianych
przepisami działań, wydanie decyzji o przyznaniu wsparcia producentom, którzy złożyli powiadomienia o zamiarze
niezbierania lub zielonych zbiorów warzyw w dniach od 27 do 30 czerwca 2011 r. oraz oświadczenia poświadczające
wykonanie takich działań w okresie od 26 maja do 21 czerwca 2011 r., co było działaniem nierzetelnym.
W wystąpieniach pokontrolnych zawarto m.in. wnioski, które dotyczyły zapewnienia przekazywania producentom rolnym
przez OT ARR rzetelnych informacji o przysługujących im uprawnieniach, wynikających z przyjętych mechanizmów
wsparcia, oraz wzmocnienia nadzoru nad działalnością OT ARR w Kielcach oraz rozważenia zasadności zajmowania
stanowiska przez dyrektora tego oddziału.
Kontrola realizacji zadań przez organy nadzoru budowlanego (informacja NIK z kwietnia 2013 roku)
Kontrola ta wykazała korupcjogenny mechanizm słabości funkcjonowania nadzoru budowlanego, a także
korupcjogenny konflikt interesów, w jaki popadają inspektorzy nadzoru budowlanego.
Nadzór budowlany nie działa skutecznie. Umyka mu zbyt wiele przypadków łamania prawa. Jego najsłabszym
ogniwem są powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego, którzy pozostają w konflikcie interesów – są
uzależnieni od samorządów, których inwestycje jednocześnie kontrolują. Zdaniem NIK nadzór budowlany
powinien zostać zreorganizowany.

Rozdział IV

Powiatowi inspektorzy, na których spoczywa główny obowiązek dbania o poprawność inwestycji, nie są
skuteczni. Nie monitorują prawidłowości rozpoczynanych inwestycji. Nie kontrolują, czy inwestorzy wykonują
nałożone na nich postanowienia. Nie prowadzą starannie rejestrów i ewidencji, więc nie mają informacji ani
o liczbie rozpoczynanych budów, ani o liczbie oddawanych do użytku obiektów. Najwięcej czasu zajmuje im
prowadzenie postępowań administracyjnych będących efektem skarg. Jednak ich głównym zadaniem powinny
być planowe kontrole (sprawdzające prawidłowość i zgodność inwestycji z warunkami decyzji o pozwoleniu na
budowę). W 23 zbadanych przez NIK powiatowych inspektoratach zaledwie 32,5% kontroli miało taki charakter.
Większość (51,3%) podjęta była w wyniku skarg. W pięciu powiatowych inspektoratach w ogóle nie prowadzono
kontroli rozpoczętych budów.
Skuteczność i jakość prowadzonych przez nadzór budowlany kontroli często pozostawia wiele do życzenia.
Na przykład w Grójcu kontrole wykonywały osoby niemające odpowiednich uprawnień budowlanych, a nawet
niebędące pracownikami inspektoratu. W dwóch inspektoratach powiatowych (Leszno i Radom) żaden
z pracowników nie miał upoważnień do nakładania kar w drodze mandatu. Z kolei w Człuchowie powiatowy
inspektor kontrolował projekt instalacji swojego autorstwa. W czterech powiatowych inspektoratach
(Grójec, Skierniewice, Brzeziny, Wrocław) i dwóch wojewódzkich (Łódź, Poznań) NIK wykryła przypadki
odstąpienia od ukarania mandatem karnym. Ponieważ powody odstąpienia były niejasne, może to rodzić
podejrzenie wystąpienia sytuacji korupcyjnych.
NIK zwraca uwagę na problem uzależnienia powiatowych inspektorów od starostów. Zależność ta ma charakter
strukturalny, ponieważ powiatowego inspektora powołuje właśnie starosta. W dodatku spośród 23 inspektorów,
których działalności NIK się przyjrzała, aż 15 korzystało ze wsparcia rzeczowego i finansowego samorządów.
W Wodzisławiu Śląskim pięć gmin robiło wręcz składki na utrzymanie inspektoratu. Ponieważ samorządy
w kontrolowanym czasie (2009-2012) prowadziły 36 inwestycji, NIK zwraca uwagę, że doszło w tej sytuacji do
korupcjogennego konfliktu interesów. Zdaniem Izby warunkiem uzdrowienia sytuacji jest uniezależnienie
organów nadzoru budowlanego od starostów.
NIK wykryła także uchybienia w pracy wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego. Połowa z nich nie sprawdzała
działalności powiatowych inspektorów. Szczególnie groźna w skutkach mogła okazać się niefrasobliwość czterech
wojewódzkich inspektorów, którzy nierzetelnie sprawdzali materiały budowlane szczególnie istotne dla bezpieczeństwa
konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego. Polegali jedynie na oświadczeniach kierowników budów.
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NIK uważa za konieczne podjęcie przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej działań zmierzających
do wprowadzenia nowych rozwiązań systemowych, służących wzmocnieniu roli organów nadzoru budowlanego oraz
nadzoru i kontroli nad przebiegiem procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych. W szczególności zaś
nowe rozwiązania powinny zapewnić organom nadzoru budowlanego większą niezależność od organów administracji
publicznej szczebla wojewódzkiego i powiatowego.
Kontrola wykonywania przez GDDKiA obowiązków inwestora przy realizacji inwestycji drogowych
(informacja NIK z kwietnia 2013 roku)
Kontrola ta wykazała korupcjogenną dowolność postępowania i słabość nadzoru przy dokonywaniu zamówień
publicznych w zakresie inwestycji drogowych. Między innymi stwierdzono zawarcie kontraktu na budowę drogi
bez zabezpieczenia środków na jego realizację, nierzetelne sprawdzenie (w toku trzech postępowań
przetargowych), czy oferty zawierały rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, niedochowanie
wymogu określonego w art. 40 ust. 6 pkt 2 ustawy Prawo o zamówieniach publicznych, przez zawarcie
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w informacji na stronie internetowej daty otwarcia ofert innej niż
w ogłoszeniu o przetargu, zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych otwieranie ofert w obu
wskazanych datach i niedokonanie unieważnienia postępowania, lecz wybranie oferty, która wpłynęła po
pierwszym terminie otwarcia ofert. Stwierdzono ponadto w jednym przypadku nierzetelne oszacowanie wartości
przedmiotu zamówienia.
Dla wyeliminowania owej dowolności postępowania NIK skierowała wnioski pod adresem Prezesa Rady Ministrów
o rozważenie możliwości wprowadzenia w ustawie Prawo zamówień publicznych definicji pojęcia „rażąco niskiej ceny”
oraz pod adresem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad o zapewnienie rzetelnego nadzoru nad realizacją
zadań inwestora w procesie wyboru wykonawców i egzekwowaniem postanowień umów zawartych z wykonawcami.

Kontrola ta wykazała korupcjogenną dowolność postępowania i słabość nadzoru. Działalność PKP Polskich Linii
Kolejowych SA w zakresie realizacji inwestycji infrastrukturalnych w latach 2010-2012 prowadzona była
niegospodarnie, nieterminowo, często też niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Główną przyczyną
wzrostu kosztów i opóźnień w realizacji skontrolowanych inwestycji była konieczność wykonania robót
dodatkowych. Przykładem takich problemów związanych z koniecznością wykonania robót dodatkowych może
być realizacja zadania pn. „Modernizacja mostu w Sieradzu – wymiana elementów przęseł blachownicowych
i kratownicowych”. Ustalono, że w związku z realizacją tego zadania udzielono dodatkowego zamówienia
publicznego w trybie z wolnej ręki oraz bez wykonania przez zamawiającego kosztorysu inwestorskiego (umowa
z dnia 25 kwietnia 2012 r.), co w ocenie NIK było działaniem nierzetelnym. Szacowania wartości zamówienia
dokonuje zamawiający z należytą starannością na podstawie właśnie takiego kosztorysu inwestorskiego.
Dotyczy to zarówno zamówień podstawowych, zamówień uzupełniających, jak i dodatkowych (art. 33 Pzp).
Ustalenie wartości zamówienia przez wykonawcę w powyższej umowie (bez kosztorysu inwestorskiego)
spowodowało znaczne zawyżenie wartości zamówienia dodatkowego (w wysokości 333.330,95 zł brutto).
Dopiero w toku kontroli NIK (w dniu 14 czerwca 2012 r.) zawarty został aneks do umowy, w którym cenę za
wykonanie zamówienia stanowiącego przedmiot umowy z dnia 25 kwietnia 2012 r. ustalono na kwotę brutto
133.587,03 zł, tj. prawie 2,5-krotnie niższą. W ocenie NIK udzielenie tego zamówienia w trybie z wolnej ręki
mogło stanowić korupcjogenny mechanizm dowolności postępowania w tym obszarze.
Korupcjogenna dowolność postępowania występowała również przy zawieraniu umów z wykonawcami robót
w zakresie ustalania i egzekwowania kar umownych. W oddziałach Centrum Realizacji Inwestycji PLK SA
w Szczecinie i Lublinie stwierdzono, że umowy z wykonawcami robót nie zawierały klauzuli o maksymalnej
wysokości kar za niewłaściwą realizację zamówienia (w pozostałych skontrolowanych jednostkach stosowano
takie klauzule, zaznaczając, iż łączna suma naliczonych kar umownych nie powinna przekroczyć 30% ceny
określonej w umowie). W pozostałych skontrolowanych jednostkach PLK SA w umowach z wykonawcami
zamieszczano postanowienie o maksymalnym pułapie kar umownych w granicach 20-30% ceny umownej.
Na przykład: w umowie dotyczącej opracowania studium wykonalności dla zadania pn. „Modernizacja linii
kolejowej nr 203 Tczew – Kostrzyn na odcinku Gorzów Wlkp. – Krzyż” określono terminy i płatności za
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Kontrola inwestycji infrastrukturalnych PKP PLK SA (informacja NIK ze stycznia 2013 r.)

IV. Działania antykorupcyjne
zrealizowanie przez wykonawcę poszczególnych etapów opracowania, w tym karę w wysokości 1000 zł za
nieprzekazanie opracowania w określonych terminach, liczoną za każdy dzień zwłoki (§ 6 pkt 3 umowy). W toku
kontroli stwierdzono, że opóźnienia w dostarczeniu przez wykonawcę poszczególnych etapów dokumentacji
(w siedmiu spośród dziewięciu) wahały się od siedmiu do 107 dni. Pomimo opóźnień oddział dokonał płatności
za faktury (cztery pierwsze etapy) wystawione przez wykonawcę w łącznej kwocie 408.360,0 zł (stan na dzień
6 lipca 2012 r.), nie naliczając kar umownych. Na dzień dokonania wymienionych płatności oddział – zgodnie
z § 7 ust. 4 umowy – uprawniony był do potrącenia z należnych wykonawcy kwot kar umownych w wysokości
75.000 zł. W ocenie NIK niepotrącenie tej kwoty było działaniem niegospodarnym.
We wnioskach pokontrolnych NIK domagała się między innymi zwiększenia nadzoru nad realizacją zamówień
publicznych, w tym eliminowania przypadków, w których z winy zamawiającego mogłoby nastąpić przedłużenie
postępowania przetargowego, skutkujące dodatkowymi kosztami. Izba wnioskowała również o rzetelne naliczanie
i egzekwowanie kar umownych związanych z realizacją inwestycji. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej powiadomił NIK o podjęciu działań zmierzających do wzmocnienia nadzoru właścicielskiego nad działalnością
PKP PLK S.A. w zakresie wykonywania obowiązków inwestora w obszarze infrastruktury kolejowej.
Kontrola wydania i realizacji koncesji na lotniczą działalność przewozową przez OLT Express Poland
sp. z o.o. i OLT Express Regional sp. z o.o. przez Urząd Lotnictwa Cywilnego (wystąpienie pokontrolne
NIK z lipca 2013 roku)

Rozdział IV

Kontrola wykazała korupcjogenną dowolność postępowania oraz słabość nadzoru Urzędu Lotnictwa Cywilnego
(ULC), który nierzetelnie nadzorował spółki działające w lotnictwie oraz z naruszeniem prawa wydawał koncesje.
ULC nie potrafił od działających w lotnictwie cywilnym spółek Jet Air i jej następcy OLT Express Regional
wyegzekwować dokumentów niezbędnych do oceny wykonywania warunków koncesji. Do weryfikacji realizacji
warunków koncesji zabrakło sprawozdań finansowych potwierdzonych przez biegłego rewidenta,
uwierzytelnionych kopii ubezpieczeń części samolotów oraz informacji o zmianach w strukturze kapitałowej
spółek. Urząd wydał też koncesje dla OLT Express Regional i dla Yes Airways z naruszeniem przepisów prawa.
W pierwszym przypadku przy wydawaniu koncesji zabrakło wymaganej prawem weryfikacji oświadczeń
członków zarządu spółki OLT Express Regional, w drugim, określony przez ULC zakres działalności spółki
Yes Airways nie odpowiadał zakresowi opisanemu w certyfikacie przewoźnika lotniczego. Wszystko to –
a zwłaszcza brak skutecznego nadzoru – doprowadziło zdaniem NIK do zbyt późnego zawieszenia działalności
spółek nierealizujących warunków koncesji.
NIK wnioskował do ULC o nadzór i kontrolę nad przewoźnikami w zakresie ubezpieczenia działalności przewozowej
i egzekwowania wymaganych prawem dokumentów, a także określenie kryteriów oceny sytuacji finansowej
przewoźników, co skutkowałoby zawieszaniem, cofaniem, weryfikowaniem przyznanych koncesji.
Kontrola prywatyzacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (informacja NIK z maja 2013 roku)
Kontrola ta wykazała korupcjogenny mechanizm dowolnego ustalania wynagrodzenia doradców
prywatyzacyjnych i w ślad za tym możliwość zawyżenia tego wynagrodzenia, a także dowolność w wyborze
i w określeniu kosztów związanego z tą prywatyzacja doradztwa prawnego.
Koszty poniesione przez Skarb Państwa, związane z IPO JSW, uznane przez NIK za zasadne wyniosły łącznie
46 309,4 tys. zł, tj. 0,87% wartości oferty. Główną pozycją kosztów było wynagrodzenie prowizyjne doradców
finansowych – 41 360,4 tys. zł. Z uwagi na przeprowadzone działania stabilizacyjne (skup akcji na giełdzie),
rzeczywisty wskaźnik udziału kosztów w przychodach z prywatyzacji wyniósł 0,96% wobec średniego udziału
kosztów w przychodach w trzech poprzednich IPO w wysokości 1,94%.
MSP nie ustaliło jednakże z konsorcjum doradczym zakresu i podziału rodzajowego kosztów na finansowane
z ustalonego ryczałtu oraz na koszty zwracane po przedstawieniu faktur i zestawień. Niecelowe było ustalenie dwóch
równoległych źródeł finansowania prac doradców (ryczałt i zwrot uzasadnionych wydatków). Prowadziło to do braku
przejrzystości w kwalifikowaniu kosztów do poszczególnych źródeł finansowania, niemożności dokładnej oceny ich
zasadności, a w skrajnym przypadku mogło spowodować podwójne finansowanie tych samych wydatków.
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Spółka zawarła w dniu 22 lipca 2011 r. w trybie bezprzetargowym niekorzystną umowę z kancelarią prawną
o prowadzenie obsługi prawnej procesu przekazywania akcji spółki pracownikom JSW i spółek zależnych.
W umowie nie zabezpieczono należycie interesów JSW ze względu na brak faktycznej kontroli nad kosztami jej
realizacji, co było działaniem niegospodarnym. W okresie objętym kontrolą była to jedyna umowa zawarta
z usługodawcą zewnętrznym, bez określenia maksymalnej kwoty wynagrodzenia (tzw. mechanizm salary cap).
Do 30 listopada 2012 r. z tytułu realizacji tej umowy zapłacono kancelarii ponad 15,2 mln zł.
Wniosek NIK, adresowany do MSP, o formalne ustalanie przejrzystych kryteriów wyboru inwestorów instytucjonalnych
i zasad przydziału dla nich akcji w przyszłych działaniach prywatyzacyjnych został zrealizowany.
Kontrola modernizacji Stadionu Śląskiego w Chorzowie (informacja NIK z kwietnia 2014 roku)
Kontrola ta wykazała korupcjogenną, a nawet „korupcjoznamienną” dowolność postępowania Zarządu Województwa
Śląskiego w zakresie wyboru projektu zadaszenia trybun Stadionu Śląskiego. W sposób całkowicie dowolny, niczym
nieuzasadniony, Zarząd Województwa Śląskiego odstąpił od realizacji wybranego we właściwym trybie i pozytywnie
zaopiniowanego przez Instytut Techniki budowlanej projektu o nazwie „Saturn 2005”, na który wydano z budżetu
województwa 5 milionów złotych. Zamiast tego projektu Urząd Marszałkowski zamówił z wolnej ręki, bez przetargu,
projekt niemieckiej firmy GMP za 16 milionów złotych, przy czym nie został on poddany odpowiedniej weryfikacji,
między innymi pod względem wytrzymałości na obciążenie śniegiem.
Ten drugi, droższy o 11 milionów złotych i dowolnie wybrany, projekt przewidywał też droższe o 55 milionów
złotych wykonanie zadaszenia stadionu, tak więc ta dowolność postępowania przyniosła dla budżetu
województwa łączną stratę 68 milionów złotych.
Ponadto dowolnie wybrany projekt okazał się na tyle zły, że w trakcie jego realizacji konieczne stało się
wstrzymanie robót, opóźnienie inwestycji i dalsze nieuzasadnione koszty.

Kontrola wykonania budżetu państwa w 2012 roku w częściach: 25 Kultura fizyczna, 40 Turystyka oraz
wykonania planu finansowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów i Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej (informacja NIK z czerwca 2013 roku)
Kontrola ta wykazała dowolne postępowanie Narodowego Centrum Sportu i Ministerstwa Sportu w zakresie
wydatkowania środków publicznych i w istocie bezprawne sponsorowanie komercyjnego przedsięwzięcia
zorganizowania koncertu piosenkarki Madonny na Stadionie Narodowym w Warszawie.
5 czerwca 2012 r., za zgodą Minister Sportu i Turystyki, Narodowe Centrum Sportu (NCS) oddało prywatnemu
podmiotowi zewnętrznemu do bezpłatnego używania pomieszczenia Stadionu Narodowego w celu organizacji
koncertu Madonny. Z tym samym podmiotem NCS zawarło 16 marca 2012 r. umowę zakupu praw
marketingowych, na podstawie której Skarb Państwa stał się w istocie sponsorem koncertu Madonny. W zamian
za świadczenia ze strony prywatnego podmiotu Skarb Państwa zobowiązany został m.in. do uiszczenia opłaty
sponsorskiej w wysokości 600.000 euro netto. Z rozliczenia umowy wynika, że Skarb Państwa wydał ponad
5,8 mln złotych, zarabiając niewiele ponad 1,2 mln złotych.
Niegospodarność w tym wypadku polegała na sponsorowaniu koncertu Madonny ze środków publicznych, pochodzących
z rezerwy celowej przeznaczonej na zadania związane z Euro 2012 oraz na upowszechnianie sportu wśród dzieci
i młodzieży w zakresie piłki siatkowej. Skarb Państwa stracił na tym przedsięwzięciu ponad 4,6 mln złotych.
Najwyższa Izba Kontroli upomina dysponentów środków budżetu państwa, by wydatkowanie środków z rezerw celowych
następowało zgodnie z przeznaczeniem.
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Rozdział IV

NIK odstąpiła od formułowania wniosków pokontrolnych z uwagi na nieusuwalny charakter nieprawidłowości
stwierdzonych w toku kontroli, jednocześnie skierowała zaś w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu
przestępstwa karalnej niegospodarności.

IV. Działania antykorupcyjne
Kontrola poszukiwania, wydobywania i zagospodarowania gazu ze złóż łupkowych (informacja NIK
z grudnia 2013 roku)
Kontrola ta wykazała mechanizmy korupcjogenne wynikające z konfliktu interesów, dowolności postepowania
oraz słabości nadzoru w systemie udzielania i nadzorowania koncesji na poszukiwanie gazu łupkowego.
NIK stwierdziła w tej kontroli, że udzielanie koncesji na poszukiwanie i/lub rozpoznawanie złóż gazu łupkowego,
z uwagi na bezpośredni styk interesu publicznego i prywatnego, zagrożone było możliwością występowania
mechanizmów korupcjogennych. Ministerstwo nie miało rozwiązań systemowych przeciwdziałających takim zjawiskom.
Przykładem tego może być fakt, że w Ministerstwie Środowiska miało miejsce wykonywanie przez pracowników
prowadzących postępowania o udzielenie koncesji na poszukiwanie i/lub rozpoznawanie złóż gazu łupkowego,
bez wiedzy i zgody kierownictwa resortu, odpłatnych zleceń na rzecz obsługiwanych podmiotów lub związanych z nimi
osób, co może być uznane za korupcjogenny mechanizm konfliktu interesów.
W 2011 r. były pracownik DGiKG, wykonując zadania związane z udzieleniem koncesji dotyczących
kontrolowanej działalności, sporządził projekt prac geologicznych i dwa wnioski o udzielenie koncesji dla
podmiotów (spółki prawa handlowego) ubiegających się o udzielenie koncesji. Po rozwiązaniu stosunku pracy
z Ministerstwem Środowiska pracownik ten został zatrudniony w jednym z podmiotów, którego wnioskiem
o udzielenie koncesji zajmował się, kiedy pracował w DGiKG.

Rozdział IV

Inny były pracownik DGiKG prowadzący postępowania o udzielenie koncesji w obszarze gazu łupkowego
w latach 2008-2011 wykonywał prace na rzecz osoby prowadzącej działalność gospodarczą i kontaktującej się
z Ministerstwem w związku z prowadzonymi postępowaniami koncesyjnymi oraz na rzecz dwóch spółek z o.o.
posiadających koncesje na poszukiwanie i/lub rozpoznawanie złóż gazu łupkowego. Ministerstwo Środowiska
z opóźnieniem podejmowało działania, by ustalić występowanie ryzyka korupcyjnego. Zasadniczo prace mające
określić zagrożenie korupcją i wprowadzić rozwiązania systemowe minimalizujące możliwość jej występowania
zostały zintensyfikowane dopiero w 2012 r.
Biuro Kadr i Szkoleń podjęło koordynację działań w tym zakresie i zadanie to zostało uwzględnione w procedowanej
w czasie kontroli NIK zmianie Regulaminu Organizacyjnego Ministerstwa. W wyniku przeprowadzonej w Ministerstwie
w czerwcu 2012 r. czynności audytowej ustalono, że jest 147 stanowisk pracy zagrożonych korupcją (co odpowiadało
29% ogólnego stanu zatrudnienia w Ministerstwie na koniec 2011 r.), w tym 32 stanowiska w DGiKG.
Dokonano przeglądu uregulowań wewnętrznych oraz regulaminów organizacyjnych komórek uznanych za zagrożone
korupcją, wskazano na funkcjonujące w Ministerstwie ryzyka antykorupcyjne wymagające wzmocnienia i uzupełnienia,
zaproponowano opracowanie i wdrożenie kompleksowej strategii antykorupcyjnej oraz szeregu rozwiązań dla
zwiększenia transparentności działalności urzędu i wzmocnienia działań antykorupcyjnych. Efektem podjętych prac
było przyjęcie w Ministerstwie Środowiska w lutym 2013 r. Strategii Antykorupcyjnej, w której przewidziano
m.in. cykliczne przeprowadzanie analiz zagrożeń korupcyjnych, opracowanie planów działań o charakterze
antykorupcyjnym oraz prowadzenie monitoringu ich efektywności.
Minister Środowiska, informując NIK o stanie realizacji wniosków pokontrolnych, podał między innymi, że koncepcja
koncesjonowania działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu oraz wydobywaniu kopalin, w tym gazu
z formacji łupkowych, zostanie przedstawiona w projekcie zmiany ustawy Prawo geologiczne i górnicze.
Podejmowane są działania na rzecz zapewnienia zasobów organizacyjnych i kadrowych Ministerstwa, które umożliwiać
będą prawidłową i rzetelną realizację zadań dotyczących procedowania wniosków przedsiębiorców w sprawach
udzielenia, zmiany, przeniesienia koncesji.
Natomiast ocena skuteczności przyjętych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania korupcji będzie przeprowadzana
cyklicznie w każdym roku kalendarzowym.
Kontrola realizacji inwestycji na terenach powodziowych (informacja NIK z grudnia 2013 roku)
Kontrola ta potwierdziła utrzymywanie się sygnalizowanego we wcześniejszych kontrolach negatywnego zjawiska
braku w większości gmin planu zagospodarowania przestrzennego, co sprzyja korupcjogennej dowolności
postępowania w realizacji inwestycji budowlanych, w tym przypadku lokalizowaniu ich na terenach powodziowych.
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IV. Działania antykorupcyjne
Kontrola wykazała, że gminy w niewystarczającym stopniu wykorzystywały miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego do ograniczania zabudowy na terenach zagrożonych powodzią. Plany te obejmowały zaledwie
12% takich obszarów, z czego tylko w 1/3 przypadków wprowadzono zakazy, ograniczenia i warunki,
po spełnieniu których zabudowa w tych miejscach będzie możliwa. Miejscowe plany w 21% zbadanych urzędów
miast i gmin nie określały granic i sposobów zagospodarowania terenów szczególnie zagrożonych powodzią
oraz obszarów osuwania się gruntów, co stanowiło naruszenie art. 15 ust. 2 pkt 7 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym. W przypadku 30% skontrolowanych urzędów miast i gmin studia
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie zawierały żadnych zapisów zakazujących lub
ograniczających lokalizację inwestycji i nie określały warunków, których spełnienie umożliwiłoby bezpieczną
zabudowę na terenach zagrożonych powodzią. NIK zwróciła uwagę na przypadek Prezydenta Urzędu Miasta
Bielsko-Biała, który – pomimo wielokrotnie wyrażanej negatywnej opinii Dyrektora RZGW dotyczącej pominięcia
w projekcie części terenów zagrożonych powodzią – uznał projekt za uzgodniony i przekazał go Radzie Miasta
do uchwalenia, co było niezgodne z art. 11 pkt 9 ustawy o planowaniu. W aż 1/5 skontrolowanych organów
w decyzjach o warunkach zabudowy oraz w prawie wszystkich gminach w decyzjach o pozwoleniu na budowę
nie informowano inwestorów o skutkach i zagrożeniach lokalizowania przedsięwzięć na terenach zagrożonych
powodzią. Zdarzały się przypadki, kiedy pozwolenie na budowę wydawano pomimo posiadanej przez gminę
i inwestora wiedzy, że planowana inwestycja ma zostać zlokalizowana na terenie o podwyższonym ryzyku
wystąpienia powodzi. Na przykład w Toruniu i Brzegu wydano pozwolenia na budowę, pomimo że parter lub
piwnica znajdowały się na poziomie niższym od poziomu tzw. wody stuletniej (czyli poziomu zwierciadła wody
podczas powodzi, występującego z prawdopodobieństwem raz na sto lat). W ocenie NIK nieinformowanie
inwestorów o zagrożeniu powodziowym na danym terenie stwarza ryzyko, że obszary te będą zabudowywane,
co w dalszej perspektywie zwiększa potencjalne straty spowodowane przez żywioł.

Kontrola restrukturyzacji przedsiębiorców finansowanych z funduszu restrukturyzacji przedsiębiorców
(informacja NIK ze stycznia 2013 roku)
Kontrola ta wykazała korupcjogenny mechanizm dowolności postępowania w zakresie dysponowania
i rozliczania pomocy publicznej, przewidzianej na restrukturyzację przedsiębiorców.
Najwyższa Izba Kontroli oceniła negatywnie działania Ministra Skarbu Państwa dotyczące udzielania pomocy
publicznej na ratowanie i restrukturyzację dla małych i średnich przedsiębiorców (jeden z ustawowych celów
przeznaczenia środków funduszu) oraz sposób wykorzystania i dotychczasowe efekty tej pomocy w skontrolowanych
przedsiębiorstwach.
Kontrola wykazała uznaniowe, niejednolite traktowanie przedsiębiorców przy rozpatrywaniu wniosków o udzielenie
pomocy oraz przy odraczaniu terminów zwrotu pożyczek udzielonych w ramach pomocy na ratowanie, stwierdziła też
zaniechania wypełniające przesłanki naruszenia dyscypliny finansów publicznych wskutek nieustalenia oraz
niedochodzenia należności FRP, nierzetelne (z naruszeniem wewnętrznych przepisów) opracowywanie planów
finansowych funduszu skutkujące nietrafnością przyjętych założeń, niecelowe wprowadzenie przez Ministra Skarbu
Państwa ograniczeń w terminach występowania z wnioskami o udzielenie pomocy publicznej na ratowanie
i restrukturyzację (złagodzone dopiero od dnia 27 września 2011 r.), niezgodność (wskutek dezaktualizacji)
wewnętrznych instrukcji w zakresie gospodarowania środkami funduszu z przepisami prawa.
Przyznana przedsiębiorcom pomoc publiczna w większości przypadków nie przyniosła dotychczas oczekiwanych
efektów. Tylko trzech spośród 12 przedsiębiorców osiągnęło pozytywne rezultaty, a jedno przedsiębiorstwo zostało
sprywatyzowane. Pozostali przedsiębiorcy są w stanie upadłości albo w bardzo trudnej sytuacji finansowej.
Czterech beneficjentów naruszyło warunki podpisanych umów, głównie poprzez niedotrzymywanie terminów
spłat pożyczek (pomoc na ratowanie) oraz niewywiązywanie się wobec Ministra SP z obowiązków
informacyjnych dotyczących wydatkowania środków i efektów otrzymanej pomocy publicznej. Naruszenia te nie
spotykały się z rzetelną reakcją Ministra Skarbu Państwa.

221

Rozdział IV

W celu wyeliminowania korupcjogennej dowolności postępowania NIK wnioskuje o podjęcie przez wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast działań w zakresie objęcia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego wszystkich
terenów zagrożonych powodzią i stworzenia w nich szczególnych warunków dla inwestycji, w tym wymagań
konstrukcyjnych dla obiektów budowanych na tych terenach.

IV. Działania antykorupcyjne
Wyeliminowaniu uznaniowości i niejednolitego traktowania przez MSP przedsiębiorców przy rozpatrywaniu wniosków
o udzielenie pomocy służyć winna postulowana przez NIK zmiana obecnych zasad udzielania tej pomocy. Wniosek jest
w trakcie realizacji.
Kontrola funkcjonowania Ambasady RP w Waszyngtonie ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki
finansowej i inwestycyjnej (wystąpienie pokontrolne do Ambasadora RP w Waszyngtonie z lipca 2013 r.
oraz do Ministra Spraw Zagranicznych z października 2013 r.3)
Kontrola wykazała korupcjogenną dowolność postępowania w zakresie nabycia rezydencji ambasadora.
NIK zarzuciła niezapewnienie profesjonalnej oceny stanu technicznego budynku przy 3041 Whitehaven Street
w Waszyngtonie z przeznaczeniem na rezydencję ambasadora oraz naruszenie art. 44 ust. 3 pkt 1 lit. a) ustawy
o finansach publicznych przy zakupie tego budynku. Zakupu nieruchomości za kwotę 9 550,0 tys. USD
dokonano bez przeprowadzenia wcześniejszych ekspertyz stanu technicznego budynku, który by spełnić
wymagania MSZ dla rezydencji ambasadora, wymagał dodatkowych nakładów w wysokości 7 678,3 tys. USD,
co stanowi niemal czterokrotność szacowanej pierwotnie kwoty na jego adaptację i rozbudowę.
Negatywnie zostało też ocenione wydatkowanie kwoty 39,2 tys. USD na zakup usług doradczych dotyczących
m.in. wyboru budynku na rezydencję ambasadora z pominięciem przepisów ustawy o zamówieniach
publicznych, co stanowiło naruszenie art. 44 ust. 4 ufp.
We wnioskach pokontrolnych NIK domagała się wyeliminowania przypadków niegospodarnego wydatkowania środków
publicznych oraz zapewnienia udzielania zamówień publicznych zgodnie z przepisami ustawy Pzp oraz przepisów wykonawczych,
w tym zamieszczania ogłoszeń o udzielonych zamówieniach stosownie do wymogów art. 95 ust. 1 ustawy Pzp; sporządzania
protokołów z przeprowadzanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, stosownie do art. 96 ust. 1 ustawy Pzp.

Rozdział IV

Realizacja przez Gminę Ślemień wybranych projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych
Unii Europejskiej oraz nadzór sprawowany w tym zakresie przez uprawnione organy (wystąpienie
po kontroli skargowej z grudnia 2013 r.)
W prowadzonych przez NIK kontrolach doraźnych również mamy do czynienia ze znamionami zjawisk
korupcyjnych. W toku kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Ślemień wykazano, że przyjęte procedury
kontroli nie zapewniły realizacji wszystkich celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny
i terminowy, co potwierdzają stwierdzone w trakcie kontroli NIK nieprawidłowości, dotyczące m.in.:
 realizacji innego zakresu niż wynikający z wniosku i umowy o dofinansowanie w ramach projektu rozwój
infrastruktury turystycznej, bez zgłoszenia zmian do IZ (chodzi o projekty współfinansowane ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013),
 naruszeń przepisów ustawy Pzp przy prowadzeniu postępowań w sprawie udzielenia zamówień publicznych,
 zlecania i prowadzenia robót budowlanych bez wymaganych pozwoleń i uzgodnień,
 niedokonywania jakichkolwiek rozliczeń kosztowych w przypadku zamiany użytych materiałów na inne niż
wymienione w przedmiarach i ofertach, przy wynagrodzeniu ryczałtowym przewidzianym w umowach na
roboty budowlane (w ramach projektu rozwój infrastruktury turystycznej),
 zwiększenia zakresu robót (w ramach projektu rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej) na podstawie
ustnych ustaleń pomiędzy wykonawcą robót a byłą Wójt Gminy.
NIK stwierdziła również, że w gminie w trakcie realizacji projektów dokumentację sporządzano nierzetelnie,
tj. w sposób uniemożliwiający właściwe rozliczenie wydatków jako kwalifikowalnych we wnioskach o płatność
składanych do IZ, co zwiększyło ryzyko utraty środków unijnych.
Stwierdzone nieprawidłowości polegające na dowolności postępowania oraz braku lub nieskuteczności nadzoru,
w tym lekceważenie w urzędzie zasad sporządzania dokumentacji m.in. rozliczenia skutków finansowych
dokonanych zmian przy realizacji umów na roboty budowlane, stanowią zdefiniowane przez NIK mechanizmy
korupcjogenne.
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Tekst ujednolicony wystąpienia pokontrolnego, zgodnie z treścią uchwały Nr 62/2013 Kolegium Najwyższej Izby Kontroli z dnia 11 grudnia 2013 r.

IV. Działania antykorupcyjne
Gmina jest jednym z ogniw władzy państwowej, której organy działają na podstawie i w ramach przepisów
prawa. Pamiętać należy, że nakaz ten ma nie tylko formalny charakter, a jego przestrzeganie i stanowienie przez
organy władzy publicznej najwyższych standardów rzetelności i staranności w realizacji przepisów warunkują
m.in. skuteczne przeciwdziałanie przez te organy przypadkom naruszeń prawa przez osoby prywatne
i przedsiębiorców.
We wnioskach pokontrolnych Izba wskazała na: konieczność ustalenia ostatecznej długości wykonanych sieci
kanalizacyjnych i wodociągowych w ramach projektu rozbudowy sieci sanitarno-wodociągowej, skorygowanie wniosków
o płatność w celu wyeliminowania z refundacji kosztów niekwalifikowalnych poniesionych w związku z realizacją projektu
rozbudowy sieci sanitarno-wodociągowej, dokonanie weryfikacji dokumentacji załączonej do wniosku o płatność
i skorygowanie w tym zakresie rozliczenia projektu budowy stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową oraz
zwrot nienależnie otrzymanych środków unijnych wraz z odsetkami.

5.

Podsumowanie i wnioski

Kontrole NIK prowadzone w 2013 roku w dalszym ciągu wskazują na występowanie mechanizmów korupcjogennych i w ślad
za tym utrzymywanie się wysokiego poziomu zagrożenia korupcją w wielu obszarach funkcjonowania instytucji państwowych.

Drugim poważnym zagrożeniem jest sytuacja w Agencji Nieruchomości Rolnych i zbywanie przez nią państwowych
nieruchomości rolnych. Przeprowadzone w 2013 roku dwie kontrole wykazały daleko idącą dowolność w typowaniu
nieruchomości do sprzedaży oraz brak skutecznej kontroli nad tym, kto faktycznie te nieruchomości nabywa. Dotyczy to
zwłaszcza transakcji nabycia ziemi poprzez spółki ze zmieniającymi się właścicielami. Istnieje prawdopodobieństwo,
iż transakcje nabycia państwowej ziemi rolnej odbywają się z pominięciem czy z obejściem zakazu nabywania
nieruchomości przez cudzoziemców, bez zezwolenia MSW.
Trzeci poważny obszar zagrożenia korupcją to funkcjonowanie nadzoru budowlanego, głównie z uwagi na jego uwikłanie
w konflikty interesów. Poza tym nadzór budowlany pozostaje w podwójnym podporządkowaniu, wobec samorządu i wobec
wyższych instancji tego nadzoru, należących do administracji rządowej, co osłabia „nadzór nad nadzorem” zwłaszcza
w odniesieniu do powiatowych inspektoratów, pełniących kluczową funkcję w zapewnieniu bezpieczeństwa budowlanego.
Czwarta kwestia – w jednej z kontroli powrócił znany z ustaleń kontrolnych sprzed lat problem kosztów usług doradczych
i eksperckich w prywatyzacji. Koszty doradztwa prywatyzacyjnego i prawnego przy prywatyzacji Jastrzębskiej Spółki
Węglowej, liczone w dziesiątkach milionów złotych, są na tyle wysokie, że należy się bacznie przyglądać,
czy rzeczywiście odpowiadają nakładom pracy włożonym w te bardzo drogie usługi. Choć wprost Izba nie kwestionowała
wysokości wynagrodzeń za te usługi, są one bowiem dość trudne do oszacowania, to jednak należy dostrzegać w tym
obszarze możliwość nadużyć, zwłaszcza gdy usługodawcy wybierani są bez przetargu, jak to miało miejsce
w odniesieniu do kancelarii prawnej świadczącej usługi przy prywatyzacji JSW.
I wreszcie piąta kwestia, na którą warto zwrócić uwagę w kontekście kontroli z 2013 roku, to możliwość korupcji
związana z budową i eksploatacją obiektów sportowych, na co wskazują wyniki kontroli budowy Stadionu Śląskiego.
Tu również występuje dość duża skala dowolności postępowania i na przyszłość należy się baczniej przyglądać,
jak wydawane są środki publiczne na tego rodzaju obiekty sportowe.
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Rozdział IV

Za najpoważniej zagrożony korupcją, w świetle kontroli z 2013 roku, należy uznać obszar ochrony zdrowia. Dwie duże
kontrole dotyczące funkcjonowania Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie kontraktowania świadczeń medycznych
oraz kontrolowania realizacji tych świadczeń wskazują, że występuje tam duża dowolność postępowania w wyborze
podmiotów, z którymi zawierane są kontrakty, jak również bardzo słaba jest kontrola tych podmiotów – statystyczne
prawdopodobieństwo kontroli w odniesieniu do niektórych podmiotów wskazuje na możliwość kontrolowania ich raz na
kilkanaście lat. W takich warunkach może dochodzić do nadużyć, w tym do korupcji, marnotrawienia środków
na ochronę zdrowia oraz do pogorszenia jakości świadczeń zdrowotnych w odniesieniu do pacjentów.
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V. Współpraca z Sejmem RP i innymi podmiotami krajowymi
1.

Współpraca z Sejmem RP

Najwyższa Izba Kontroli podlega Sejmowi1. Zgodnie z Konstytucją RP2 NIK przedkłada Sejmowi wyspecjalizowane
i obiektywne opracowania takie jak: analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej, opinia w przedmiocie
absolutorium dla Rady Ministrów, informacje o wynikach kontroli, wnioskach i wystąpieniach, określone w ustawie o NIK.
Konstytucyjnym obowiązkiem Najwyższej Izby Kontroli jest również przedkładanie Sejmowi rocznych sprawozdań
z działalności NIK. Rocznie NIK przesyła do Sejmu około 200 informacji o wynikach kontroli planowych (w tym wykonania
poszczególnych części budżetu państwa) oraz doraźnych.

Obowiązki NIK wobec Sejmu RP:
przedkładanie analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej,
przedkładanie opinii w sprawie absolutorium dla rządu,
przedkładanie wyników kontroli NIK, w szczególności zleconych przez Sejm i przeprowadzonych na wniosek
Prezydenta lub Prezesa Rady Ministrów,
przedkładanie wystąpień zawierających zarzuty (wynikające z kontroli) dotyczące działalności członków rządu
i szefów urzędów centralnych oraz Prezesa NBP,
przedkładanie analizy wykorzystania wniosków de lege Ferenca,
przedkładanie rocznego planu pracy,
przedkładanie rocznego sprawozdania z działalności NIK.

Uprawnienia Sejmu RP wobec NIK:
prawo nowelizacji ustawy o NIK,
powoływanie Prezesa NIK na sześcioletnią kadencję,
uchwalanie budżetu NIK,
zlecanie kontroli,
zlecanie audytu zewnętrznego NIK (nie rzadziej niż raz na trzy lata w zakresie wykonania budżetu oraz
gospodarki finansowej NIK – uprawnienie wprowadzone ostatnią nowelizacją ustawy o NIK),
wyrażenie zgody na pociągnięcie Prezesa NIK do odpowiedzialności karnej.

Rozdział V

Uprawnienia Marszałka Sejmu RP wobec NIK:
Nadawanie statutu NIK – określającego m.in. strukturę organizacyjną instytucji,
Powoływanie wiceprezesów NIK (na wniosek Prezesa NIK),
Powoływanie członków Kolegium NIK (na wniosek Prezesa NIK),
Wyrażanie zgody na powołanie przez Prezesa NIK dyrektora generalnego NIK.
Prezes NIK może wystąpić do Marszałka Sejmu o skierowanie do Prezesa Rady Ministrów wniosku o zajęcie stanowiska
wobec wynikających z kontroli wniosków, dotyczących stanowienia lub stosowania prawa. Stanowisko w sprawie
zgłoszonych przez NIK wniosków de lege ferenda Prezes Rady Ministrów przedkłada wraz z uzasadnieniem Marszałkowi
Sejmu w terminie 60 dni od otrzymania wniosku. Jeśli rząd podziela opinię NIK co do konieczności zmian w prawie, określa
termin podjęcia prac legislacyjnych i organ odpowiedzialny za przygotowanie projektu odpowiednich przepisów.

1
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Art. 202 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.).
Art. 204 ust. 1 Konstytucji RP.

V. Współpraca z Sejmem RP i innymi podmiotami krajowymi
1.1. Zlecenia Sejmu i jego organów
Działania kontrolne NIK mogą być inicjowane na zlecenie Sejmu lub jego organów, na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, Prezesa Rady Ministrów lub z własnej inicjatywy Izby (art. 6 ustawy o NIK). Najwyższa Izba Kontroli najczęściej
podejmuje kontrole z własnej inicjatywy. W zakresie uprawnień co do działalności kontrolnej Najwyższej Izby Kontroli Sejm
i jego organy mogą zlecać NIK przeprowadzanie kontroli w trybie art. 6 ustawy o NIK. Takich zleceń od komisji sejmowych
jest zwykle kilka rocznie. W 2013 r. było ich cztery:
 Wniosek Komisji do Spraw Kontroli Państwowej uchwalony na posiedzeniu w dniu 7 lutego 2013 r. w sprawie
przeprowadzenia kontroli w Agencji Nieruchomości Rolnych w Oddziałach Terenowych w Szczecinie, Warszawie
i Wrocławiu w celu dokonania oceny prawidłowości sprzedaży ziemi w okresie ostatnich dwóch lat. Była to reakcja na protest
rolników w woj. zachodniopomorskim, którzy uważali, że ziemia trafia do podstawionych osób, działających na zlecenie
kapitału zagranicznego, z którym rolnicy indywidualni nie są w stanie konkurować. Podobne zdarzenia miały też miejsce
w woj. mazowieckim i dolnośląskim.
Podniesione w piśmie kwestie zostały rozpoznane w ramach kontroli planowej (P/13/195/LSZ) pn. Sprzedaż nieruchomości
Zasobu Własności Rolnej w Szczecinie, Warszawie i we Wrocławiu.
 Wniosek Komisji do Spraw Kontroli Państwowej uchwalony na posiedzeniu w dniu 21 marca 2013 r. o przeprowadzenie
kontroli sprawdzającej wykonanie wniosków pokontrolnych przez adresatów wystąpień, skierowanych po kontroli usuwania
przez przedsiębiorców górniczych szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego. Była to reakcja komisji na ustalenia
kontroli NIK dotyczącej szkód górniczych oraz wystąpienie Stowarzyszenia na rzecz Poszkodowanych przez Zakłady
Górnicze.
Podniesione kwestie zostały rozpoznane w kontroli I/14/001/LKA pn. Usuwanie przez przedsiębiorców górniczych szkód
wywołanych ruchem zakładów górniczych. Badania realizowano w terminie od 30 stycznia do 28 marca 2014 r.
 Wniosek Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki w sprawie przeprowadzenia kontroli podmiotów, które na mocy
ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych są obowiązane do kontrolowania rynku w tym zakresie od początku
wejścia w życie uregulowań prawnych zawartych w ustawie.
W II półroczu 2014 roku NIK przeprowadzi kontrolę organów sprawujących nadzór nad funkcjonowaniem podmiotów
na rynku bukmacherskim.
 Wniosek Komisji do Spraw Kontroli Państwowej o uzupełnienie przeprowadzonej przez NIK kontroli rozwoju gazowej
sieci przesyłowej, o kontrolę doraźną w zakresie oceny prawidłowości prowadzenia inwestycji polegających na budowie nowych
gazociągów, a także nadzoru nad bezpieczeństwem rurociągów już eksploatowanych przez spółkę GAZ-SYSTEM SA.

NIK przeprowadzi kontrolę pn. Prawidłowość nadzoru nad bezpieczeństwem eksploatowanych gazociągów oraz
prowadzenia nowych inwestycji przez spółkę GAZ-SYSTEM S.A. Badania realizowane będą w terminie maj – wrzesień 2014 r.

1.2. Sugestie komisji sejmowych
Zwyczajowo Prezes NIK w trakcie prac nad planem pracy NIK na kolejny rok zwraca się do Marszałka Sejmu (a także do
Marszałka Senatu, Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów oraz Rzecznika Praw Obywatelskich) z prośbą o nadesłanie
propozycji tematów kontroli do planu pracy na rok następny. Zgłaszają je komisje sejmowe, a Komisja ds. Kontroli
Państwowej rekomenduje je do realizacji. Propozycje sejmowych komisji nazywane sugestiami – w odróżnieniu od zleceń
w trybie art. 6 ustawy o NIK – nie są dla NIK wiążące i mogą być zrealizowane w innej formie bądź czasie, albo też pozostać
bez realizacji, jeśli NIK uznaje je za niezasadne lub niecelowe (zwykle dlatego, że taka kontrola była już przeprowadzona
w nieodległej przeszłości bądź np. pozostaje poza kompetencjami lub możliwościami kontrolnymi NIK).
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Rozdział V

Wniosek umotywowany był tragicznym w skutkach pożarem gazociągu w Jankowie Przygodzkim, powstałym w trakcie
prowadzonych robót inwestycyjnych przez spółkę GAZ-SYSTEM SA. Wypadek ten wzbudził zaniepokojenie Komisji stanem
bezpieczeństwa gazowej sieci przesyłowej w kraju i warunkami bezpieczeństwa w trakcie prowadzonych prac
inwestycyjnych oraz bezpieczeństwa już eksploatowanych gazociągów przesyłowych. Wyniki kontroli będą podstawą do
oceny prawidłowości działań spółki GAZ-SYSTEM SA, dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie prac
inwestycyjnych oraz nadzoru nad bezpieczeństwem gazociągów już eksploatowanych.

V. Współpraca z Sejmem RP i innymi podmiotami krajowymi
W 2013 r. do Najwyższej Izby Kontroli wpłynęło 89 sugestii tematów kontroli do Planu pracy NIK na 2014 r. 27 propozycji
tematów kontroli zgłoszonych przez komisje sejmowe zostało zarekomendowanych przez sejmową Komisję do Spraw
Kontroli Państwowej. 33 były nadesłane przez Marszałka Senatu RP, 20 przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów,
a dziewięć tematów zgłosił Rzecznik Praw Obywatelskich. Łącznie spośród 89 zgłoszonych propozycji kontroli w planie
pracy na 2014 r. NIK uwzględniła 41 z sugerowanych tematów kontroli.
Ponadto jeden z sugerowanych tematów zostanie zbadany częściowo w ramach już wcześniej przewidzianej kontroli
planowej, a jeden w trybie kontroli doraźnej. Spośród sugestii, które nie zostały włączone do planu, dwie stanowiły tematy,
które były przez NIK realizowane w 2013 r., a wiele innych było realizowanych w ostatnich latach.

Rozdział V

Przykłady sugestii komisji sejmowych uwzględnionych w planie pracy NIK na rok 2014:
 Przeprowadzenie kontroli w Spółce Skarbu Państwa Energa SA ze szczególnym uwzględnieniem procesu zatrzymanej
inwestycji budowy bloku energetycznego 1000 MW w Ostrołęce oraz celowości powołania spółki Elektrownia Ostrołęka S.A.
(temat kontroli z planu: Zapewnienie mocy wytwórczych w elektroenergetyce konwencjonalnej).
 Nadzór sanitarny i weterynaryjny nad fermami kur i trzody chlewnej
(temat kontroli z planu: Nadzór nad funkcjonowaniem ferm zwierząt).
 Kontrola prawidłowości przygotowania i realizacji obwodnic
(temat kontroli z planu: Bariery w procesie przygotowania i realizacji inwestycji na przykładzie inwestycji
drogowych).
 Kontrola przestrzegania postanowień miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przy realizacji inwestycji
(temat kontroli z planu: Zachowanie ładu przestrzennego przy planowaniu i realizacji inwestycji budowalnych).
 Kontrola szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami
(temat kontroli z planu: Nadawanie uprawnień do kierowania pojazdami).
 Kontrola realizacji i efektywności „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce 2004-2013”
(temat kontroli z planu: Podejmowanie i wykonywanie przez administrację publiczną zadań na rzecz praw i potrzeb
mniejszości romskiej w Polsce).
 Efektywność wsparcia readaptacji społecznej skazanych na karę pozbawienia wolności
(temat kontroli z planu: Readaptacja społeczna skazanych na wieloletnie kary pozbawienia wolności).
 Prawidłowość realizacji przez Policję zadań w zakresie poszukiwania osób zaginionych
(temat kontroli z planu: Poszukiwanie osób zaginionych).
 Prawidłowość realizacji przez właściwe podmioty zadań w zakresie ochrony przed cyberterroryzmem
(temat kontroli z planu: Ochrona cyberprzestrzeni RP).
 Kontrola finansowa szpitali klinicznych i uniwersyteckich
(temat kontroli z planu: Funkcjonowanie szpitali klinicznych w Polsce).

1.3. Współpraca z komisjami Sejmu RP – przekazywanie informacji o wynikach kontroli
Wyniki ważniejszych kontroli NIK przedstawia Sejmowi. W 2013 r. NIK przedłożyła Sejmowi 189 informacji o wynikach
przeprowadzonych kontroli planowych i doraźnych, w tym 92 informacje z kontroli wykonania budżetu państwa. Większość
z przesłanych Sejmowi informacji była prezentowana i omawiana podczas posiedzeń komisji sejmowych. Uczestniczyli
w nich Prezes NIK lub upoważnieni przez niego wiceprezesi, a także uprawnieni przedstawiciele NIK.
W 2013 roku do NIK wpłynęło 1105 zaproszeń na posiedzenia sejmowych komisji, podkomisji lub komisji nadzwyczajnych.
Przedstawiciele NIK uczestniczyli łącznie w 880 posiedzeniach. W trakcie 103 posiedzeń zabierali głos w sprawie
omawianych zagadnień.
Podczas 91 posiedzeń komisji sejmowych Najwyższa Izba Kontroli zaprezentowała wyniki 120 kontroli, łącznie z kontrolami
wykonania poszczególnych części budżetu państwa. NIK wypełnia w ten sposób swą misję dostarczania parlamentowi
wiedzy o stanie państwa. Prezes NIK i wiceprezesi, a także uprawnieni przedstawiciele NIK uczestniczyli w posiedzeniach
komisji sejmowych, podczas których omawiane były m.in. rezultaty ważniejszych kontroli, wynikające z nich wnioski
pokontrolne, w tym wnioski de lege ferenda.
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V. Współpraca z Sejmem RP i innymi podmiotami krajowymi
1.4. Działania komisji w związku z ustaleniami kontroli NIK – opinie i dezyderaty
Komisje sejmowe, które zapoznają się z wynikami kontroli NIK oraz sformułowanymi w nich wnioskami pokontrolnymi,
dysponują możliwością uchwalenia dezyderatu lub opinii. W myśl art. 159 Regulaminu Sejmu dezyderat „zawiera postulaty
komisji w określonych sprawach i może być skierowany do Rady Ministrów lub poszczególnych jej członków, Prezesa
Najwyższej Izby Kontroli, Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Prokuratora Generalnego lub Głównego Inspektora Pracy”.
Dezyderaty komisji sejmowych są często formułowane na podstawie wyników kontroli zrealizowanych przez NIK,
prezentowanych na posiedzeniach komisji. Komisje formułowały pod adresem rządu i innych organów dezyderaty
w istotnych dla funkcjonowania państwa obszarach. Dla Najwyższej Izby Kontroli działania te są jednym z ważniejszych
mierników skuteczności kontroli państwowej.
Dezyderaty formułowane w 2013 roku w oparciu o analizę wyników kontroli NIK dotyczyły m.in.:
 zmiany przepisów umożliwiających organom kontroli państwowej skuteczniejsze działanie;
 uregulowania stanu prawnego finansowania z Funduszu Składkowego KRUS wczasów i kolonii dla dzieci wiejskich;
 przygotowania rządowego programu ochrony przeciwpowodziowej oraz zwiększenia nakładów finansowych na
infrastrukturę przeciwpowodziową;
 skutecznej poprawy efektywności prowadzenia kontroli świadczeń opieki zdrowotnej przez NFZ;
 uwarunkowań prawnych dotyczących planowania i realizacji przez gminy zadań w zakresie oświetlenia przestrzeni
publicznej;
 uregulowania stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego;
 wykonywania zadań przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej;
 systemu ochrony ludności przed klęskami żywiołowymi oraz sytuacjami kryzysowymi;
 realizacji „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry” przy wykorzystaniu pożyczki z Banku
Światowego;
 przygotowania rządowych dokumentów strategicznych perspektywy 2014-2020;
 stanu realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
W marcu 2014 r. posłowie sformułowali dezyderat w sprawie utworzenia Narodowego Programu Zapobiegania Nadwadze
i Otyłości u Dzieci i Młodzieży. To efekt kontroli przeprowadzonej przez NIK pn. Wychowanie fizyczne i sport w szkołach
publicznych i niepublicznych. Trzy komisje sejmowe zainspirowane raportem Izby podpisały się pod wspólnym dezyderatem
do Ministrów: Zdrowia, Edukacji Narodowej oraz Sportu i Turystyki. Sejmowe komisje zwróciły uwagę na niepokojące dane
zawarte w raporcie Najwyższej Izby Kontroli. W starszych klasach szkół podstawowych lekcje WF-u regularnie omija
ok. 15% uczniów, w gimnazjach i liceach odsetek ten sięga nawet 30 procent i to pomimo coraz lepszej infrastruktury sportowej
w szkołach. Jednocześnie już blisko pół miliona dzieci w Polsce ma nadwagę lub cierpi z powodu wad postawy.

Szczególną rolę we współpracy NIK z Sejmem odgrywa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej. Corocznie opiniuje ona
budżet NIK, ujęty w dokumencie pn. „Rządowy projekt ustawy budżetowej na dany rok w zakresie części budżetowej
07 – NIK”. Opiniuje i rekomenduje do realizacji propozycje tematów kontroli zgłaszane do planu pracy przez inne komisje
sejmowe. Zapoznaje się szczegółowo z planem pracy NIK na kolejny rok. Przedstawiciele NIK prezentują podczas
posiedzenia komisji także analizę wykonania budżetu oraz założeń polityki pieniężnej i roczne sprawozdanie z działalności
instytucji. Komisja zapoznaje się i rozpatruje dokumenty mające bezpośredni związek z funkcjonowaniem Najwyższej Izby
Kontroli, np. „Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za dany rok w części budżetowej 07 – NIK. W 2013 r. opiniowała
ona m.in. kandydatów na stanowiska prezesa NIK oraz wiceprezesa.
Dobrą tradycją stało się organizowanie na początku kolejnych kadencji Sejmu lub początku kadencji nowego Prezesa NIK
posiedzeń Komisji do Spraw Kontroli Państwowej w siedzibie Najwyższej Izby Kontroli. Takie posiedzenie odbyło się
7 listopada 2013 r. i było poświęcone omówieniu organizacji oraz zamierzeń i priorytetów działalności kontrolnej Izby pod
kierownictwem nowego Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego.
W 2013 r. przedstawiciele NIK uczestniczyli w 23 posiedzeniach Komisji do Spraw Kontroli Państwowej. We wszystkich
spotkaniach NIK reprezentowali Prezes lub wiceprezesi, upoważnieni radcy Prezesa oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych.
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V. Współpraca z Sejmem RP i innymi podmiotami krajowymi
Rozpatrywanie informacji NIK o przeprowadzonych kontrolach jest jednym z zadań zapisanych w planie pracy Komisji do
Spraw Kontroli Państwowej. Przedkładając wyniki swoich badań kontrolnych na posiedzeniach Komisji, NIK realizuje swoje
konstytucyjne i ustawowe obowiązki dotyczące informowania Sejmu RP i jego organów o stanie spraw publicznych. Komisja
ds. Kontroli Państwowej zapoznała się m.in. z wynikami kontroli sprzedaży nieruchomości rolnych Zasobu Własności Rolnej
Skarbu Państwa przez oddziały terenowe Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu oraz
gospodarowania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy
w Poznaniu; z wynikami kontroli planowania i realizacji inwestycji na terenach zagrożonych powodzią; aktywizacji zawodowej
i łagodzenia skutków bezrobocia osób powyżej 50. roku życia; poszukiwania, wydobywania i zagospodarowania gazu ze złóż
łupkowych; realizacji kontraktów socjalnych przez miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej oraz zatrudnienia socjalnego
jako instrumentu działań na rzecz rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej a także wzmocnienia aktywności zawodowej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym. Posłowie zapoznali się też z odpowiedzią Ministra Środowiska na dezyderat
skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie realizacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry
przy wykorzystaniu pożyczki Banku Światowego (NIK jest audytorem tego projektu) oraz z odpowiedzią Ministrów
Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego na dezyderat skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie przygotowania
rządowych dokumentów strategicznych perspektywy budżetowej UE 2014-2020.

1.6.

Udział NIK w pracach legislacyjnych Sejmu RP

Najwyższa Izba Kontroli uczestniczy w pracach legislacyjnych prowadzonych w komisjach Sejmu RP. W 2013 r.
przedstawiciele Izby prezentowali stanowisko NIK, biorąc udział w posiedzeniach następujących komisji sejmowych:
 Sejmowej Komisji Administracji i Cyfryzacji (dwa posiedzenia) rozpatrującej wnioski de lege ferenda Najwyższej
Izby Kontroli dotyczące organizacji i efektywności funkcjonowania administracji publicznej, a także informacje
o niezrealizowanych wnioskach de lege ferenda, dotyczących tego obszaru.
 Sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej (dwa posiedzenia), rozpatrującej informacje NIK o wynikach
badań dotyczących prowadzenia kontroli świadczeniodawców oraz weryfikacji wykonania zakontraktowanych
świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a także projekt dezyderatu w sprawie
podejmowania przez rząd skutecznych działań zapobiegających korupcji.
 Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach, rozpatrującej komisyjny projekt ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, a także poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks
postępowania karnego i ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.
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1.7. Wystąpienia Prezesa NIK podczas posiedzeń plenarnych Sejmu RP
Prezes NIK, wykonując obowiązki konstytucyjne oraz określone w ustawie o NIK i regulaminie Sejmu RP w roku 2013
prezentował podczas posiedzeń plenarnych najważniejsze dokumenty związane z działalnością Izby. Dwukrotnie
występował przed Sejmem. Oba wystąpienia miały miejsce na 46. posiedzeniu Sejmu 24 lipca 2013 r. Prezes NIK
przedstawił analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2012 r. oraz sprawozdanie z działalności NIK
w 2012 roku.
W dniu 26 lipca 2013 r. w czasie trwania 46. posiedzenia Sejm powołał na stanowisko Prezesa NIK Krzysztofa
Kwiatkowskiego. Podczas 47. posiedzenia Sejmu w dniu 27 sierpnia 2013 r. złożył on przysięgę i rozpoczął pełnienie
sześcioletniej kadencji na stanowisku Prezesa NIK.

1.8. Jubileusz w Sejmie – 95-lecie Najwyższej Izby Kontroli
Najwyższa Izba Kontroli obchodzi w 2014 r. jubileusz 95-lecia istnienia. Z tej okazji 10 lutego w Sali Kolumnowej Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się seminaryjne posiedzenie Kolegium Najwyższej Izby Kontroli. Wzięli w nim udział
m.in. marszałkowie Sejmu i Senatu, Szef Kancelarii Prezydenta RP, posłowie, senatorowie, prezesi Trybunału
Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, NSA, Prokurator Generalny. Uczestnicy jubileuszowego spotkania w Sejmie mieli
m.in. możliwość wysłuchania wykładu prof. dra hab. Jacka Jagielskiego „Ewolucja Najwyższej Izby Kontroli w ostatnich
20 latach i rekomendacje na przyszłość, które powinien rozważyć ustawodawca”. Odczytano też m.in. życzenia i gratulacje
z okazji 95. rocznicy utworzenia NIK od Prezesa Europejskiego Trybunału Europejskiego. Obradom Kolegium w Sejmie RP
przewodniczył Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski.
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2.

Współpraca z Senatem RP

NIK współpracuje także z Senatem Rzeczypospolitej Polskiej. Senat wyraża zgodę na powołanie przez Sejm Prezesa NIK.
Senat podejmuje uchwałę w sprawie powołania Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w ciągu miesiąca od dnia otrzymania uchwały Sejmu.
Niepodjęcie uchwały w tym terminie oznacza wyrażenie zgody przez Senat. Jeżeli Senat odmawia wyrażenia zgody na powołanie
Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Sejm powołuje na stanowisko Prezesa Najwyższej Izby Kontroli inną osobę. Senat może wezwać
kandydata na stanowisko Prezesa NIK do złożenia wyjaśnień i udzielenia odpowiedzi na pytania senatorów. W obszarze działalności
kontrolnej Senat RP może zlecać NIK przeprowadzenie kontroli wyłącznie jednego podmiotu, czyli Kancelarii Senatu.

2.1. Zacieśnianie współpracy NIK z Senatem RP
Najwyższa Izba Kontroli zacieśniła w 2013 r. współpracę z Senatem RP. Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski spotkał się
w grudniu 2013 r. z Marszałkiem Senatu Bogdanem Borusewiczem. Spotkanie było poświęcone działaniom Senatu i NIK,
zwłaszcza w obszarze procesu legislacyjnego, inicjowanego przez wnioski z raportów NIK dotyczące zmiany prawa
(de lege ferenda). Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz zadeklarował podjęcie przez Senat prac mających na celu szersze
wykorzystanie propozycji zmian w prawie wskazanych przez NIK we wnioskach z kontroli.
W 2013 r. NIK sformułowała 78 wniosków de lege ferenda. Włączenie się Senatu w proces legislacyjny inicjowany przez wnioski
dotyczące zmian w prawie zawarte w informacjach pokontrolnych powinno pozytywnie wpłynąć na efektywność NIK w tym
obszarze. Podczas rozmowy ustalono, że na początku senackie komisje zajmą się propozycjami zmiany prawa zawartymi
w kontroli na temat uzyskiwania i przetwarzania danych z bilingów. NIK uznała, że w interesie obywateli prawo obowiązujące
w tym zakresie należy doprecyzować. W drugiej kolejności senatorowie postanowili wyjść z inicjatywą zmian w ustawach po
kontroli, w której NIK informowała parlament o wykonywaniu przez gminy zadań w dziedzinie ochrony zwierząt.

2.2. Sugestie komisji senackich
Najwyższa Izba Kontroli po rozpatrzeniu propozycji tematów zgłoszonych przez komisje senackie do Planu pracy NIK
na 2014 r. ujęła w planie dwa spośród 33 proponowanych tematów. Ponadto cztery z sugerowanych tematów będą
realizowane częściowo w kontrolach o zbieżnym zakresie tematycznym. Spośród sugestii, które nie zostały włączone do
planu, siedem stanowią tematy, których realizację NIK przewidziała już wcześniej i ujęła w planie pracy na 2013 r., część
została natomiast zrealizowana w ostatnich latach.
Sugestie komisji senackich uwzględnione w planie pracy NIK na rok 2014:

3.

Współpraca z Prezydentem RP

Zgodnie z ustawą NIK podejmuje kontrole także na wniosek Prezydenta RP. NIK przedkłada Prezydentowi informacje
o ważniejszych wynikach kontroli. Przesyła mu także roczny plan pracy oraz roczne sprawozdanie z działalności.
Na wniosek Prezydenta NIK przeprowadza kontrolę działalności Kancelarii Prezydenta. Zwyczajowo też Prezes NIK zwraca
się do Prezydenta z prośbą o sugestie tematów kontroli do planu pracy.
Przedstawiciele Kancelarii Prezydenta aktywnie uczestniczą w panelach ekspertów i konferencjach organizowanych przez
NIK. Przedstawiciele NIK biorą też udział w organizowanych przez Kancelarię Prezydenta konferencjach i naradach
dotyczących ważnych obszarów funkcjonowania państwa.
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 Skala zatrudnienia, zakresy obowiązków i skuteczność działania asystentów rodziny angażowanych przez samorządy gminne
(temat z planu: Funkcjonowanie asystentów rodziny w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej).
 Straż graniczna i służby celne po przystąpieniu Polski do strefy Schengen – czy koszty utrzymania uległy zmianie
(zmniejszeniu), czy działalność tych służb jest bardziej efektywna?
(temat z planu: Wykorzystanie struktur kadrowych i majątkowych Straży Granicznej).

V. Współpraca z Sejmem RP i innymi podmiotami krajowymi
Podczas seminarium „PPP jako instrument realizacji rodzinnej polityki mieszkaniowej”, zorganizowanego przez Kancelarię Prezydenta
RP, Prezes NIK przedstawił wnioski z raportu NIK pt. „Kontrola realizacji przedsięwzięć w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego”,
zaznaczając, że zdaniem Izby PPP stymuluje rozwój gospodarczy. Prezes zwrócił uwagę, że ten rodzaj partnerstwa jest korzystny
zarówno dla podmiotów publicznych, jak i inwestorów prywatnych, dlatego tak ważna jest jego popularyzacja w Polsce.

4.

Współpraca z Prezesem Rady Ministrów

Co roku Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonania ustawy budżetowej, sporządza analizę
wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej oraz opracowuje i przedkłada Sejmowi opinię w przedmiocie absolutorium
dla Rady Ministrów. NIK, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy, może podejmować kontrole m.in. na wniosek Prezesa Rady Ministrów.
Przedstawiciele rządu oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów aktywnie uczestniczą w panelach ekspertów i konferencjach
organizowanych w Izbie. NIK bierze także udział w procesie legislacyjnym, opiniując rządowe projekty aktów prawnych.
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4.1. Udział NIK w opiniowaniu rządowych projektów aktów prawnych
Najwyższa Izba Kontroli może opiniować rządowe projekty aktów prawnych. W 2013 NIK zgłosiła uwagi m.in. do następujących
projektów:
 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw,
przekazanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji. NIK zwróciła uwagę na zbyt ogólne kalkulacje kosztów
związanych z wprowadzeniem nowelizacji ustawy, która zakłada upowszechnienie stosowania przez obywateli
mechanizmu profilu ePUAP jako kontaktu elektronicznego z administracją publiczną. Ważną kwestią były też
elektroniczne formularze, których wzory mają zostać udostępnione w centralnym repozytorium. Zdaniem Izby
istotne jest, aby ustawodawca zobligował twórców formularzy do możliwie największego wykorzystania danych
słownikowych i rejestrów publicznych (danych referencyjnych), co ułatwiłoby obywatelom korzystanie z formularzy
i wyeliminowałoby część błędów mogących się pojawić w trakcie ich wypełniania (uwagi nie zostały uwzględnione);
 Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2015, przedstawionego przez
Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania. Zdaniem NIK w projekcie nie określono szacunkowych kosztów
realizacji programu, w tym kosztów poszczególnych działań, które musiałyby ponieść podmioty realizujące.
W ocenie Izby wiele z planowanych działań (m.in. wykonanie ekspertyz, szkolenia, wdrażanie specjalnych
programów edukacyjnych, badania statystyczne) to dla jednostek administracji publicznej nowe (dodatkowe)
i kosztowne zadania. W projekcie nie określono również rzeczowych mierników realizacji poszczególnych działań,
a wskazano jedynie, że w ramach projektu podmioty zaangażowane w jego realizację będą sporządzać okresowe
sprawozdania ze stopnia realizacji przypisanych działań (uwagi nie zostały uwzględnione);
 uchwały Rady Ministrów w sprawie Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019, przekazanej
przez Ministra Spraw Wewnętrznych. Oprócz zgłoszonych uwag o charakterze formalnym, wątpliwości wzbudził miernik
pomocniczy celu szczegółowego dotyczący wzmocnienia działań prewencyjnych i edukacyjnych. Opiera się on na
wynikach badań społecznych. Wartości bazowe zostały ustalone na podstawie badania przeprowadzonego na grupie
1010 osób. Wobec małej próby losowej oraz zakładanej zmiany wskaźnika w granicach błędu statystycznego otrzymane
wyniki mogą okazać się nieporównywalne. W projekcie zabrakło także wskazania konkretnych działań, które zostaną
podjęte, w szczególności w zakresie zmian legislacyjnych. NIK zaproponowała także, aby rozważyć uzupełnienie
programu o wnioski zawarte w opinii nr 3 z 7 maja 2008 r. Komisji do Spraw Kontroli Państwowej w sprawie zwiększenia
skuteczności ustawodawstwa antykorupcyjnego. Zaproponowano także rozważenie ujęcia w programie wprowadzenia
zasady opiniowania pod kątem zagrożenia korupcją projektów legislacyjnych, w szczególności dotyczących działalności
o podwyższonym ryzyku jej wystąpienia (np. zamówienia publiczne). Zaznaczono także brak zasadności wyznaczenia
NIK do roli organu zajmującego się ewaluacją programu (jedynie uwagi o charakterze formalnym zostały uwzględnione);
 ustawy o Komisji Kontroli Służb Specjalnych, przekazanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych. Zdaniem NIK
należało rozważyć, czy powołanie organu ds. kontroli służb specjalnych w zaproponowanym kształcie umożliwi
realizację celu, jakim jest zapewnienie realnej, niezależnej kontroli nad prowadzoną przez poszczególne służby
pracą operacyjną. Regulacje projektu wskazują, iż możliwości wypełnienia tej funkcji będą poważnie ograniczone.
Ponadto biorąc pod uwagę, że projekt ustawy wprowadza zupełnie nowatorskie rozwiązania, zdaniem Izby należy
rozstrzygnąć model docelowy: czy organem właściwym w zakresie pozostałych służb prowadzących czynności
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operacyjno-rozpoznawcze powinna być tworzona Komisja Kontroli Służb Specjalnych, czy z czasem będzie
stworzony kolejny organ państwowy. W ocenie NIK należy także uzupełnić treść projektu ustawy o możliwość
wszczęcia postępowania kontrolnego z inicjatywy własnej Komisji oraz na wniosek Prezesa NIK. Rozważenia
wymaga również wprowadzenie dodatkowych wymagań co do wymogów formalnych, jakie musi spełniać członek
tej Komisji, w szczególności takich jak nieskazitelność charakteru. Uzupełnienia wymagają przepisy określające
termin składania oświadczeń majątkowych przez członków Komisji – brak bowiem przepisu, iż oświadczenia
majątkowe powinny być składane przed objęciem stanowiska i po zakończeniu kadencji, co byłoby zasadne
z punktu widzenia celu takich rozwiązań (projekt nadal na etapie uzgodnień);
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie refundowania
ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom, przekazanego przez
Ministra Pracy i Polityki Społecznej. NIK zwróciła uwagę, iż w uzasadnieniu projektu należałoby wyraźnie wskazać,
że rozporządzenie Komisji Europejskiej nie przewiduje upoważnienia państwa członkowskiego do przyjęcia – w ściśle
określonych warunkach – regulacji modyfikujących rozporządzenie czy nawet odmiennych wobec postanowień
rozporządzenia (uwagi nie zostały uwzględnione);
Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015 przekazanego przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego. Zdaniem Izby w projekcie brakowało dostatecznej informacji na temat jakości i dostępności zadań
publicznych oraz wpływu ich realizacji na osiągnięcie celów społecznych i gospodarczych, co utrudnia prawidłowe
zarządzanie realizacją zadań publicznych oraz ogranicza możliwości wydania obiektywnej opinii o rezultatach
działań podejmowanych przez instytucje państwowe i samorządowe (projekt nadal na etapie uzgodnień);
ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz ustawy o Agencji Wywiadu przekazanych przez Ministra
Spraw Wewnętrznych. NIK negatywnie zaopiniowała propozycje zniesienia Kolegium ds. Służb Specjalnych
i utworzenia na jego miejsce Komitetu Rady Ministrów ds. Bezpieczeństwa Państwa oraz powołania Komisji
Kontroli Służb Specjalnych. Zdaniem Izby zmiany te ograniczą zadania i kompetencje do pełnienia roli organu
opiniodawczo-doradczego Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów oraz wzmocnią niezależność służb
specjalnych w realizacji ustawowych zadań. Ponadto Izba zwróciła uwagę na to, że nie jest zasadne rozszerzenie
kręgu podmiotów uprawnionych do otrzymania od Szefa ABW informacji mogących mieć istotne znaczenie dla
bezpieczeństwa wewnętrznego RP (projekt nadal na etapie uzgodnień).

4.2. Sugestie tematów kontroli nadesłane przez Szefa KPRM

Przykłady sugestii Szefa KPRM uwzględnionych w planie pracy na rok 2014:
 Znoszenie barier dla rozwoju przedsiębiorczości
(tematy z planu: Wykonywanie wyroków Wojewódzkich Sądów Administracyjnych i Naczelnego Sądu
Administracyjnego przez urzędy skarbowe i izby celne; Realizacja rządowego programu wspierania
przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego; Zachowanie
ładu przestrzennego przy planowaniu i realizacji inwestycji budowlanych).
 Ochrona praw dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych
(tematy z planu: Funkcjonowanie asystentów rodziny w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej; Pomoc na usamodzielnienie wychowankom opuszczającym pieczę zastępczą; Funkcjonowanie
koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w województwie podlaskim w latach 2012-2014; Nadzór wojewodów
nad wykonywaniem przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej).
 Zapewnienie opieki ludziom starszym
(tematy z planu: Opieka medyczna nad osobami w wieku podeszłym; Funkcjonowanie systemu opieki
paliatywnej na obszarze Dolnego Śląska).
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Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zaproponował do Planu pracy NIK na 2014 r. 20 tematów zgłoszonych mu przez
poszczególnych ministrów. NIK ujęła w planie 11 spośród nich, ponadto pięć z sugerowanych tematów będzie realizowanych
w ramach kontroli doraźnych. Spośród sugestii, które nie zostały włączone do planu, jedna była już realizowana w 2013 r.,
a większość stanowiły tematy, które były realizowane w ostatnich latach.

V. Współpraca z Sejmem RP i innymi podmiotami krajowymi
4.3. Informacje dla Prezesa Rady Ministrów
Zgodnie z ustawą NIK przekazuje Premierowi informacje dotyczące wyników ważniejszych kontroli oraz roczny plan pracy
i roczne sprawozdanie z działalności.

5.

Współpraca z Rzecznikiem Praw Obywatelskich

5.1. Informacje dla Rzecznika Praw Obywatelskich
Najwyższa Izba Kontroli opracowała na potrzeby Rzecznika Praw Obywatelskich analizę dotyczącą problematyki
przestrzegania zasady równego traktowania, na podstawie wyników kontroli planowych zakończonych w 2013 r. oraz założeń
kontroli planowanych na rok 2014.
Szczególnie istotna była w tym obszarze kontrola pt.: Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania kobiet i mężczyzn
w sektorze publicznym, która potwierdziła dysproporcje w zarobkach kobiet i mężczyzn pracujących na porównywalnych
stanowiskach. Przeprowadzone w ramach tej kontroli, na zlecenie NIK, statystyczne badania wynagrodzeń ponad 120 tys.
osób zatrudnionych na umowę o pracę w jednostkach sektora publicznego, w tym około połowy kobiet, wykazywały
w grupach porównywalnych stanowisk, że mężczyźni zarabiają więcej niż kobiety. To zjawisko potwierdziło się w większości
badanych przez NIK jednostkach administracji publicznej oraz spółek komunalnych i spółek skarbu państwa.
Szczegółowa analiza wynagrodzeń 891 osób (w tym 499, tj. 56%, kobiet) dokonana przez NIK wskazuje, że zróżnicowanie płac
w grupach porównywalnych stanowisk wynikało przede wszystkim z roli, jaką dla całej instytucji pełniła komórka organizacyjna,
w której pracownik był zatrudniony, a co za tym idzie, z zakresu powierzonych mu obowiązków. Kobiety pracowały przede
wszystkim w komórkach organizacyjnych zajmujących się obsługą kontrolowanej jednostki, a mężczyźni znajdowali częściej
zatrudnienie w komórkach specjalistycznych, związanych z realizacją głównych zadań instytucji. Różnice między zarobkami
kobiet i mężczyzn w dużej mierze spowodowane były też większym udziałem mężczyzn w grupie stanowisk kierowniczych.
Mężczyźni otrzymywali również średnio więcej nagród uznaniowych, o wyższej średniej wysokości, z wyjątkiem kategorii urzędy
wojewódzkie. Premie zaś były stałym składnikiem wynagrodzenia i stanowiły procentową pochodną wynagrodzenia
zasadniczego, tak więc były zróżnicowane w takim samym zakresie jak wynagrodzenie zasadnicze.
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Wśród kontroli ujętych w planie pracy NIK na rok 2014, które dotkną tematyki równego traktowania m.in. są: Podejmowanie
i wykonywanie przez administrację publiczną zadań na rzecz praw i potrzeb mniejszości romskiej w Polsce, Pomoc
społeczna dla uchodźców oraz Wykorzystanie przez samorządy powiatowe środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych.

5.2. Sugestie tematów do planu pracy
Rzecznik Praw Obywatelskich zaproponował do Planu pracy NIK na 2014 r., dziewięć tematów. NIK ujęła w planie pięć
spośród nich. Przykłady sugestii RPO uwzględnionych w Planie pracy NIK na 2014 r.:
 Ocena systemu zamawiania, przygotowywania i kolportażu podręczników dostosowanych do potrzeb uczniów
z niepełnosprawnościami, w tym uczniów niewidomych oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi
(temat z planu: Dostępność podręczników szkolnych).
 Realizacja przez organy administracji publicznej obowiązków wynikających z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.
o języku migowym i innych środkach komunikowania się, w szczególności zapewnienia korzystania przez osoby
uprawnione z pomocy wybranego tłumaczenia języka migowego lub tłumacza-przewodnika w kontaktach z urzędami,
informowania o takiej możliwości, a także udostępniania dokumentów niezbędnych do załatwienia sprawy w formie
odpowiedniej dla osoby niepełnosprawnej
(temat z planu: Świadczenie usług publicznych osobom posługującym się językiem migowym).
 Realizacja przez gminy zadań związanych ze zmianą od dnia 1 lipca 2013 r. modelu gospodarowania odpadami
komunalnymi
(temat z planu: Wdrożenie w gminach nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi).
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6.

Współpraca NIK z innymi organami kontroli i inspekcji

Przepis art. 12 ustawy o NIK zobowiązuje organy kontroli, rewizji i inspekcji, działające w administracji rządowej i samorządzie
terytorialnym, do współpracy z Izbą. Organy te są zobligowane do udostępniania na wniosek NIK wyników własnych kontroli,
przeprowadzania określonych kontroli wspólnie, pod kierownictwem NIK, lub przeprowadzania kontroli doraźnych na jej zlecenie.
Zobowiązania te wynikają z pozycji NIK jako organu naczelnego kontroli państwowej. Izba ma zaś obowiązek powiadamiania
odpowiednich organów ścigania o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, jeśli ustalenia kontroli na
to wskazują3, oraz ujawniania innych czynów, za które ustawowo przewidziana jest odpowiedzialność4. NIK. Izba współpracuje
również z organami inspekcji i kontroli niebędącymi w strukturze administracji rządowej czy samorządowej, na podstawie
zawieranych porozumień. Współpracę tę NIK postrzega jako istotny element wspomagania realizacji zadań kontrolnych, zwłaszcza
w obszarze badań specjalistycznych. Dla NIK priorytetem w tym obszarze jest wzmocnienie czynnika eksperckiego w kontroli
poprzez szersze wykorzystanie możliwości, które daje ustawa.
W 2013 r. (i w latach wcześniejszych) NIK prowadząc kontrole współpracowała m.in. z:
 Głównym Inspektorem Pracy,
 Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego,
 Głównym Inspektorem Transportu Drogowego,
 Głównym Inspektorem Transportu Kolejowego,
 Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska,
 Głównym Inspektorem Kontroli Skarbowej,
 Głównym Inspektorem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
 Komendantem Głównym Policji,
 Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej,
 Państwowym Głównym Inspektorem Sanitarnym,
 Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 Departamentem Kontroli Ministerstwa Obrony Narodowej,
 Transportowym Dozorem Technicznym,
 prezesami regionalnych izb obrachunkowych,
 wojewódzkimi lekarzami weterynarii,
 wojewódzkimi inspektorami Inspekcji Sanitarnej i Handlowej,
 wojewódzkimi kuratorami oświaty,
 dyrektorami urzędów skarbowych i kontroli skarbowej,
 organami inspekcji i kontroli szczebla powiatowego.

Tabela 1. Zakres współdziałania NIK z organami kontroli, rewizji i inspekcji w roku 2013
Lp.
1.
2.
3.

3
4

Forma współdziałania
Udostępnianie NIK wyników kontroli przeprowadzonych przez inne organy kontroli
Kontrole przeprowadzone przez inne organy kontroli wspólnie, pod kierownictwem NIK
Kontrole doraźne przeprowadzone przez inne organy kontroli na zlecenie NIK
Razem

Liczba
19
44
59
122

Art. 63 ust. 1 ustawy o NIK.
Art. 63 ust. 3 ustawy o NIK.
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Wspólne prowadzenie badań z organami kontroli, rewizji i inspekcji, działającymi w administracji rządowej i samorządzie
terytorialnym, pozwalało pogłębić tematykę kontroli NIK oraz zmniejszyć pracochłonność i koszty kontroli. Szczególnie
istotna dla działalności NIK jest możliwość zlecania kontroli doraźnych organom wyspecjalizowanym w badaniu określonej
problematyki. Ta forma współpracy, szczególnie na szczeblu wojewódzkim i powiatowym, była dominująca w minionym roku.

V. Współpraca z Sejmem RP i innymi podmiotami krajowymi
6.1. Kontrole na zlecenie NIK
NIK zleca innym organom przeprowadzenie kontroli doraźnej w przypadkach: zaistnienia nieprawidłowości, których przyczyn
nie można zbadać w toku prowadzonej kontroli ze względu na jej zakres; rozszerzenia zakresu podmiotowego planowanych
badań kontrolnych w ramach właściwości rzeczowej NIK, jak również stwierdzenia braku możliwości podjęcia kontroli przez
NIK we własnym zakresie. W niektórych kontrolach, w zależności od zakresu tematycznego postępowania kontrolnego,
mogły być stosowane wszystkie formy współpracy wymienione w art. 12 ustawy o NIK, czyli udostępnianie informacji
o wynikach kontroli, kontrola wspólna pod kierownictwem NIK lub zlecenie kontroli doraźnej.
W 2013 r. NIK badała zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na zorganizowanych terenach narciarskich.
W ramach tego postępowania kontrolnego na zlecenie NIK Transportowy Dozór Techniczny w Krakowie przeprowadził
kontrolę urządzeń transportu linowego zlokalizowanych na kontrolowanych przez NIK terenach narciarskich, oceniając ich
stan jako prawidłowy. Transportowy Dozór Techniczny na wniosek NIK przekazał również informacje na temat
przeprowadzonych w 2013 r. na zorganizowanych terenach narciarskich badaniach (łącznie 61 badań). Stwierdzone przez
TDT nieprawidłowości dotyczyły m.in.: nadmiernego zużycia liny holującej, niezgodności urządzenia z dokumentacją
techniczną, eksploatowania kolei bez zezwolenia oraz braków w dokumentacji rejestracyjnej tych urządzeń.
W kontroli NIK, dotyczącej bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (SOSW) w województwie lubelskim uczestniczyła PSP. Na zlecenie NIK (na podstawie art. 12 pkt 3
ustawy o NIK i art. 23 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej) przeprowadziła
czynności kontrolno-rozpoznawcze zarówno w sześciu jednostkach objętych kontrolą NIK, jak i w 20 pozostałych SOSW
w województwie lubelskim. Czynności te objęły zdiagnozowanie stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków
specjalnych ośrodków.
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NIK, badając wybrane zagadnienia funkcjonowania Abruko sp. z o.o. we Władysławowie, uznała za niezbędne
przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. W związku z ustaleniem, że usługi świadczone przez spółkę
zależną Aeco sp. z o.o. wykonywano przy pomocy pracowników spółki Abruko i związanym z tym ryzykiem nierzetelności
prowadzonej ewidencji czasu pracy, NIK wystąpiła do PIP o przeprowadzenie kontroli, w wyniku której stwierdzono
występowanie rażących naruszeń przepisów prawa pracy oraz skierowano do Prokuratury Rejonowej w Pucku
zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 218 § 1a kk przez tych. pracodawców. Postępowanie
przygotowawcze jest w toku.
Podczas kontroli warunków leczenia na Oddziale Pediatrii i Alergologii Szpitala Powiatowego w Biskupcu w latach
2011-2013, na zlecenie NIK, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie przeprowadziła kontrolę
w Oddziale Pediatrii i Alergologii Szpitala w Biskupcu, m.in. w zakresie stanu sanitarno-epidemiologicznego oraz spełnienia
niektórych wytycznych wynikających z rozporządzenia z 26 czerwca 2012 r. W wyniku kontroli stwierdzono naruszenie
przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (m.in. występowania
ubytków farb na ścianach, brak wyposażenia sanitarnego), a także naruszenie niektórych wytycznych wynikających
z powyższego. rozporządzenia z 26 czerwca 2012 r. (m.in. niewłaściwe ustawienie łóżek w salach chorych, brak śluz
umywalkowo-fartuchowych). Wyniki kontroli zostały przesłane do NIK.
Na podstawie art. 12 ustawy o NIK kontrolę będących w fazie wykonywania przez przedsiębiorców odwiertów
poszukiwawczych w zakresie przestrzegania wymogów ochrony środowiska przeprowadzali przedstawiciele wojewódzkich
inspektoratów ochrony środowiska. Wyniki tych kontroli zostały wykorzystane przez NIK w wystąpieniach pokontrolnych
dotyczących kontroli NIK pn. Poszukiwanie, wydobywanie i zagospodarowanie gazu ze złóż łupkowych.
Na zlecenie NIK w IV kwartale 2013 r. przeprowadzone zostały dwie kontrole doraźne przez inne organy kontroli, tj. przez
Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Kontrole te
zostały zlecone w związku z postępowaniem NIK dotyczącym lokalizacji i budowy lądowych farm wiatrowych.
NIK zlecała przeprowadzenie kontroli w wybranych podmiotach także urzędom skarbowym. Przykładowo Delegatura NIK
w Kielcach zleciła takie kontrole siedmiu urzędom skarbowym województwa świętokrzyskiego, w 15 podmiotach. Kontrola
NIK dotyczyła nabywania przez Skarb Państwa nieruchomości pod drogi krajowe objęte Programem Budowy Dróg
Krajowych w latach 2008-2013 przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Kielcach.
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6.2. Kontrole przeprowadzone wspólnie pod kierownictwem Najwyższej Izby Kontroli
Kontrole wspólne prowadzone są wraz z innymi organami kontroli lub inspekcji na podstawie programu przygotowanego
przez NIK. Podmioty do badań wykonywanych przez inne organy są typowane przez NIK, z uwzględnieniem założeń
określonych w programie kontroli i na podstawie własnego rozpoznania. Wspólna, kompleksowa kontrola może lepiej
pokazać mechanizm powstawania nieprawidłowości i pomóc wyeliminować jego przyczyny.
W toku kontroli bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce NIK nawiązała współpracę z Urzędem Transportu
Kolejowego. Na podstawie art.12 pkt 2 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli zostały przeprowadzone wspólne kontrole –
według tematyki przygotowanej przez NIK. Badaniami objęto zagadnienia bezpieczeństwa ruchu kolejowego i wdrażania
procedur systemu zarządzania bezpieczeństwem na kolei w czterech zakładach linii kolejowych PKP PLK SA oraz u trzech
przewoźników kolejowych. Ich rezultatem było ujawnienie licznych nieprawidłowości negatywnie wpływających na
bezpieczeństwo ruchu kolejowego. W świetle ustaleń kontroli NIK okazało się, że konieczne jest podjęcie działań przez
organy odpowiedzialne za stan bezpieczeństwa ruchu kolejowego, w tym przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego –
w celu sfinalizowania prac związanych z wprowadzeniem jednolitych standardów bezpieczeństwa na kolei. W szczególności
chodzi o wdrożenie nowych i jednolitych instrukcji dla maszynisty pojazdu trakcyjnego oraz instrukcji techniki pracy
manewrowej.
Kontrola NIK dotycząca wdrażania krajowego systemu poboru opłat drogowych zaowocowała współpracą z Głównym
Inspektoratem Nadzoru Budowlanego i z ośmioma wojewódzkimi inspektoratami nadzoru budowlanego (Dolnośląski ITD,
Łódzki ITD, Małopolski ITD, Opolski ITD, Podkarpacki ITD, Śląski ITD, Świętokrzyski ITD, Zachodniopomorski ITD).
Na podstawie art.12 pkt 2 ustawy o NIK przeprowadzone zostały wspólne kontrole (pod kierownictwem NIK), którymi objęto
zagadnienia prawidłowości umieszczania w pasie drogowym urządzeń i budowli umożliwiających funkcjonowanie Krajowego
Systemu Poboru Opłat. W związku z prowadzonym postępowaniem kontrolnym kontrolerzy NIK, działając w trybie art. 29
ust.1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK, zasięgali informacji w jednostkach nieobjętych kontrolą. Uzyskane informacje dotyczyły głównie
wykonywania przez Policję, Straż Graniczną oraz Służbę Celną kontroli uiszczania opłat drogowych.
W 2013 r. NIK przeprowadziła też wspólnie z inspektorami urzędów wojewódzkich badania dotyczące organizacji ruchu na
drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich5. Był to jeden z elementów kontroli projektowej pn. Działania Policji
i organów administracji publicznej na rzecz bezpieczeństwa obywateli w ruchu drogowym. Wspólna kontrola
wykazała wiele nieprawidłowości w badanym obszarze m.in.: oznakowanie niezgodne z przyjętą organizacją ruchu,
zniszczone znaki drogowe, nieczytelne pasy na jezdni, nagromadzenie znaków utrudniające ich odczytanie, braki
w oznakowaniu, reklamy zasłaniające znaki, wreszcie w wielu przypadkach brak przyjętej organizacji ruchu.

6.3. Udostępnianie informacji o wynikach kontroli przez organy inspekcji
W toku kontroli Funkcjonowanie ratownictwa technicznego i ochrony przeciwpożarowej na kolei NIK korzystała
z informacji udostępnionych przez 74 jednostki nieobjęte kontrolą, m.in. przez Komendę Główną Państwowej Straży
Pożarnej w sprawie zakładowych straży pożarnych oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Komendy wojewódzkie PSP poinformowały NIK o liczbie pożarów, które miały miejsce na
terenach bezpośrednio przyległych do linii kolejowych. Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych udostępniła informacje na
temat tych pożarów, strat z nimi związanych, szacunkowych kosztów oraz okresu odtworzenia zniszczonych wskutek
pożarów ekosystemów leśnych, a także działań podejmowanych przez ministerstwo dla przywrócenia realizacji przez
PKP PLK S.A. obowiązku mineralizacji pasów przeciwpożarowych wzdłuż linii kolejowych. Państwowa Komisja Badania
Wypadków Kolejowych podzieliła się informacjami w sprawie liczby i rodzaju zdarzeń, jakie miały miejsce w związku
z transportem kolejowym, oraz na temat sposobu realizacji obowiązków przez komisje kolejowe. NIK zwracała się również
do rad powiatów, na terenie których zlokalizowane są linie kolejowe, o informacje dotyczące zagrożeń w zakresie ochrony
przeciwpożarowej i ratownictwa. Z wszystkimi wymienionymi podmiotami współpraca układała się bardzo owocnie.
5

Organizacja ruchu na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich”, (KPB-401-002/2013/Departament Porządku i Bezpieczeństwa
Wewnętrznego).
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Niekiedy w ramach jednej kontroli NIK korzysta z możliwości kilku form współpracy. Tak było w przypadku kontroli
wykonywania zadań gmin dotyczących ochrony zwierząt. W kontroli dwóch podmiotów wspólnie z kontrolerami NIK
uczestniczyli inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Łodzi. Wykorzystano także wyniki kontroli schroniska
dla zwierząt, udostępnione przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łodzi.
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W kontroli przygotowania gmin i szkół do objęcia dzieci sześcioletnich obowiązkiem szkolnym wykorzystano
informację Głównego Inspektora Sanitarnego o wynikach prowadzonych w szkołach podstawowych w latach 2011 i 2012
(do końca sierpnia) kontroli stanu sanitarnego, uzyskaną na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy o NIK. W 78% kontrolowanych
szkołach stwierdzono niespełnianie wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny, w tym w 56% badanych szkół dla części
uczniów klas I nie zapewniono dostosowanych do wymagań ergonomii mebli szkolnych w sali lekcyjnej, pracowni
komputerowej lub świetlicy szkolnej. Nieprawidłowością w realizacji programu „Radosna szkoła” było niezapewnienie przez
Ministra Edukacji Narodowej rzetelnego systemu kontroli zgodności wykonania placów zabaw z wymaganiami.
W dwóch kontrolach NIK z działu obrona narodowa wykorzystano wyniki kontroli problemowych Departamentu Kontroli
Ministerstwa Obrony Narodowej. Uzyskane dane dotyczyły wyposażania i zaopatrywania Polskich Kontyngentów
Wojskowych uczestniczących w operacjach poza granicami państwa oraz stanu przygotowania sił i środków Wojsk
Specjalnych do działań w powierzonych obszarach odpowiedzialności.

6.4. Porozumienia o współpracy
Dążąc do zacieśnienia współpracy z organami kontroli, rewizji i inspekcji działającymi w systemie kontroli państwa, Prezes
NIK zawiera porozumienia, które określają zasady współdziałania zarówno na szczeblu centralnym, jak i na szczeblach
wojewódzkim i powiatowym. W ostatnich latach NIK zawarła porozumienia z:






Krajową Radą Regionalnych Izb Obrachunkowych,
Ministrem Finansów,
Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych,
Głównym Inspektorem Transportu Drogowego,
Głównym Inspektorem Pracy i Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.
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Współpraca NIK i RIO obejmuje wymianę doświadczeń i informacji, podejmowanie wspólnych kontroli problemowych oraz
szkolenia. Do najważniejszych obszarów współpracy należą konsultacje przy opracowaniu planów pracy – zarówno na szczeblu
centralnym, jak i lokalnym. Delegatury NIK oraz regionalne izby obrachunkowe wymieniają się informacjami o planowanych
przedsięwzięciach, udostępniają sobie materiały z wybranych kontroli. Delegatury NIK okresowo wymieniają z RIO informacje
o planowanych kontrolach w jednostkach samorządu terytorialnego, co pozwala na eliminowanie przypadków jednoczesnego
prowadzenia kontroli przez NIK oraz RIO. Ponadto uzyskiwane z RIO informacje o danych zawartych w sprawozdaniach
o dochodach i wydatkach budżetowych wykorzystywane są przy typowaniu jednostek samorządu terytorialnego do kontroli.
Przykładem dobrze układającej się współpracy nawiązanej na mocy zawartego porozumienia była kontrola dotycząca
uzyskiwania i przetwarzania przez uprawnione podmioty danych z bilingów, informacji o lokalizacji oraz innych
danych, o których mowa w art. 180c i d ustawy Prawo telekomunikacyjne. Została ona przeprowadzona z inicjatywy
Najwyższej Izby Kontroli. W porozumieniu z Prezesem NIK kontrolę równoległą u operatorów telekomunikacyjnych
przeprowadził Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
Izba współpracuje z innymi organami kontroli i inspekcji, nie tylko korzystając ze swych uprawnień wynikających z art. 12 ustawy
o NIK. W ostatnim roku NIK postawiła na partnerskie relacje z tymi podmiotami, rozszerzając współpracę o wymianę doświadczeń,
wiedzy i dobrych praktyk podczas organizowanych przez siebie paneli ekspertów. Uczestniczyli w nich m.in. Komendant Główny
Policji, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych i przedstawiciele Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
Na początku roku 2014 Prezes NIK spotkał się z Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. NIK i UOKiK chcą bowiem
zwiększyć swą skuteczność w walce z nieprawidłowościami w przetargach publicznych. Uzgodniono współpracę
w dziedzinie wymiany informacji, szkoleń oraz wspólnych działań edukacyjno-informacyjnych adresowanych do uczestników
systemu zamówień publicznych. Delegatura NIK w Katowicach nawiązała bezpośrednią współpracę z UOKiK. Jednym z jej
pierwszych efektów była zorganizowana z inicjatywy Izby konferencja poświęcona zmowom cenowym.
W tym roku NIK nawiązała także bliższą współpracę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na prośbę kierownictwa lubuskiego
oddziału NFZ w Zielonej Górze przedstawiciele miejscowej delegatury NIK przeprowadzili szkolenie antykorupcyjne.
Wzięło w nim udział ponad 150 pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia.

238

V. Współpraca z Sejmem RP i innymi podmiotami krajowymi
7.

Panele ekspertów

Najwyższa Izba Kontroli podczas przygotowywania programów kontroli coraz częściej sięga po wiedzę fachowców w danej dziedzinie.
Organizowane są panele ekspertów, w których, obok pracowników Najwyższej Izby Kontroli, biorą udział specjaliści i praktycy
określonych dziedzin, reprezentanci środowisk naukowych, społecznych organizacji pozarządowych, korporacji zawodowych, biznesu,
jednostek samorządowych i przedstawiciele administracji publicznej, merytorycznie wspomagając proces kontroli.
Wymiana poglądów, jaka ma miejsce podczas tych spotkań, pozwala lepiej poznać problemy wiążące się z planowanymi lub
prowadzonymi badaniami NIK. Sprzyja także uściślaniu sugestii i wniosków pokontrolnych, a także wypracowaniu metod
postepowania, określaniu różnych rodzajów ryzyk czy upowszechnianiu dobrych praktyk.
Jednostki organizacyjne Najwyższej Izby Kontroli – departamenty i delegatury – zorganizowały w 2013 roku 19 paneli
eksperckich. Otwarta formuła paneli eksperckich i ich tematyka sprawiły, że w wielu przypadkach znaczenie i oddziaływanie
tych spotkań daleko wykroczyło poza techniczną funkcję narzędzia użytecznego w planowaniu czy wykonywaniu kontroli.
Ich obrady, chętnie relacjonowane przez media, w wielu przypadkach niosły przesłania i sygnały istotne dla opinii publicznej.
 Głos ekspertów dotyczący przygotowania szkół na przyjęcie sześciolatków6 był mocnym akcentem w dyskusji, która budzi
emocje nie tylko wśród rodziców. W dyskusji, obok przedstawicieli NIK, udział wzięli zarówno przedstawiciele MEN, jak i osoba
prywatna związana z ruchem „Ratuj maluchy”. Ten okrągły stół nie doprowadził jeszcze do porozumienia stron, ale był dobrym
forum do wymiany poglądów i argumentów, z korzyścią dla opinii publicznej. Wielu rodziców sześciolatków mogło wyrobić sobie
własny pogląd, co mogło pomóc w ostatecznym podjęciu decyzji – szkoła czy zerówka.
 Jaki zakres uprawnień do inwigilacji obywateli powinny mieć tajne służby?7 Na ten temat debatowali eksperci z Biura Rzecznika
Praw Obywatelskich, Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz służb specjalnych. Poruszano
m.in. zagadnienia związane z pozyskiwaniem danych z bilingów, pozyskiwaniem danych telekomunikacyjnych w kontekście
ochrony tajemnicy zawodowej oraz gwarancji należnej ochrony tych danych przed arbitralnym pozyskiwaniem,
przechowywaniem i przetwarzaniem. Panel stanowił element analizy przedkontrolnej i posłużył m.in. do przygotowania
programu kontroli. Upublicznienie rezultatów kontroli było wydarzeniem medialnym i ważnym głosem w dyskusji o zakresie
ochrony praw jednostki. Zagadnienie to było przedmiotem rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym w kwietniu 2014 r.

 Wielkoprzemysłowe fermy trzody chlewnej są niebezpieczne dla środowiska – to opinia ekologów, na którą
przedsiębiorcy odpowiadają zapewnieniem, że w swej działalności stosują ekologiczne technologie produkcji. Dyskusja
w gronie specjalistów NIK i ekspertów zewnętrznych9, wśród których znaleźli się także przedstawiciele obywatelskich
stowarzyszeń i fundacji oraz pracownicy Inspekcji Ochrony Środowiska, uświadomiła po raz kolejny opinii publicznej
zagrożenia, jakie niesie ze sobą funkcjonowanie przemysłowych ferm zwierząt. Obiekty te uznane zostały przez
HELCOM – organ wykonawczy konwencji helsińskiej, za punktowe źródła zanieczyszczeń rolniczych.
Uczestnicy panelu zasygnalizowali, że niezbędne są zmiany w obowiązującym prawie – przedstawiciel Inspekcji zwrócił
uwagę, że szereg wymagań wobec producentów trzody w praktyce jest nie do zrealizowania. Brak też
najpotrzebniejszych regulacji – m.in. ustawy o uciążliwości zapachowej, której postanowienia mogłyby stanowić
podstawę do rozpatrywania zarówno skarg na nadmierną uciążliwość istniejących obiektów, jak też i wniosków
o pozwolenia na rozpoczęcie działalności gospodarczej w związanych z tym problemem dziedzinach.
6
7
8
9

Panel ekspertów 23 marca 2013 r. dotyczący kontroli pt. Przygotowanie gmin i szkół do objęcia dzieci sześcioletnich obowiązkiem szkolnym
(P/12/068).
Panel ekspertów 15 czerwca 2012 r. dotyczący kontroli pt. Uzyskiwanie i przetwarzanie przez uprawnione podmioty danych z bilingów, informacji
o lokalizacji oraz innych danych (P/12/191).
Panel ekspertów 9 kwietnia 2013 r. dotyczący kontroli pt. Funkcjonowanie systemu adopcyjnego w województwie dolnośląskim (P/13/186).
Panel ekspertów 19 listopada 2013 r. dotyczący kontroli pt. Nadzór nad funkcjonowaniem ferm zwierząt (P/14/050).
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 Jednym z istotnych obszarów, na którym Izba skupia swą uwagę, jest problematyka prorodzinna. Przed kontrolą,
która miała zbadać, na czym polegają trudności systemowe w procesie adopcji dzieci, zorganizowano panel8, w którym
wzięli udział specjaliści, m.in. z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, szkół wyższych, stowarzyszeń działających na
rzecz wspierania adopcji i rodzicielstwa zastępczego. Dyskutanci skupiali się na kwestiach związanych
z zabezpieczeniem potrzeb dotyczących liczby i rozmieszczenia ośrodków adopcyjnych oraz systemu weryfikacji
i przygotowywania przez te ośrodki kandydatów na rodziców. Usystematyzowana w ten sposób wiedza okazała się
pomocna przy opracowywaniu programu kontroli. Panel uświadomił zarazem, po raz kolejny, potrzebę refleksji nad
obowiązującymi w państwie zasadami i unormowaniami prawnymi dotyczącymi polityki adopcyjnej.

V. Współpraca z Sejmem RP i innymi podmiotami krajowymi
Na początku 2014 r. odbyły się m.in. dwa duże panele zorganizowane w związku z traktowanymi przez NIK priorytetowo
kontrolami dotyczącymi funduszy unijnych oraz polityki rodzinnej.
 W ramach unijnej polityki spójności Polska może otrzymać z UE w perspektywie budżetowej 2014-2020 do 82,5 mld euro.
Nasz kraj stanie się jednym z największych beneficjentów funduszy unijnych – realizowanych będzie sześć programów
krajowych oraz szesnaście programów regionalnych.
Najwyższa Izba Kontroli sprawdzi, jak administracja publiczna radzi sobie z przygotowaniem niezbędnych dokumentów
programowych, krajowego systemu procedur oraz instytucji odpowiedzialnych za prawidłowe wykorzystanie funduszy z UE,
a także z wypracowaniem na gruncie prawa krajowego rozwiązań niezbędnych do sięgnięcia po środki unijne. Kontrolę
poprzedził panel ekspertów10. Przedstawiciele NIK, administracji rządowej i samorządowej oraz świata nauki, a także
parlamentarzyści i reprezentanci organizacji pozarządowych dyskutowali o najistotniejszych problemach i trudnościach,
dotyczących systemu wdrażania polityki spójności przewidzianego w latach 2014-2020. Zebrani wyrazili pogląd,
że zbadania wymaga w szczególności przygotowanie projektu umowy partnerstwa, określającej warunki wykorzystania
funduszy strukturalnych dla Polski na lata 2014–2020; projektów krajowych i regionalnych programów operacyjnych;
przygotowanie procedur oraz instytucji odpowiedzialnych za prawidłowe wykorzystanie funduszy; podjęcie działań
dotyczących wdrożenia nowych rozwiązań wynikających z rozporządzeń prawa unijnego. Aby Polska mogła skutecznie
wdrożyć unijne fundusze, musi dostosować prawo krajowe do nowych unijnych przepisów. Nieterminowe przyjęcie
niezbędnych aktów prawnych może wpłynąć na opóźnienia w wyborze i realizacji projektów w 2014 roku. Izba zbada zatem
zaawansowanie przygotowań do wydania przepisów prawa polskiego, niezbędnych do wykorzystania tych środków.
 W 2013 roku odnotowano najniższy ujemny przyrost naturalny w powojennej historii Polski. Liczba zgonów była większa od liczby
urodzeń o ponad 15 tysięcy. Najwyższa Izba Kontroli szuka odpowiedzi na pytanie, co należy zmienić w polityce rodzinnej państwa,
aby zatrzymać postępujący kryzys demograficzny. Dyskutowali o tym także zaproszeni przez NIK eksperci11.
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Najwyższa Izba Kontroli, dostrzegając, że kryzys demograficzny jest jednym z najpoważniejszych zagrożeń, przed jakim stanął
nasz kraj, zaplanowała na rok 2014 i lata kolejne szereg tematycznych kontroli. Kluczową z nich będzie kontrola koordynacji polityki
rodzinnej w Polsce. O programie kontroli dyskutowali z kontrolerami zaproszeni eksperci – m.in. prof. dr hab. Irena Wóycicka
z Kancelarii Prezydenta RP, reprezentujący świat nauki: prof. dr hab. Marek Okólski, dr Katarzyna Kocot-Górecka,
dr Anna Kurowska, a także przedstawiciele parlamentu – Magdalena Kochan – zastępca Przewodniczącego sejmowej Komisji
Polityki Społecznej i Rodziny, oraz rządu – wiceminister Elżbieta Seredyn z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Jeśli obecny trend utrzyma się, to w 2060 r. sto osób w wieku produkcyjnym będzie musiało zapewnić utrzymanie
70 osobom w wieku emerytalnym. Dyskutanci byli zgodni, że kontrola powinna umożliwić udzielenie odpowiedzi na pytanie,
na ile obecnie stosowane rozwiązania w spójny sposób wspierają procesy zakładania i funkcjonowania rodzin. Wyniki tych
analiz posłużą do opracowania swoistej mapy polityki rodzinnej w Polsce. Mapa ta ma pomóc w ewentualnych korektach
obowiązujących praktyk i przepisów.
Panele ekspertów, w których uczestniczą wybitni w swoich dziedzinach specjaliści, są istotnym czynnikiem programowania
kontroli i trafnego wyznaczenia obszarów badań.

8.

Polityka informacyjna NIK oraz udostępnianie informacji publicznej

8.1. Strona internetowa i BIP
Serwisy internetowe NIK zapewniają bieżący dostęp do informacji dotyczących działalności Izby. Obywatele, posłowie,
pracownicy administracji publicznej, dziennikarze mogą dzięki nim zapoznać się z raportami na temat stanu i funkcjonowania
państwa, a uczniowie i studenci pogłębić swoją wiedzę o roli NIK, jej organizacji, strukturze i historii.
Zainteresowanie stroną nik.gov.pl utrzymuje się na stałym poziomie. W 2013 roku – podobnie jak w roku 2012 – portal NIK
odnotował ponad dwa miliony odsłon. Serwis odwiedziło ponad pół miliona użytkowników. Każdego dnia ponad tysiąc osób
zapoznaje się z informacjami o działalności NIK i raportami na temat funkcjonowania państwa tylko za pośrednictwem
serwisów internetowych.
10
11
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Panel ekspertów 18 lutego 2014 r. poprzedzający kontrolę pt. Przygotowanie systemu wdrażania polityki strukturalnej na lata 2014-2020 (P/14/003).
Panel ekspertów 11 marca 2014 r. dotyczący kontroli pt. Koordynacja polityki rodzinnej w Polsce (P/14/045).

V. Współpraca z Sejmem RP i innymi podmiotami krajowymi
W 2013 roku internauci najczęściej odwiedzali podstronę poświęconą planowi pracy NIK. Równie popularne były serwisy:
Aktualności, Wyniki kontroli oraz zakładka dot. pracy w NIK. Dużą popularnością cieszyły się także materiały dotyczące
przeciwdziałania narkomanii w szkołach oraz wyniki kontroli kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami. Znaczną liczbę odsłon,
wskazującą na wagę głosu NIK w debacie społecznej, odnotowały wyniki kontroli pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.
Statystyki odsłon i pobrań materiałów ze strony internetowej wskazują także, iż powoli zyskuje sobie ona popularność i dobre
oceny nie tylko wśród dziennikarzy, ale także wśród specjalistów z danych dziedzin. Najczęściej pobieranym i przeglądanym
materiałem ze strony internetowej w 2013 r. był materiał poświęcony kontroli zarządczej.
Z roku na rok wzrasta popularność działu Dla dziennikarzy, umożliwiającego utrzymywanie stałego, bezpośredniego
kontaktu z mediami. Jest to istotny składnik procesu budowy wizerunku Izby jako urzędu otwartego na media
i społeczeństwo. W 2013 r. po raz kolejny wzrosła liczba dziennikarzy rejestrujących się w serwisie NIK umożliwiającym
dostęp do dodatkowych materiałów multimedialnych, w tym źródłowych nagrań wideo w jakości emisyjnej. Obecnie z działu
korzysta już ponad 1000 dziennikarzy. Za jego pośrednictwem zarejestrowani użytkownicy otrzymują bieżące powiadomienia
o nowych informacjach zamieszczanych na stronie.
Nie maleje zainteresowanie profilami społecznościowymi Najwyższej Izby Kontroli w serwisach Facebook, Twitter, Google+
i YouTube. Łącznie za ich pośrednictwem kilka tysięcy osób ma dostęp do najnowszych informacji o wynikach kontroli
i aktualnościach z pracy NIK. Coraz częściej też najnowsze informacje ze stron Najwyższej Izby Kontroli są przekazywane
dalej przez użytkowników portali społecznościowych.
Portal internetowy NIK posiada także anglojęzyczną wersję. Wszystkie najważniejsze tematy z działu Aktualności są na bieżąco
tłumaczone i niemal równocześnie ukazują się na obu wersjach strony. Na stronie anglojęzycznej można znaleźć także wybrane
skróty prasowe i materiały filmowe, stanowiące podsumowanie wyników najciekawszych kontroli. Największą popularnością
w 2013 roku na angielskojęzycznych podstronach cieszyły się informacje dotyczące kontroli umów gazowych i bezpieczeństwa
energetycznego. Liczne odsłony odnotowały także tłumaczenia podstawowych informacji o Najwyższej Izbie Kontroli, artykułów na
temat standardów kontrolnych NIK oraz te informujące o pracach Kolegium NIK, raportach rocznych i historii NIK.
Biuletyn Informacji Publicznej NIK współdzieli obecnie większość treści ze stroną internetową, są w nim zamieszczane
m.in. informacje o zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Izbę. Zarówno na stronie internetowej, jak i w Biuletynie
dostępny jest elektroniczny wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Szczegółowe sprawozdanie z działalności BIP
opublikowano w osobnym rozdziale.

8.2. Portal intranetowy NIK

8.3. Działalność NIK w świetle publikacji prasowych i przekazów medialnych
Najwyższa Izba Kontroli dba o dopasowanie sposobu przekazywania informacji do wymagań i trybu pracy współczesnych
mediów. Izba funkcjonuje jako instytucja otwarta, nadążająca za procesem zmian w społeczeństwie informacyjnym.
NIK przykłada dużą wagę także do dwustronności relacji instytucja kontrolna – społeczeństwo oraz aktualności
prezentowanych zagadnień.
W 2013 roku we wszystkich mediach ukazało się łącznie 14.256 materiałów o NIK (w 2012 –13.426 publikacji). Część z nich
podejmowała tematy dotyczące zmiany na stanowisku Prezesa NIK, spraw personalnych i budżetu Izby. Wynikom kontroli
w minionym roku poświęcono ponad 88% materiałów. W wydaniach ogólnopolskich trzech najbardziej liczących się
dzienników: „Gazety Wyborczej”, „Rzeczpospolitej” i „Dziennika Gazety Prawnej” ukazało się ponad 580 tekstów
dotyczących wyników kontroli NIK.
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Portal intranetowy to narzędzie wspierające komunikację wewnętrzną w NIK. Dostęp do serwisu ma każdy pracownik Izby.
Na stronie dostępne są najnowsze informacje o pracy Izby, sprawach pracowniczych, działalności międzynarodowej.
Wewnętrzna strona intranetowa to także miejsce, w którym pracownicy odnajdą wszelkie aplikacje, programy i dokumenty
przydatne w codziennej pracy. Rok 2013 był szczególnym okresem w działalności NIK: swoją kadencję zakończył
Jacek Jezierski, nowym prezesem został Krzysztof Kwiatkowski. Pracownicy Izby na bieżąco byli informowani o zmianach
w kierownictwie NIK. Znowelizowana ustawa o NIK wprowadziła kadencyjność dyrektorów – przez cały rok prowadzone były
konkursy na szefów poszczególnych jednostek kontrolnych. Informacje o przebiegu konkursów były w czołówce najchętniej
czytanych newsów. Portal notuje codziennie ponad 5000 odsłon.

V. Współpraca z Sejmem RP i innymi podmiotami krajowymi
Dzięki kontynuowaniu przyjętej strategii medialnej informacje na temat wyników kontroli NIK są obecne w głównych wydaniach
telewizyjnych i radiowych programów informacyjnych, trafiając tym samym do największej grupy odbiorców. Liczba wystąpień
Prezesa utrzymuje stałą tendencję rosnącą. Zmiana na stanowisku Prezesa NIK wpłynęła także na założenia i realizację polityki
medialnej NIK. Od sierpnia 2013 r. szereg wywiadów i rozmów z prezesem przeprowadzanych było w formule „na żywo”,
w najważniejszych kanałach i programach informacyjnych. Dzięki temu możliwe było precyzyjne przedstawienie stanowiska Izby
w konkretnych sprawach, a także bezpośredni, merytoryczny komentarz do wyników kontroli. W świadomości odbiorców każdy
występ „na żywo” sytuuje Izbę wśród liczących się, mających wpływ na kształt państwa instytucji.
W efekcie przyjętej strategii informacyjnej NIK media w 2013 roku więcej uwagi niż w latach ubiegłych poświęciły wnioskom
pokontrolnym NIK. Po raz pierwszy od wielu lat powstało tak dużo (blisko 100) materiałów poświęconych wnioskom
pokontrolnym NIK. W materiałach tych omawiano także ustalenia kontroli, jednak ich podstawą były wnioski i proponowane
przez NIK zmiany w prawie. W takim duchu utrzymane były m.in. materiały na temat opieki nad zwierzętami bezdomnymi,
stosowania kryterium najniższej ceny przy rozstrzyganiu przetargów (o wykonywaniu obowiązków przez GDDKiA, przetargi
w Policji) oraz funkcjonowania partnerstwa publiczno-prywatnego.
Zmianę na stanowisku Prezesa NIK i objęcie urzędu przez Krzysztofa Kwiatkowskiego zostało odnotowane przez wszystkie media.
W materiałach dominowały pozytywne opinie o dokonanej zmianie. Wiele miejsca dziennikarze poświęcili zmianom planowanym
przez nowego Prezesa, m.in. zintensyfikowaniu współpracy z parlamentem i priorytetowemu traktowaniu kontroli wydatków
unijnych.
Największe zainteresowanie mediów w 2013 roku skupiło się na kontrolach dotyczących wykorzystania i ochrony informacji
pochodzących z bilingów oraz przygotowania szkół do przyjęcia dzieci sześcioletnich (po kilkadziesiąt materiałów). Każdy z tych
raportów zapoczątkował ogólnopolską dyskusję, a jego tematy przez wiele miesięcy powracały, wykorzystywane we wszelkich
typach programów: od typowo newsowych, przez reporterskie aż po lifestylowe, specjalistyczne czy edukacyjne.
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Wśród kontroli opublikowanych przez NIK w 2013 roku dużym zainteresowaniem mediów cieszyły się kontrole „społeczne”.
Dziennikarze przekazywali również wyniki kontroli bezpośrednio związanych z życiem codziennym obywateli. W grupie
najpopularniejszych materiałów znalazły się m.in. raporty dotyczące bezpieczeństwa i inwestycji w infrastrukturę na kolei,
przemocy w rodzinie oraz wprowadzenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Warte odnotowania jest
także zainteresowanie dziennikarzy całym blokiem tematów związanych z bezpieczeństwem energetycznym kraju. Zarówno
ustalenia dotyczące gazowej sieci przesyłowej, jak i zapowiedzi publikacji raportu na temat gazu łupkowego były chętnie
powtarzane przez wszystkie redakcje, także ekonomiczne. Warto jednak zauważyć, że już tak trudne i specjalistyczne zagadnienie
jak raport dotyczący zawieranych przez Polskę umów gazowych, podjęły jedynie największe redakcje, m.in. „Gazeta Wyborcza”.
Umowy gazowe były jednym z tematów, zauważonym także przez media zagraniczne.

W 2013 roku dużym zainteresowaniem mediów cieszyły się także następujące kontrole:
 o przeciwdziałaniu narkomanii w szkołach: akcentowano rosnącą liczbę uczniów i nauczycieli, którzy przyznali, że nie tylko
zetknęli się z narkotykami w szkołach, ale przede wszystkim, że są one w szkołach realnym problemem. Raport – uzupełniony
własnym materiałem filmowym Wydziału Prasowego, zapoczątkował w mediach debatę na temat szans i sposobów ochrony
dzieci i młodzieży przed narkotykami. W wielu publikacjach powoływano się na stanowisko Izby, zgodnie z którym udawanie,
że problem nie istnieje, nie pomoże go rozwiązać;
 sieć viaTOLL: raport był ważnym głosem w debacie na temat bezpieczeństwa na drogach. Dziennikarze powtarzając
zastrzeżenia NIK, co do świadectw technicznych bramownic, rozpoczęli dyskusję o rzetelności polskich wykonawców
konstrukcji drogowych;
 bilingi: dziennikarze przekazywali listę zastrzeżeń NIK do obecnie funkcjonującego systemu, uwypuklając także
zalecenia i wnioski sformułowane przez kontrolerów, zmierzające do poprawy obecnego stanu. Materiały (zarówno
prasowe, jak i elektroniczne) najczęściej ilustrowano fragmentem wypowiedzi Prezesa NIK o tym, że „przepisy dotyczące
bilingów nie chronią dostatecznie praw i wolności obywatelskich przed nadmierną ingerencją państwa”;
 wykonanie budżetu przez Ministerstwo Sportu (organizacja koncertu Madonny): dziennikarze wykorzystali wycinek
wyników kontroli budżetowej w Ministerstwie Sportu; zarzut NIK o niegospodarności stał się podstawą materiałów
dotyczących zasad i norm wydatkowania publicznych pieniędzy. W mediach powracano do tematu konsekwentnie przez
wiele miesięcy, informując m.in. o kolejnych zgłoszeniach sprawy do prokuratury i CBA i zawsze przy okazji wspominając
NIK, jako instytucję, która natrafiła na ślad nieprawidłowości;
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 opieka nad bezdomnymi zwierzętami: szeroko komentowany, nie tylko w mediach, ale także w kręgach politycznych
i społecznych, raport Izby, który zapoczątkował nowe otwarcie we współpracy pomiędzy NIK pod przewodnictwem
Krzysztofa Kwiatkowskiego a Sejmem. Z wnioskami Izby zgodzili się członkowie Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół
Zwierząt. Uwagi NIK zostaną wykorzystane w dalszych pracach sejmowych nad zmianą prawa;
 opieka stomatologiczna: raport NIK zwrócił uwagę na ważki, choć nieczęsto podejmowany problem. Dziennikarze
przytaczali alarmujące dane z raportu, przestrzegając, że sytuacja będzie się pogarszać. Temat był szeroko
komentowany;
 ściągalność mandatów i kontrola fotoradarów: temat wywołany zapowiedzią rozpoczynającej się kontroli, dotykającej
bardzo aktualnej sprawy: liczby i umiejscowienia fotoradarów. W dyskusjach i ogólnomedialnej debacie dziennikarze
opierali się wielokrotnie na danych NIK o ściągalności mandatów w ogóle i stratach państwa z tytułu mandatów
nieściągalnych;
 energetyka: cały blok tematów, które cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem zarówno mediów, jak i społeczeństwa.
I ustalenia dotyczące gazowej sieci przesyłowej, i zapowiedzi raportu na temat gazu łupkowego były powtarzane przez
wszystkie redakcje, także ekonomiczne;
 funkcjonowanie KRUS: NIK podjęła jedną z nielicznych prób weryfikacji uprawnień do korzystania z rolniczego
ubezpieczenia społecznego. Zgodnie ze stanowiskiem NIK dziennikarze zwracali uwagę na złożoność problemu słabo
funkcjonującego systemu weryfikacji, wymieniając całą listę powodów: od postawy urzędników po niedziałający system
informatyczny.
Jak co roku Prezes NIK przedstawił w Sejmie coroczne Sprawozdanie z działalności NIK oraz Analizę wykonania budżetu
państwa i założeń polityki pieniężnej. W 2013 roku zainteresowanie dziennikarzy wykonaniem budżetu za rok 2012 skupiło
się głównie na Ministerstwie Sportu, w którym zdaniem NIK doszło do nieprawidłowości przy zmianie przeznaczenia środków
z rezerwy celowej. Wyniki kontroli wykonania budżetu państwa wzbudziły zainteresowanie nie tylko dziennikarzy,
ale i obywateli, o czym świadczy wiele tysięcy wizyt na stronie BIP.

8.4. Udostępnianie informacji publicznej

Diagram 1. Liczba wniosków o udostępnienie informacji publicznej w latach 2008-2013
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Przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej dają każdemu obywatelowi możliwość zapoznania się z interesującymi
go aspektami pracy NIK. Nie tylko z wynikami kontroli przeprowadzonych przez Izbę, ale także jej działalnością jako
instytucji. Podstawowe zagadnienia na temat NIK – m.in. zasady funkcjonowania Izby, jej struktura, budżet, historia,
podstawy prawne, kierownictwo, współpraca z Sejmem oraz wyniki poszczególnych kontroli można znaleźć w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie internetowej NIK. Pozostałe informacje udostępniane są na wniosek zainteresowanej osoby.
Od 2008 r. liczba wniosków o udostępnienie informacji z roku na rok systematycznie rośnie. Obywatele coraz chętniej
korzystają z możliwości, jakie daje im ustawa o dostępie do informacji publicznej. W 2013 r. wpłynęła do Izby rekordowa
liczba 429 wniosków o udostępnienie informacji publicznej. W porównaniu z 2012 r., w którym zarejestrowano 389 tego
rodzaju spraw, oznacza to zwiększenie o ok. 10,3%. Statystykę przedstawia diagram.
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Charakterystyka wniosków
Wśród zwracających się do NIK z wnioskami o udostępnienie informacji w trybie określonym ustawą o dostępie do informacji
publicznej wyróżnić można dwie podstawowe grupy. Pierwszą stanowią osoby fizyczne, którym przepisy ustawy
zagwarantowały dostęp do informacji publicznej. Są to głównie obywatele zainteresowani szczegółami funkcjonowania
administracji rządowej i samorządowej oraz studenci, zbierający materiały do prac dyplomowych. Natomiast drugą grupę
stanowią wnioskodawcy, którzy prawo do tego typu informacji mają także z mocy innych ustaw. Dotyczy to
m.in. parlamentarzystów i dziennikarzy. Osoby fizyczne skierowały do NIK 299 wniosków (69,7%), przedstawiciele urzędów
państwowych i samorządowych 38 wniosków (8,8%), organizacje pozarządowe i związki zawodowe 28 wniosków (6,5%)
oraz kancelarie prawne 8 wniosków (1,9%). W trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej zwracali się także
parlamentarzyści (32 wnioski, tj. 7,5%) i dziennikarze, którzy w ub.r. złożyli 20 wniosków (4,7%). W 2013 r. trzy wnioski
(0,7%) do NIK skierowały urzędy skarbowe i jeden wniosek Rzecznik Praw Obywatelskich.
Wyniki analizy wniosków, które wpłynęły w okresie sprawozdawczym, wskazują, że największe zainteresowanie budziły
ustalenia kontroli przeprowadzonych przez NIK w urzędach administracji samorządowej (80 wniosków, tj. 25,4%). W tabeli
przedstawiono strukturę wniosków o udostępnienie informacji publicznej, które wpłynęły do NIK w 2013 r.
Tabela 2. Struktura wniosków o udostępnienie informacji publicznej, które wpłynęły do NIK w 2013 r. (podział według rodzaju żądanej
informacji)
Lp.

Wyszczególnienie (rodzaj żądanej informacji)

1.
2.
3.
4.

Wyniki kontroli urzędów administracji samorządowej
Informacje dotyczące kompetencji i procedur kontrolnych, zatrudnienia, wydawnictw i historii NIK
Wyniki kontroli urzędów administracji rządowej
Wyniki kontroli działalności placówek oświatowych i szkół wyższych
Wyniki kontroli publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w tym szpitali, zatrudniania i rehabilitacji
zawodowej osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej
Wyniki kontroli dotyczące więziennictwa
Wyniki kontroli dotyczące podmiotów z działów komunikacja i transport
Wyniki kontroli działalności spółek komunalnych
Wyniki kontroli dotyczące ochrony środowiska
Informacje o zamówieniach publicznych i wydatkach inwestycyjnych NIK
Wyniki kontroli dotyczące kwestii bezpieczeństwa, rekrutacji do szkół policyjnych oraz
uzyskiwania i przetwarzania przez uprawnione podmioty danych z bllingów
Wyniki kontroli działalności fundacji i stowarzyszeń
Wyniki kontroli instytucji kultury i telewizji oraz radia publicznego
Wyniki kontroli wykorzystania środków z funduszy Unii Europejskiej
Wyniki kontroli prywatyzacji i przekształceń własnościowych
Pozostałe
Razem

5.
6.
7.
8.
9.
10.
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11.
12.
13.
14.
15.
16.

80
61
48
35

Struktura
(w %)
18,7
14,2
11,2
8,1

33

7,7

29
28
23
17
15

6,7
6,5
5,4
4,0
3,5

15

3,5

11
10
7
6
11
429

2,6
2,3
1,6
1,4
2,6
100%

Liczba

Sposób załatwienia wniosków
Ze wspomnianych 429 wniosków o udostępnienie informacji publicznej 382 (89%) załatwiono pozytywnie. W niektórych
przypadkach żądana informacja była już zamieszczona na stronach BIP. Nie udostępniano informacji, kiedy żądana
dokumentacja nie występowała w zasobach Izby, ponieważ NIK nie prowadziła kontroli w zakresie objętym wnioskiem
(34 przypadki – 8%). Odmownie załatwiono natomiast 13 wniosków (3%). Dotyczyły one udostępnienia informacji z kontroli,
które nie zostały zakończone, lub gdy wniosek nie dotyczył informacji publicznej. Nie przekazano także informacji
stanowiących tajemnicę kontrolerską. Niektórych danych nie udostępniono ze względu na ochronę prywatności osób
fizycznych. W wielu przypadkach informacja była udostępniana w sposób ograniczony, tzn. zgodnie z art. 5 ustawy
o dostępie do informacji publicznej – po wyłączeniu treści objętych tajemnicą ustawowo chronioną, np. bankową, skarbową,
czy też tajemnicą przedsiębiorcy. Wymagało to często ze strony NIK znacznych nakładów pracy.
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Udostępnianie informacji na podstawie innych ustaw
W 2013 r. załatwiono pozytywnie łącznie 178 wniosków od organów, których prawo do uzyskiwania informacji publicznej
wynika z przepisów innych ustaw (w szczególności z kodeksu postępowania karnego). W tabeli przedstawiono dane
o organach, które wystąpiły do NIK o udzielenie informacji w tym trybie.
Tabela 3. Liczba wniosków o udostępnienie informacji publicznej, które wpłynęły do NIK w 2013 r. od organów powołanych do ścigania
przestępstw, organów skarbowych i celnych oraz sądów
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Wyszczególnienie organów
Prokuratura
Policja
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Sądy
Centralne Biuro Antykorupcyjne
Organy skarbowe i celne
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Trybunał Konstytucyjny
Razem

Liczba
60
50
26
18
18
3
2
1
178

Struktura
(w %)
33,7
28,0
14,6
10,1
10,1
1,8
1,1
0,6
100%

W minionym roku, pracownicy NIK nadzorujący lub wykonujący czynności kontrolne byli wielokrotnie wzywani w charakterze
świadków przez organy ścigania oraz sądy w celu udostępnienia informacji, z którymi się zapoznali w trakcie wykonywania
czynności kontrolnych. W 2013 r. było 98 takich przypadków. Organami najczęściej wzywającymi kontrolerów NIK do stawienia się
w charakterze świadka były: sądy (32 wezwań – 32,7%), prokuratura (27 wezwań – 27,6%), policja (26 wezwań – 26,5%),
Centralne Biuro Antykorupcyjne (10 wezwań – 10,2%) i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (trzy wezwania – 3%).

8.5. Lekcje edukacyjne w NIK
Najwyższa Izba Kontroli, jako najwyższy organ kontroli państwa, pragnie aktywnie i inspirująco oddziaływać na instytucje
publiczne. W Izbie organizowane są nieodpłatnie „Lekcje edukacyjne”. Lekcje skierowane są szczególnie do placówek
oświatowych – gimnazjów i liceów. Organizowane są także wykłady dla studentów szkół wyższych. W ramach wizyty
młodzież ma możliwość zwiedzić siedzibę NIK, obejrzeć wystawę fotografii prezentującą historię NIK oraz wziąć udział
w prezentacji multimedialnej. Program lekcji obejmuje m.in. historię Izby, podstawy prawne oraz działalność kontrolną Izby,
organizowane jest również spotkanie młodzieży z kierownictwem NIK. Ambicją Najwyższej Izby Kontroli jest przybliżanie
młodzieży wiedzy przydatnej na lekcjach WOS, jak również kształtowanie postaw obywatelskich.
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9.

Wydawnictwa NIK

„Kontrola Państwowa”
Dwumiesięcznik naukowy „Kontrola Państwowa”, poświęcony problematyce kontroli, wydawany jest przez Najwyższą Izbę Kontroli
od 1956 r. Pismo znajduje się w wykazie wybranych czasopism Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (z liczbą siedmiu punktów
za umieszczoną w nim publikację) oraz w dwóch naukowych bazach danych: CEJSH – Środkowo-europejskim Czasopiśmie Nauk
Społecznych i Humanistycznych i Index Copernicus Journal Master List. Autorami publikacji w „KP” są: naukowcy,
uznani specjaliści w dziedzinie kontroli, audytu, prawa, finansów i gospodarki, a także pracownicy NIK. Komitet Redakcyjny pisma
(Radę Naukową) tworzyli: profesorowie oraz doktorzy prawa i ekonomii, sędziowie Trybunału Konstytucyjnego i NSA, prezes GUS;
NIK reprezentowali jej wiceprezes, dyrektor departamentu oraz radcy prezesa.
W „KP” priorytetowa jest problematyka kontroli i audytu. Na ten temat w 2013 r. w dziale „Kontrola i audyt” opublikowano
37 artykułów. Omówiono w nich m.in.: problematykę kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego, pozycję ustrojową Izby,
dopuszczalność zaskarżania wyników kontroli NIK, rozpatrywanie zastrzeżeń w praktyce, postępowanie dowodowe; przegląd
partnerski NIK w 2012 r.; przebieg kontroli skarbowej; współpracę najwyższych organów kontroli i krajowych urzędów
statystycznych; prawo Benforda; nadzór nad działalnością muzeów; warunki korzystania z pomocy finansowej UE. Przedstawiono
wyniki badań dotyczących m.in.: wdrażania funduszy strukturalnych; systemu kontroli NFZ; ryzyko w zarządzaniu projektami
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teleinformatycznymi Policji; ochrony klientów biur podróży; wykorzystania przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów
ze sprzedaży alkoholu; realizacji inwestycji drogowych; budowy infrastruktury Internetu szerokopasmowego; problemów
finansowych instytutów medycznych oraz zakupów aparatury medycznej. W dziale „Państwo i społeczeństwo” zamieszczono
16 artykułów, m.in. na temat: udziału przedsiębiorstw sektora publicznego w gospodarce; funkcjonowania rynku ziemi rolnej
w Polsce; kontroli społecznej administracji publicznej; polskiej gospodarki obecnie i prognoz rozwoju; perspektyw produkcji gazu
łupkowego; wpływu kryzysu w UE na polską gospodarkę. Z okazji Roku Powstania Styczniowego „KP” zamieściła artykuł
„Kontrola państwowa w okresie powstania styczniowego”. Na łamach czasopisma omawiana jest również współpraca Najwyższej
Izby Kontroli z organizacjami międzynarodowymi – EUROSAI i INTOSAI oraz najwyższymi organami kontroli innych państw.
„Kontrola Państwowa” jest dystrybuowana w kraju i za granicą. Nieodpłatnie otrzymują ją: Sejm, Senat, urzędy centralne,
organy samorządu terytorialnego, Biblioteka Narodowa i inne biblioteki, w tym akademickie. Znaczna część nakładu
rozprowadzana jest w NIK i jej delegaturach. Odpłatnie nabywają pismo prenumeratorzy. Za granicę „KP” jest wysyłana do
najwyższych organów kontroli, współpracujących z Izbą w ramach EUROSAI i INTOSAI. W 2013 r. wydano 6 numerów
standardowych. Nakład w 2013 r. wynosił 850 egzemplarzy. Wszystkie wydania „KP” są dostępne na stronie internetowej
NIK, pod adresem http://www.nik.gov.pl/kontrola-panstwowa/.

„Przegląd Metodyczny”
„Przegląd Metodyczny” ukazuje się od roku 2006 i jest periodykiem specjalistycznym, służącym upowszechnianiu
doświadczeń i dobrych praktyk z zakresu metodyki kontroli. Adresowany jest do kontrolerów NIK i przedstawia najnowsze
techniki prowadzenia kontroli, informuje o nowatorskich rozwiązaniach stosowanych w Izbie oraz w najwyższych organach
kontroli innych państw, a także promuje dobre praktyki. Czasopismo ma charakter monograficzny i każdy jego numer
poświęcony jest wybranej problematyce. W roku 2013 ukazały się trzy numery „Przeglądu Metodycznego”. Pierwszy z nich
poświęcono przeglądom partnerskim, czyli przeglądom jakości funkcjonowania najwyższego organu kontroli
przeprowadzanych przez niezależny zespół ekspertów reprezentujących najwyższe organy innych państw. W drugim
numerze zaprezentowano zagadnienia protokołu dyplomatycznego, które omówił doświadczony dyplomata i autor
podręcznika dla pracowników MSZ Tomasz Orłowski. Trzeci numer porusza problematykę edycji tekstów i infografiki, główny
nacisk kładąc na prezentowanie danych w informacjach o wynikach kontroli. Autorzy artykułów skupili się na zasadach oraz
dobrych i złych praktykach prezentowania danych w postaci opisowej, tabelarycznej i graficznej, uwzględniając kwestię
wiarygodności prezentacji oraz percepcji odbiorców. „Przegląd Metodyczny” ukazuje się w nakładzie około 600 egzemplarzy,
a jego wersja elektroniczna jest dostępna w intranecie.

Rozdział V

10. Skargi i wnioski obywateli
Prawo obywateli do występowania ze skargami i wnioskami do organów władzy publicznej jest zagwarantowane
w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej12. W myśl art. 63 każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie
publicznym, własnym i innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych
w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.
Procedura przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków w administracji publicznej realizowana jest na podstawie
ustawy Kodeks postępowania administracyjnego13 oraz w wydanym na podstawie delegacji ustawowej rozporządzeniu Rady
Ministrów14 w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. W NIK procedura uregulowana została
zarządzeniem nr 22/2012 Prezesa NIK15 w sprawie trybu przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków skierowanych do
NIK. Zarządzenie to wprowadziło dodatkowe regulacje: kontrolerzy NIK w czasie przeprowadzenia kontroli w jednostce
kontrolowanej mogą przyjmować zgłoszone im skargi lub wnioski i powinni je niezwłocznie przekazać dyrektorowi właściwej
jednostki kontrolnej do stosownego załatwienia. Skargi i wnioski obywatelskie skierowane do Izby, których treść wskazuje na
szczególne znaczenie społeczne lub gospodarcze dla państwa albo w istotny sposób dotyczą działalności NIK
przedstawiane są Prezesowi NIK, który wskazuje jednostkę organizacyjną właściwą do załatwienia przedstawianej sprawy.
12
13
14
15
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Art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Dział VIII Skargi i wnioski.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U z 2002 r.,
nr 5, poz. 46).
Zarządzenie nr 22/2012 Prezesa NIK z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie trybu przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków
skierowanych do Najwyższej Izby Kontroli.
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W większości skarg kierowanych do Najwyższej Izby Kontroli ich autorzy zwracają się z prośbami o przeprowadzenie kontroli
wskazanych podmiotów. Z wnioskiem do NIK o wszczęcie postępowania kontrolnego może wystąpić Sejm i jego organy, Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Rady Ministrów. Działania podejmuje też NIK z własnej inicjatywy. Przepisy nie dają obywatelom
możliwości wystąpienia z wnioskiem do NIK, jednak każda osoba może powiadomić Najwyższą Izbę Kontroli o spostrzeżonych przez
siebie nieprawidłowościach w działaniu określonego podmiotu, np. gminy, a sygnały te mogą być wykorzystane w prowadzonych
lub planowanych badaniach kontrolnych. Informacje zawarte w skargach i wnioskach są w NIK nie tylko gromadzone i rozpatrywane,
ale także analizowane. Analiza skali i intensywności problemów sygnalizowanych w skargach jest istotnym elementem wspomagania
procesu planowania przyszłych badań kontrolnych. Gdy treść skarg lub wniosków wskazuje na szczególne znaczenie gospodarcze
lub społeczne sygnalizowanych problemów, stają się one podstawą do podjęcia przez NIK doraźnych kontroli skargowych.
Ponadto w uzasadnionych przypadkach NIK może – korzystając z uprawnień określonych w art. 12 pkt 3 ustawy z dnia
23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli – zlecać innym organom kontroli, rewizji i inspekcji przeprowadzanie kontroli problemów
wynikających z wniosków i skarg obywatelskich. W 2013 r. ponad 85% korespondencji skargowej skierowanej do NIK stanowiły wnioski
o przeprowadzenie kontroli, a pozostałe 15% można uznać ze skargi skierowane w trybie kpa.
W 2013 r. do Najwyższej Izby Kontroli wpłynęło 6.886 wniosków o kontrole i skarg obywatelskich. W porównaniu z 2012 r.
ich liczba była wyższa o ponad 20% (w 2012 r. – 5.696). Dotyczyły one zarówno podmiotów podlegających kontroli Izby,
jak i pozostających poza sferą jej oddziaływania kontrolnego. Niemal 88% korespondencji nadesłanej do NIK w 2013 r.
stanowiły pisma od osób prywatnych, 5% pisma od parlamentarzystów, ponad 3% wnioski o kontrole i skargi nadesłane za
pośrednictwem organizacji społecznych i związkowych, nieco ponad 2% skargi zbiorowe. Struktura ich załatwienia
przedstawiała się następująco: na 65% skarg i wniosków o przeprowadzenie kontroli udzielono odpowiedzi lub wyjaśnień,
35% odłożono ad acta ze względu na ich anonimowy charakter lub przekazanie tylko do wiadomości NIK. Ponad 3% skarg
obywatelskich sprawdzono w toku kontroli, zakwalifikowano do kontroli lub przekazano do kontroli innym organom kontroli,
rewizji i inspekcji, 0,2% przekazano do Policji lub prokuratury. Około 5% skarg przekazano w trybie kpa do organu właściwego.

Skargi i wnioski w działach administracji rządowej
Każda ze spraw podniesionych we wnioskach o kontrolę i w skargach obywatelskich nadesłanych w 2013 r. podlega
zakwalifikowaniu do stosownych grup problemowych16. Przyjęty sposób ewidencjonowania skarg i wniosków, ze względu na
charakter podnoszonych w nich problemów i możliwość dokonywania wyborów i zestawień, służy Najwyższej Izbie Kontroli
jako źródło informacji pomocne w ukierunkowaniu działalności kontrolnej z punktu widzenia istniejących zagrożeń i patologii.

Administracja publiczna
Najliczniejszą grupę – blisko 16% ogólnej liczby pism skargowych – stanowiły w 2013 r. wnioski o kontrolę i skargi, których
autorzy poddawali krytyce funkcjonowanie organów i urzędów administracji publicznej. W stosunku do 2012 r. odnotowano
zbliżoną liczbę sygnałów z tego zakresu (16,1%). Wskazywano głównie na nieprawidłowości w wykonywaniu ustawowych
zadań przez wymienione organy, jak również krytykowano system funkcjonowania administracji rządowej i organów
samorządu terytorialnego. Wśród przedstawianych zarzutów dominowały sprawy dotyczące:
 nieskutecznego nadzoru nad działalnością komunalną, szczególnie nad realizacją przez organy administracji
samorządowej zadań zleconych przez administrację rządową, jak również nad jednostkami wchodzącymi w skład
administracji zespolonej;
 braku nadzoru nad pracami remontowymi, inwestycjami i modernizacją infrastruktury gminnej;
 przewlekłości postępowań administracyjnych, w tym związanych z procesami inwestycyjnymi;
 nietrafnych decyzji podejmowanych w ramach nadzoru nad przedsiębiorstwami państwowymi;
 niewłaściwego nadzoru władz samorządowych nad działalnością schronisk dla zwierząt;
 uchybień w zarządzaniu mieniem samorządu terytorialnego oraz Skarbu Państwa;
16

Podstawowe grupy problemowe zostały określone w zał. nr 1 i 2 do zarządzenia Prezesa NIK z 5 czerwca 2012 r. w sprawie trybu przyjmowania,
rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków skierowanych do Najwyższej Izby Kontroli.
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Do najliczniejszych i najbardziej charakterystycznych grup, do których zakwalifikowano w 2013 r. większość skarg i wniosków
o kontrolę, należały pisma skargowe ujęte w 18 działach administracji rządowej, w tym dotyczące: funkcjonowania administracji
publicznej, budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, budżetu państwa i finansów publicznych, transportu, pracy,
zabezpieczenia społecznego, wymiaru sprawiedliwości, gospodarki, ochrony zdrowia, środowiska, oświaty i wychowania,
instytucji finansowych, spraw wewnętrznych, rozwoju wsi, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i integracji europejskiej.

V. Współpraca z Sejmem RP i innymi podmiotami krajowymi
 występowania w urzędach niegospodarności, naruszania prawa (zwłaszcza przepisów związanych z zamówieniami
publicznymi), jak również niezgodnego z ustawą o finansach publicznych wydatkowania środków publicznych;
 odstępowania od żądania sporządzania raportów oddziaływania na środowisko inwestycji mu zagrażających
(np. w przypadku budowy farm wiatrowych), zawyżania kosztów inwestycji, nieuwzględniania potrzeb mieszkańców
w zakresie inwestycji drogowych;
 polityki kadrowej i płacowej w urzędach administracji publicznej.

Budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
Problematyka ta znalazła odzwierciedlenie w 13% skarg i wniosków o kontrolę. W stosunku do 2012 r. odnotowano spadek
sygnałów z tego zakresu o 1 pkt procentowy. Krytyce poddawano przede wszystkim działania organów nadzoru
architektoniczno-budowlanego, działania i procesy decyzyjne związane ze wznoszeniem obiektów budowlanych, działania
służb właściwych w sprawach zagospodarowania przestrzennego oraz postępowania organów i urzędów administracji
publicznej w sprawach związanych ze wspieraniem mieszkalnictwa i zasadami prowadzenia polityki miejskiej.
Do głównych zarzutów sformułowanych w tej grupie wniosków o kontrolę i skarg obywatelskich należały:
 zbywanie przez samorządy terytorialne gruntów o atrakcyjnej lokalizacji po znajomości i na preferencyjnych warunkach;
 błędy w ewidencji gruntów i budynków;
 niedopełnianie przez pracowników wydziałów geodezji, katastru i nieruchomości starostw obowiązków związanych
z wykonywanymi i odbieranymi pracami geodezyjnymi;
 stronniczość w przetargach na dzierżawę gruntów.

Rozdział V

W zakresie spraw dotyczących gospodarki mieszkaniowej podnoszono następujące kwestie:
 błędy w administrowaniu nieruchomościami i systemie rozliczeń za media;
 brak nadzoru nad działalnością spółdzielni mieszkaniowych w tym: niekorzystanie przez rady nadzorcze z uprawnień do kontroli
działań zarządów spółdzielni, prowadzenie inwestycji bez zgody członków spółdzielni i właścicieli wykupionych mieszkań,
trudności w dochodzeniu roszczeń wobec spółdzielni w postępowaniu przed sądami powszechnymi;
 niewłaściwe gospodarowanie lokalami komunalnymi w tym: brak dbałości o stan techniczny budynków komunalnych,
przewlekłość postępowań w przydzielaniu lokali zamiennych osobom zamieszkującym lokale objęte decyzjami nakazującymi
wyłączenie ich z użytkowania, brak lokali socjalnych i programów w zakresie budowy mieszkań i wychodzenia z bezdomności,
nieskuteczny nadzór nad jednostkami administrującymi lokalami podległymi jednostkom samorządu terytorialnego, trudności
w weryfikowaniu kosztów zarządu;
 nieprawidłowe działania wspólnot mieszkaniowych, w tym: uniemożliwianie właścicielom lokali realizacji ustawowego prawa do
kontrolowania sposobu zarządzania nieruchomością wspólną, nieprawidłowe zarządzanie środkami finansowymi wspólnot,
nierzetelnie określane wartości robót remontowych i ograniczona możliwość wglądu w dokumentację.

Budżet państwa i finanse publiczne
Procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych oraz sprawy dotyczące
budżetu państwa to przedmiot ponad 7% ogólnej liczby spraw skierowanych do NIK w 2013 r. W 2012 r. liczba skarg
i wniosków w tej grupie pozostawała na tym samym poziomie. Problematyka pism w tej grupie dotyczyła zarówno spraw
związanych z wydatkowaniem środków publicznych i zarządzaniem nimi, jak również kwestii zaciągania zobowiązań
angażujących środki publiczne. Dominujący był jednak problem właściwego gospodarowania publicznymi środkami
finansowymi. Problematyka spraw zakwalifikowanych do działu „Budżet państwa i finanse publiczne” dotyczyła m.in.:
 obszaru zamówień publicznych, w tym: zarzutów odnoszących się do „ustawiania przetargów”, przygotowywania przez
zamawiającego specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sposób, który prowadził do wygrania przetargu przez
z góry określonego oferenta, wypłacania wynagrodzeń wykonawcom bez sprawdzania jakości wykonanych zamówień,
niestosowania kar umownych za opóźnienia w realizacji zamówień na dostawy, roboty i usługi;
 wydatków budżetowych urzędów administracji publicznej, w tym: prawidłowości sporządzania sprawozdań z wydatkowania
środków budżetowych, przypadków ukrywania zobowiązań wobec wykonawców inwestycji na terenie gmin oraz wobec
jednostek samorządu terytorialnego, sposobu finansowania jednostek realizujących zadania objęte budżetem państwa
i finansowania jednostek samorządu terytorialnego, wydatków związanych z finansowaniem budowy infrastruktury drogowej
(w tym systemów koncesyjnych autostrad);
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 realizacji dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz opłat w tym: nieprawidłowego funkcjonowania organów
skarbowych w zakresie wydawanych decyzji podatkowych, udzielania nieuzasadnionych ulg w podatku od nieruchomości,
nieprawidłowego obliczania podatku rolnego przez władze samorządowe, nieterminowego wystawiania upomnień i tytułów
wykonawczych, niezgodnej ze stanem faktycznym ewidencji podatków i opłat oraz błędów w prowadzonej sprawozdawczości;
 innych nieprawidłowości w gospodarowaniu publicznymi środkami finansowymi w tym: niekompetencji urzędników, błędnych
decyzji gospodarczych i działań na szkodę spółek z udziałem Skarbu Państwa, niekorzystnego lokowania majątku w innych
spółkach, wyprzedaży majątku zaprzyjaźnionym firmom i osobom, zawyżania kosztów robót remontowych, niecelowych
zakupów maszyn i urządzeń, pobierania zaniżonego czynszu za wynajmowane pomieszczenia.

Transport
Powyższa problematyka obecna była w ponad 6% pism skargowych wskazujących na nieprawidłowości w rozwoju
infrastruktury transportu samochodowego oraz występujących przy budowie, modernizacji utrzymaniu dróg publicznych.
W stosunku do 2012 r. odnotowano blisko 3% wzrost sygnałów z tego zakresu.
Wśród problemów podnoszonych w tej grupie spraw wskazywano m.in. na kwestie dotyczące:
 budowy autostrad i tras szybkiego ruchu, w tym: zlecania opracowań projektów obwodnic bez konsultacji społecznych,
warunków i terminów dokonywania płatności za poszczególne etapy robót oraz płatności końcowych dla wykonawców
i podwykonawców, konsekwencji zawieszania prac planistycznych (koszty ponoszone przez GDDKiA, trudności
w zatwierdzaniu przez samorządy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego);
 budowy ekranów akustycznych przy drogach, w tym: budowy ekranów przy łąkach i lasach, nieuwzględniania dróg
dojazdowych i przejść dla pieszych, nieuzasadnionych wysokości ekranów podrażających koszty inwestycji;
 jakości urządzeń pomiarowych (fotoradarów) i prawidłowości ich usytuowania, prowadzenia przez straże miejskie
postępowań mandatowych, egzekwowania należności gmin z tytułu grzywien nałożonych mandatami karnymi;
 działań spółek Grupy PKP i rozwiązań systemowych w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego, w tym modernizacji
taboru oraz infrastruktury kolejowej, w tym inwestycji związanej z zakupem elektrycznego zespołu trakcyjnego wysokich
prędkości oraz kosztów budowy wskazanych dworców kolejowych (np. dworca Łódź Fabryczna); działań spółek
Grupy PKP, dotyczących wdrożenia systemów niezbędnych do otrzymania certyfikatu bezpieczeństwa ISO.

Praca
Do działu „Praca” zakwalifikowano 6% pism wnioskujących przeprowadzenie kontroli i skarg obywatelskich, nadesłanych do
NIK w 2013 r. W porównaniu z 2012 r. liczba skarg i wniosków w tej grupie problemowej utrzymywała się na podobnym
poziomie. Dominujące były sygnały o nieprawidłowościach w polityce zatrudnienia oraz przestrzegania praw wynikających ze
stosunku pracy i warunków pracy.

Zabezpieczenie społeczne
W 2013 roku wnioski i skargi dotyczące zabezpieczenia społecznego pozostawały na niezmienionym poziomie w stosunku
do roku poprzedniego (w obu latach ponad 5% ogółu). Krytyce poddawano system świadczeń, w szczególności dotyczący
zapewnienia społeczeństwu bezpieczeństwa socjalnego, a także zabezpieczenia przed innymi rodzajami ryzyka socjalnego,
jak: zgon żywiciela rodziny, starość, utrata pracy czy niezdolność do pracy ze względów zdrowotnych. W pismach
wnioskujących o przeprowadzenie kontroli we wskazanych placówkach i organach związanych z pomocą społeczną
wskazywano m.in. na:
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Przedstawiane problemy dotyczyły m.in.:
 zatrudniania osób niekompetentnych na podstawie fikcyjnie przeprowadzanych konkursów;
 naruszania praw pracowniczych i przepisów bhp;
 nieterminowego wypłacania należnych wynagrodzeń;
 zawierania umów cywilnoprawnych zamiast umów o pracę;
 zmuszania do pracy w godzinach nadliczbowych bez dodatkowego wynagrodzenia i traktowania przez pracodawcę
w sposób mogący wskazywać na mobbing;
 niewłaściwej polityki nagradzania pracowników, prowadzącej do destrukcji motywacji i zaangażowania;
 naruszania procedur w zakresie naboru na stanowiska urzędnicze, od uchybień formalnych aż po znaczące
nieprawidłowości, które wprost wskazują na manipulowanie naborem.

V. Współpraca z Sejmem RP i innymi podmiotami krajowymi
 nieprawidłowe działania miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej;
 niezadowalający poziom świadczonej pomocy w stosunku do rzeczywistych potrzeb i niewłaściwe gospodarowanie przez
zarządy gmin funduszami na ten cel;
 zaniedbania w pracy miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej, lekceważenie interesantów, brak kompetencji
pracowników ośrodków, przydzielanie okresowych zasiłków uznaniowo przy równoczesnym odmawianiu pomocy
osobom rzeczywiście jej potrzebującym.
W zakresie spraw dotyczących ubezpieczeń społecznych krytykowano m.in.:
 wymiar emerytur i rent, a także trudności w utrzymaniu przyznanej wcześniej renty, w związku ze zmianą orzeczenia
o stanie zdrowia;
 przewlekłość postępowań i niewłaściwe naliczanie należnych świadczeń oraz zaniżanie ich wysokości;
 dowolność w orzekaniu o inwalidztwie przez lekarzy orzeczników ZUS.

Sprawiedliwość
Sprawy związane z funkcjonowaniem organów wymiaru sprawiedliwości, podniesiono w 5,5% pism skierowanych do NIK
(w 2012 r. – 5,1%). W tej grupie wniosków o kontrolę i skarg obywatelskich większość spraw wiązała się z orzecznictwem
sądowym, warunkami odbywania kar, z obszarem działań prokuratury, wykonywaniem kar oraz środków wychowawczych
i środka poprawczego orzeczonego przez sądy. Wśród podnoszonych spraw powtarzały się kwestie dotyczące m.in.:
 prawidłowości prowadzonych postępowań sądowych, w tym ich przewlekłości i opieszałości w wykonywaniu czynności
związanych z procesem sądowym;
 zmiany zasądzonych wyroków (w dalszym ciągu daje się zauważyć brak świadomości społecznej, iż prawomocne
rozstrzygnięcie sądu przesądza o poprawności zapadłych decyzji i jest wiążące dla stron postępowania;
 przypadków naruszania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych w związku z ogłoszeniem przez sąd przetargu
na świadczenie usług pracy na rzecz sądu przez tzw. koordynatorów prawnych, którzy mogą sporządzać orzeczenia
sądowe w sprawach należących bezpośrednio do obowiązków służbowych pracowników sądu;
 funkcjonowania służby więziennej, trudności w dostępie do świadczeń zdrowotnych, nieprawidłowości przy przyznawaniu tzw. prac
wolnościowych, nieprawidłowego załatwiania skarg, wniosków oraz próśb przez jednostki organizacyjne Służby Więziennej.

Gospodarka

Rozdział V

Uwagi krytyczne do działań związanych z gospodarką regionalną i narodową sformułowano w ponad 5% wniosków
o kontrolę i skarg obywatelskich (w 2012 r. 6,1%). Krytyce poddawano przede wszystkim działalność gospodarczą
wskazanych podmiotów, zarzucano stosowanie praktyk monopolistycznych oraz wskazywano na nieprawidłowości
w funkcjonowaniu krajowych systemów energetycznych.
Wśród sygnałów w tej grupie spraw wskazywano m.in. na:
 trudną sytuację ekonomiczno-finansową podmiotów gospodarczych (PLL LOT, PKP SA, Port im. Chopina w Warszawie,
naliczanie opłat za użytkowanie wieczyste na terenach portowych w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie);
 nieprawidłowości związane z realizacją inwestycji prorozwojowych przez wskazane jednostki samorządu terytorialnego
(budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, budowa i remont dróg);
 nieprawidłowości w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej przez Spółkę Energa-Operator SA;
 wykorzystywanie przez wskazane podmioty pozycji dominującej na rynku (PGE, TP SA).

Zdrowie
Funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia to przedmiot ponad 4% pism skargowych skierowanych do NIK w 2013 r.
W stosunku do 2012 r. odnotowano niewielki (ponad 1%) spadek sygnałów z tego zakresu. Przedstawiane zarzuty dotyczyły
generalnie dwóch aspektów, tj. niegospodarności w wydatkowaniu publicznych środków finansowych i działań systemowych
zabezpieczających potrzeby ogólnospołeczne.
Wśród problemów podnoszonych w tej grupie spraw dominowały zarzuty wskazujące m.in. na:
 niską jakość usług medycznych świadczonych przez placówki publiczne i niepubliczne;
 błędy w sztuce lekarskiej i trudności w dochodzeniu przez poszkodowanych roszczeń z tego tytułu;
 brak skutecznego nadzoru władz samorządowych nad gospodarką finansową miejskich ZOZ;
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 niegospodarne zarządzanie środkami publicznymi przez dyrektorów szpitali (zaciąganie pożyczek na niekorzystnych
warunkach, wysokie koszty nieprzemyślanych zakupów, w tym kosztownego sprzętu, z którego później nie korzystano);
 świadczenie usług medycznych przez placówki prywatne zlokalizowane w jednostkach publicznych, w których
działalność opiera się, w znacznym stopniu, na strukturach i potencjale gospodarczym jednostek publicznych;
 niewłaściwy sposób prowadzenia procedur konkursowych na ratownictwo medyczne i na ambulatoryjną opiekę
specjalistyczną;
 nieprawidłowości w zawieraniu kontraktów na usługi medyczne, w tym w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej;
 niewłaściwe rozliczanie przez NFZ wykonania świadczeń, szczególnie operacji onkologicznych raka piersi;
 nieprawidłowości w prowadzeniu przez wojewódzkie oddziały NFZ systemu list oczekujących na realizację zleceń
z zakresu protetyki, wózków inwalidzkich oraz indywidualnych przedmiotów pionizujących;
 nieprawidłowości występujące w procesie prywatyzacji uzdrowisk – spółek Skarbu Państwa.

Środowisko
Wnioski o kontrolę i skargi zakwalifikowane do działu „Środowisko” stanowiły blisko 4% ogółu spraw skierowanych do NIK. W stosunku
do 2012 r. odnotowano spadek sygnałów z tego zakresu o 0,8%. Najczęściej wskazywano na nieprawidłowości dotyczące:
 procesów decyzyjnych związanych z budową elektrowni wiatrowych i przygotowań do realizacji tych inwestycji,
(np. wykorzystanie działek, na których planowana jest budowa elektrowni wiatrowych, a które nie zostały objęte
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, lokalizacja na terenach cennych krajobrazowo, instalacja
wiatraków zużytych sprowadzanych do Polski jako złom, brak informacji o ewentualnych zagrożeniach farm wiatrowych
dla zdrowia ludzi i zwierząt);
 nieskutecznego nadzoru nad działalnością lokalnych sortowni odpadów komunalnych;
 problematyki unieszkodliwiania odpadów medycznych i wpływu tej działalności na środowisko;
 niezgodnego ze stanem faktycznym wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć
określonych we wnioskach inwestorów;
 działalności Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w zakresie gospodarowania wodami i korzystania z wód publicznych
stanowiących własność Skarbu Państwa;
 niedostatecznych działań nadzorczych organów samorządu terytorialnego nad eksploatacją złóż kopalin pospolitych
(ocena wypełniania przez przedsiębiorców obowiązków ustawowych, weryfikacja wielkości wydobycia kopalin,
przestrzeganie wymagań z zakresu ochrony środowiska, naruszanie zasad dialogu społecznego).

Oświata i wychowanie

W tej grupie skarg i wniosków kwestionowano m.in.:
 system kształcenia nauczycieli i jakość nauczania w szkołach;
 proces likwidacji placówek oświatowych i tworzenie na ich miejsce placówek niepublicznych;
 gospodarowanie wybranymi składnikami majątku placówek oświatowych, w tym: zawieranie umów wynajmu lokali,
wydzierżawianie powierzchni na cele komercyjne;
 wykorzystywanie dotacji oświatowej, a także brak reakcji właściwych organów nadzoru na nieprawidłowości w szkołach;
 działania jednostek samorządowych w zakresie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli.

Instytucje finansowe
W porównaniu do roku poprzedniego wzrósł udział procentowy spraw związanych z funkcjonowaniem instytucji finansowych
(z 2% w 2012 r. do 2,6% w 2013 r.). Sformułowano zarzuty dotyczące m.in.:
 stosowania nieuczciwych praktyk przy udzielaniu kredytów oraz ponoszenia przez klientów banków strat finansowych
z tytułu inwestowania środków pieniężnych w bankowe fundusze inwestycyjne;
 nieskutecznych procedur weryfikacji klientów banków i braku ochrony przed nadmiernym zadłużaniem się klientów oraz
wzrostem liczby niespłacanych kredytów;
 ograniczenia wypłat przez firmy ubezpieczeniowe z tytułu odszkodowań dla powodzian;
 niegospodarnego i nieefektywnego dysponowania środkami przyznanymi na ochronę przeciwpowodziową.
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Na poziomie podobnym jak w roku poprzednim utrzymywała się liczba wniosków o kontrolę i skarg wskazujących na nieprawidłowości
w funkcjonowaniu jednostek związanych z działalnością oświatową i wychowawczą (2,6% w 2013 r. i 2,9% w 2012 r.).

V. Współpraca z Sejmem RP i innymi podmiotami krajowymi
Sprawy wewnętrzne
Problematyka bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego obecna była w blisko 2% skierowanych do NIK skarg i pism
wnioskujących przeprowadzenie kontroli wskazanych spraw i podmiotów (w 2012 r. – 1,5%).
Krytyce poddawano głównie funkcjonowanie Policji i innych formacji, organów oraz jednostek organizacyjnych podległych,
podporządkowanych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz system ochrony
bezpieczeństwa i porządku publicznego. Pozostałe sprawy dotyczyły problematyki związanej z działalnością Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, ochrony przeciwpożarowej, ochrony granic państwa, przeciwdziałania
skutkom klęsk żywiołowych. Ponadto sprawy zakwalifikowane do działu „Sprawy wewnętrzne” dotyczyły:
 organizacji i wysokości wydatków ponoszonych na szkolenia dla funkcjonariuszy oraz efektywności tych szkoleń;
 prawidłowości wykonywania funkcji oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia;
 rozliczania kosztów ponoszonych na zabezpieczanie meczów piłkarskich i innych imprez masowych;
 nieprawidłowości w działaniach Komendanta Głównego Policji przy zakupie samochodów służbowych.

Rolnictwo i rozwój wsi
Sprawy dotyczące produkcji rolnej, rozwoju wsi, przemysłu spożywczego, rybołówstwa oraz nadzoru fitosanitarnego
i weterynaryjnego podniesiono w blisko 3% pism skargowych skierowanych do NIK w 2013 r. (w 2012 r. – 2,1%).
W sprawach dotyczących działu „Rozwój wsi” sygnalizowano głównie problemy wynikające z podziału i rozgraniczeń
nieruchomości na terenie wsi, dotyczące działań w zakresie oczyszczania ścieków i gospodarki odpadami, scalania i wymiany
gruntów oraz ich gleboznawczej klasyfikacji. W sprawach podnoszących problem rolnictwa kwestionowano prawidłowość
funkcjonowania systemu finansowania rolnictwa i gospodarowania środkami unijnymi w rolnictwie, podnoszono problemy
związane z ochroną zwierząt i weterynaryjną ochroną zdrowia publicznego oraz sygnalizowano nieprawidłowości wynikające
z produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Problematyka ta podniesiona została w 1,3% wniosków o kontrolę i skarg obywatelskich (w 2012 r. – 3,1%). Wśród spraw
zakwalifikowanych do tej grupy zauważalne były problemy dotyczące:
 działalności placówek muzealnych, w tym wykorzystywania dotacji budżetowych, braku dbałości o stan eksponatów;
 włączania do zbiorów eksponatów, które nie posiadają odpowiedniej dokumentacji muzealnej;
 niegospodarności kierownictwa placówek muzealnych i wspierania finansowania Fundacji Ochrony Zabytków;
 działań wydawnictw i premiowania szkół za wybór podręczników szkolnych.
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Integracja europejska
Proces realizacji zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej znalazł odzwierciedlenie
w 1,2% pism skargowych skierowanych do NIK w 2013 r., wskazujących na potrzebę przeprowadzenia badań kontrolnych
w tym obszarze. Wskazywano m.in. na:
 niewłaściwą obsługę wniosków o dotacje unijne;
 potrzebę podjęcia kontroli funkcjonowania systemu przyznawania dla gmin środków pomocowych Unii Europejskiej,
umożliwiającej ocenę podziału środków unijnych na gminy (czy odbywa się w oparciu o jednolite, równe dla
zainteresowanych gmin kryteria przyznawania pomocy; czy nie występuje zjawisko dyskryminowania niektórych gmin
i uprzywilejowania innych w oparciu o pozamerytoryczne kryteria; czy nie ma przejawów dowolnego i arbitralnego
traktowania gmin, czy większość pomocy trafia do gmin bogatszych z pominięciem gmin biedniejszych i czy nie prowadzi
to do pogłębiania się dysproporcji w poziomie rozwoju gmin i regionów);
 konieczność sprawdzenia prawidłowości rozliczeń wykorzystania tych środków.

Skarb Państwa
Do tego działu przypisano 1% wniosków o kontrolę i pism skargowych, w których podnoszono przede wszystkim sprawy
dotyczące komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz przekształceń własnościowych w gospodarce
narodowej. Problematyka tej grupy skarg dotyczyła m.in.:
 nieuzasadnionych zmian trybu prywatyzacji z negocjacji na przetarg publiczny i uzyskiwania cen niższych niż te,
które wynikały z wyceny (w wyniku zaniżenia ceny wywoławczej);
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 wyboru inwestora niezwiązanego z branżą prywatyzowanego przedsiębiorstwa (przedstawiano m.in. zarzuty nieprawidłowości
występujących przy prywatyzacji takich spółek jak: WARMIA SA, Uzdrowisko Horyniec);
 zasadności podejmowanych decyzji prywatyzacyjnych;
 nieprawidłowości w działalności spółek, w których udziałowcem jest Skarb Państwa (np. PLL LOT SA, Energa-Operator SA);
 trafności decyzji administracji rządowej w zakresie gospodarowania finansami publicznymi, niosącymi za sobą określone
skutki finansowe (np. decyzja zakupu samolotów CASA wraz z pakietem logistycznym, wynajem Stadionu Narodowego na
organizację obrad szczytu klimatycznego ONZ, procedury wyłonienia nabywcy akcji Polskiego Holdingu Nieruchomości SA).

Skargi i wnioski w układzie terytorialnym
Analiza problematyki przedstawianej we wnioskach i skargach umożliwia pokazanie ilościowej struktury natężenia
nieprawidłowości w układzie terytorialnym. Skrajne wartości w tym zakresie mogą świadczyć m.in. o aktywności i wrażliwości
społecznej mieszkańców danego regionu. W 2013 r. najwięcej skarg nadesłano z województw: mazowieckiego – 21,3%
ogólnej liczby pism skargowych. Najmniej liczne były natomiast skargi nadesłane z województw lubuskiego (2,5% ogółu).
Rozkład wniosków o kontrolę i skarg obywatelskich w poszczególnych województwach przedstawia diagram nr 2.
Diagram 2. Skargi i wnioski w 2013 r. w ujęciu terytorialnym (w procentach)
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Sprawy wniesione przez posłów, senatorów, europosłów, ministrów i wiceministrów oraz kierowników
urzędów centralnych
W wykonywaniu swoich obowiązków poselskich lub senatorskich, poseł lub senator ma prawo podjąć interwencję w organie
administracji rządowej i samorządu terytorialnego, w zakładzie lub przedsiębiorstwie państwowym oraz w organizacji
społecznej, a także w jednostkach gospodarki niepaństwowej dla załatwienia sprawy, którą wnosi we własnym imieniu albo
w imieniu wyborcy lub wyborców, jak również zaznajamiać się z tokiem jej rozpatrywania17. Z prawa tego korzystają
parlamentarzyści, m.in. poprzez kierowanie do NIK różnorodnych spraw wymagających wyjaśnienia, w tym głównie
wniosków o przeprowadzenie kontroli. Przepisy kodeksu postępowania administracyjnego18 nadają tego typu sprawom
17
18

Art. 20 ust 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2003 r., nr 221, poz. 2199).
Art. 237 § 2 Kpa.

253

Rozdział V

Wyniki analizy wpływu korespondencji skargowej z poszczególnych województw wskazują, iż rokrocznie najwięcej skarg napływa
z terenów skupiających miasta wyróżniające się dużym potencjałem przemysłowym, w których prawdopodobieństwo występowania
niekorzystnych zjawisk społeczno-gospodarczych jest relatywnie wyższe niż z terenów o niższym stopniu urbanizacji,
a wskazywane nieprawidłowości stanowią niewątpliwie barierę dla lokalnego rozwoju.
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charakter szczególny, określając 14-dniowy termin na ich rozpatrzenie, a w trybie oświadczenia – 21-dniowy, dlatego też są
one traktowane przez jednostki organizacyjne NIK priorytetowo, a wnioski o przeprowadzenie kontroli uwzględniane –
zgodnie z uprawnieniami i możliwościami – w kontrolach doraźnych bądź planowych.
W 2013 r. w NIK zarejestrowano 248 spraw wniesionych przez podmioty określone w § 5 ust. 1 zarządzenia nr 22/2012
Prezesa Najwyższej Izby Kontroli (tj. posłów i senatorów, posłów do Parlamentu Europejskiego, ministrów, sekretarzy
i podsekretarzy stanu, kierowników urzędów centralnych)19. Najliczniejszą grupą były sprawy kierowane przez posłów.
Najczęściej były to wnioski o kontrole, prośby o udostępnienie informacji i materiałów z przeprowadzonych kontroli oraz inne
pisma, przy których przekazano skargi oraz sprawy przesłane do wiadomości NIK.
W 2013 r. 94 wnioski parlamentarzystów zainicjowały podjęcie kontroli doraźnych, w 12 przypadkach podjęto zobowiązanie
przeprowadzenia kontroli w najbliższym możliwym terminie, 30 wniosków będzie wykorzystanych w planowaniu pracy NIK.
W przypadku 29 wniosków skierowano sprawę do załatwienia właściwym organom – nadzoru, inspekcji lub kontroli.
W pozostałych sprawach udzielono odpowiedzi lub przekazano informacje, o które wynosili zainteresowani.

Rozdział V

Jednym z wymiernych efektów kontroli przeprowadzonych przez NIK są ich finansowe lub sprawozdawcze skutki –
stanowiące istotny element do oceny kontrolowanej działalności, a także wskaźnik efektywności wykonywanych działań
jednostek kontrolnych Izby. W 2013 r. finansowe efekty kontroli przeprowadzonych w związku ze skargami i wnioskami
skierowanymi do NIK wyniosły ponad 551 mln zł.

19

254

§ 5 ust. 1 Zarządzenia nr 22/2012 Prezesa NIK z dnia 5 czerwca 2012 r. (Skargi i wnioski skierowane przez posłów i senatorów, posłów do Parlamentu
Europejskiego, ministrów, sekretarzy i podsekretarzy stanu, kierowników urzędów centralnych przedstawiane są Prezesowi NIK, który wskazuje
jednostkę organizacyjną właściwą do załatwienia sprawy, a w razie potrzeby wydaje dyspozycje co do sposobu i terminu jej załatwienia albo
upoważnia wiceprezesa do dokonania tej czynności).
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VI. Współpraca z partnerami zagranicznymi
Rozwój współpracy międzynarodowej jest istotnym czynnikiem wspierającym i podnoszącym efektywność działalności
kontrolnej NIK, który umożliwia zdobywanie wiedzy i poznanie doświadczeń innych najwyższych organów kontroli (NOK).
Istotnym nowym obszarem tej współpracy jest audyt zewnętrzny organizacji międzynarodowych. NIK została wybrana na
audytora zewnętrznego Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN) w połowie 2012 roku. Rok 2013 był czasem
przygotowań do tej kontroli, która rozpoczęła się w listopadzie. NIK złożyła również swoją ofertę w postępowaniu
o wyłonienie audytora zewnętrznego Rady Europy za lata 2014-2018. W grudniu Komitet Ministrów tej organizacji podjął
decyzję o powierzeniu tej funkcji NIK.
Kolejnym aspektem współpracy międzynarodowej były działania wynikające z członkostwa w organizacjach zrzeszających
organy kontroli: Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli – INTOSAI1 i jej europejskiej grupy regionalnej
– EUROSAI2. W październiku 2013 r. NIK została wybrana na członka Zarządu INTOSAI.
NIK kontynuowała także swoją współpracę z Komitetem Kontaktowym prezesów najwyższych organów kontroli państw Unii
Europejskiej (NOK UE) i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO)3 oraz z innymi organizacjami międzynarodowymi.
Ponadto prowadziła działania na rzecz utrzymania i rozwoju kontaktów bilateralnych i multilateralnych. Rezultatem tych
kontaktów są kontrole równoległe, w których uczestniczy NIK.
W ubiegłym roku Parlament Indonezji zwrócił się z prośbą do NIK o przeprowadzenie przeglądu partnerskiego w Radzie
Audytu Republiki Indonezji. Raport z przeglądu został przekazany w kwietniu 2014 roku.
W 2013 roku 193 pracowników NIK wzięło udział w różnych spotkaniach za granicą. Jednocześnie w spotkaniach
zorganizowanych w NIK – seminariach, warsztatach, wizytach studyjnych i innych – uczestniczyło 237 osób z zagranicy.

1.

Międzynarodowa Organizacja Najwyższych Organów Kontroli – INTOSAI

Ważnym aspektem współpracy międzynarodowej NIK jest jej działalność na forum Międzynarodowej Organizacji
Najwyższych Organów Kontroli, czyli INTOSAI. Wieloletnia aktywność NIK w INTOSAI została doceniona poprzez wybór NIK
na członka Zarządu INTOSAI decyzją ostatniego XXI Kongresu organizacji. Inauguracja członkostwa NIK w Zarządzie miała
miejsce podczas jego 65. posiedzenia, które odbyło się w Pekinie 26 października 2013 r., tuż po zakończeniu Kongresu.
Kadencja w Zarządzie trwa sześć lat, z możliwością reelekcji.

Rozdział Vi

Kongresy INTOSAI to odbywające się co trzy lata spotkania, na które zaproszeni są wszyscy członkowie organizacji.
W 2013 r. w Pekinie odbył się XXI Kongres, w którym uczestniczyli przedstawiciele NOK z ponad 150 państw,
trzech członków stowarzyszonych oraz 22 obserwatorów. Gospodarzem Kongresu był NOK Chin. Delegacją NIK
uczestniczącą w Kongresie kierował Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski. Kongres był połączony z uroczystymi obchodami
60. rocznicy powstania INTOSAI.
Sesje tematyczne XXI Kongresu poświęcone zostały kontroli państwowej i zarządzaniu państwem oraz roli NOK
w utrzymaniu długookresowej równowagi polityki finansowej. NIK przygotowała referaty krajowe w obu sesjach
tematycznych. Izba była również moderatorem dyskusji, która odbyła się w ramach sesji dotyczącej tematu Kontrola
państwowa i zarządzanie państwem. Następnie pracownicy NIK wzięli aktywny udział w opracowywaniu dokumentu
końcowego Kongresu (ang. Beijing Accords). Na sesjach ogólnych Kongresu odbyły się prezentacje raportów z działalności
poszczególnych struktur INTOSAI. NIK przedstawiła raport z działalności Podkomisji INTOSAI ds. Standardów Kontroli
Wewnętrznej, w której sprawuje przewodnictwo. Wcześniej raport został przedstawiony podczas 64. posiedzenia Zarządu
INTOSAI poprzedzającego Kongres.

1
2
3
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INTOSAI (ang. International Organisation of Supreme Audit Institutions) została utworzona w 1953 r. jako organizacja afiliowana przy ONZ. Zrzesza
organy kontroli ze 191 państw, a jej celem jest wymiana doświadczeń w sferze kontroli państwowej.
EUROSAI (ang. European Organisation of Supreme Audit Institutions) jest grupą regionalną INTOSAI w Europie, zrzeszającą organy kontroli państw
europejskich. Istnieje od 1990 r. i obecnie liczy 50 członków.
ETO (ang. European Court of Auditors) jest organem kontrolującym rozliczenia dochodów i wydatków Unii Europejskiej i ich instytucji. Potwierdza
wobec Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej wiarygodność rozliczeń oraz zgodność z prawem i prawidłowość podstawowych transakcji.

Działalność NIK w poszczególnych strukturach INTOSAI

Rozdział I
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INTOSAI, zgodnie z planem strategicznym, który obowiązuje do roku 2016, ma do wypełnienia cztery główne cele
strategiczne: (1) opracowanie standardów dla NOK, (2) budowanie potencjału NOK, (3) wymianę wiedzy oraz (4) stworzenie
wzorcowej organizacji międzynarodowej. Do realizacji każdego z celów powołane zostały komisje. Komisje składają się
z podkomisji lub grup roboczych oraz grup zadaniowych i projektowych. W ramach komisji powołanej do realizacji celu 4,
który ma charakter horyzontalny (sprawy finansowe i administracyjne INTOSAI) nie ma wyróżnionych mniejszych stałych
struktur, ale mogą być powoływane struktury doraźne.
NIK ma przedstawicieli w trzech komisjach merytorycznych: Komisji INTOSAI ds. Standardów – PSC4, Komisji ds. Budowy
Potencjału – CBC5 i Komisji ds. Wymiany Wiedzy – KSC6. PSC ma za zadanie opracowywanie standardów i wytycznych dla
najwyższych organów kontroli, dla poszczególnych typów kontroli, rachunkowości i sprawozdawczości finansowej,
czyli tzw. ISSAI7 oraz wskazówek dla administracji publicznej dotyczących dobrego zarządzania, wydzielonych jako INTOSAI
GOV8. W skład PSC wchodzi 71 NOK z całego świata, a NIK jest jej członkiem od 2010 r., kiedy to objęła przewodnictwo
w Podkomisji ds. Standardów Kontroli Wewnętrznej9. Z racji przewodniczenia podkomisji NIK jest również członkiem Komitetu
Sterującego PSC, który podejmuje decyzje wiążące dla całej PSC. W 2013 r. Komitet Sterujący spotkał się na dorocznym
posiedzeniu w czerwcu w Sztokholmie. Podczas posiedzenia szefowie poszczególnych struktur działających w ramach PSC
zaprezentowali raporty z ich dotychczasowych osiągnięć – Prezes NIK przedstawił sprawozdanie z działalności Podkomisji
ds. Standardów Kontroli Wewnętrznej. Dużo czasu poświęcono również na dyskusję na temat nowego modelu stanowienia
standardów, którego wypracowanie jest jednym z głównych zadań PSC na lata 2014-2016. Nowy model ma zagwarantować
ciągłość procesu, odpowiednie zasoby ludzkie oraz finansowe. Ponadto Komitet Sterujący podjął decyzję o powołaniu grupy
projektowej ds. przeglądu kodeksu etyki INTOSAI (czyli ISSAI 30), a kierowanie tym projektem powierzono NIK. Grupa pod
przewodnictwem NIK, w skład której wchodzą również NOK Indonezji, Portugalii, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii,
ma za zadanie przeprowadzenie badania, czy kodeks etyki INTOSAI odpowiada potrzebom nowoczesnej kontroli publicznej,
a jeśli nie – grupa zarekomenduje Komitetowi Sterującemu potrzebę aktualizacji kodeksu oraz jej zakres.
Kierowana przez NIK Podkomisja INTOSAI ds. Standardów Kontroli Wewnętrznej zajmuje się opracowywaniem wytycznych
dla administracji rządowej, dotyczących dobrego zarządzania w zakresie kontroli wewnętrznej, czyli INTOSAI GOV
serii 9100. Członkami podkomisji są NOK z 28 państw całego świata, zaś Instytut Audytorów Wewnętrznych, czyli IIA10,
ma w niej status obserwatora. W 2013 roku podkomisja zakończyła prace nad dwoma referatami badawczymi
nt. zarządzania ryzykiem w sektorze publicznym i sprawozdawczości w zakresie kontroli wewnętrznej w sektorze
publicznym, opartymi na wynikach dwóch badań ankietowych przeprowadzonych wśród członków INTOSAI. Wyniki ankiet
i wnioski zawarte w referatach sporządzonych na ich podstawie zostaną wykorzystane w pracach podkomisji w zakresie
rewizji wytycznych dotyczących zarządzania ryzykiem, czyli INTOSAI GOV 9130 oraz sprawozdawczości nt. kontroli
wewnętrznej, czyli INTOSAI GOV 9110. Podkomisja prowadzi również aktywną współpracę z IIA. Reprezentanci IIA
uczestniczą w jej pracach, a od listopada 2011 r. przedstawiciel podkomisji jest członkiem Międzynarodowej Rady
ds. Standardów Audytu Wewnętrznego przy IIA, czyli IIASB11. W lipcu 2013 r. w Orlando odbyło się doroczne posiedzenie Rady,
na którym omówiono, m.in. wyniki badań na temat działalności Rady oraz definicji audytu wewnętrznego i proponowanych
zmian w tej definicji oraz dyskutowano nad zmianami w niektórych standardach IIA. Ponadto, przedstawiciele NIK wzięli udział
w opracowywaniu dokumentu IIA poświęconego porównaniu międzynarodowych standardów praktyki zawodowej audytu
wewnętrznego IIA i międzynarodowych standardów najwyższych organów kontroli – ISSAI.

4
5
6
7

8
9
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PSC (ang. Professional Standards Committee).
CBC (ang. Capacity Building Committee).
KSC (ang. Knowledge Sharing Committee).
ISSAI (ang. International Standards of Supreme Audit Institutions) – Międzynarodowe Standardy Najwyższych Organów Kontroli – odpowiedniki
standardów opracowanych dla audytu w sektorze prywatnym, które mają zapewnić należytą jakość kontroli wykonywanych przez instytucje sektora
prywatnego.
INTOSAI GOV – to szczególna część standardów opracowywanych przez INTOSAI – w odróżnieniu od ISSAI wytyczne z serii INTOSAI GOV
adresowane są nie do organów kontroli, ale do kierownictwa jednostek sektora publicznego.
Ang. Subcommittee on Internal Control Standards.
IIA (ang. Institute of Internal Auditors).
IIASB (ang. International Internal Audit Standards Board) – organ Instytutu Audytorów Wewnętrznych (IIA) zajmujący się promowaniem i aktualizacją
Międzynarodowych Standardów Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego.
Ang. Subcommittee: Promote Best Practices and Quality Assurance through Voluntary Peer Reviews.
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Rozdział VI

NIK jest również zaangażowana w prace licznych struktur działających w ramach pozostałych dwóch komisji INTOSAI.
Przedstawiciel NIK aktywnie działa w podkomisji zajmującej się przeglądami partnerskimi12, która jest jedną ze struktur
Komisji ds. Budowy Potencjału NOK. W 2013 roku prace podkomisji koncentrowały się na aktualizacji wytycznych w zakresie
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przeglądów partnerskich, czyli ISSAI 5600. NIK uczestniczy w zespole redagującym nowy tekst wytycznych wraz z NOK
Niemiec, Słowacji i Węgier. Zespół spotkał się w Krakowie w sierpniu 2013 r., zaś cała podkomisja miała swoje doroczne
spotkanie w Bratysławie w czerwcu.
W ramach trzeciej komisji INTOSAI – Komisji ds. Wymiany Wiedzy, NIK jest członkiem następujących struktur: Grupy Roboczej
ds. Kontroli Informatycznych (WGITA), Grupy Roboczej ds. Kontroli Środowiska (WGEA), Grupy Roboczej ds. Oceny Skuteczności
Programów Publicznych, Grupy Roboczej ds. Walki z Korupcją i Praniem Brudnych Pieniędzy (WGFACML), Grupy Roboczej
ds. Kluczowych Wskaźników Krajowych (WGKNI) oraz Grupy Roboczej ds. Modernizacji Finansowej i Reformy Regulatorów.
NIK zgłosiła także wstępne zainteresowanie uczestnictwem w pracach nowo powstałej grupy zadaniowej ds. audytu umów
zawieranych w ramach zamówień publicznych.
Członkowie Grupy Roboczej INTOSAI ds. Kontroli Informatycznych, spotkali się w Wilnie w kwietniu 2013 r. NIK
zaakceptowała zaproszenie do udziału w trzech projektach grupy, a podczas spotkania reprezentowała również, na prośbę
przewodniczącego grupy – NOK Indii – Grupę Roboczą EUROSAI ds. Kontroli IT, w której także jest aktywnym członkiem.
W czerwcu 2013 r. w Tallinie odbyło się spotkanie Grupy Roboczej INTOSAI ds. Kontroli Środowiska (WGEA). W spotkaniu
uczestniczyli przedstawiciele 77 NOK z całego świata, w tym przedstawiciel NIK. W czasie spotkania przedstawiono nowe
podejścia do kontroli środowiskowych, a także wyniki wspólnych działań członków grupy, np. opracowanie dotyczące kontroli
gospodarki wodnej i gospodarki przestrzennej uwzględniającej ochronę środowiska. Uzgodniono również przyszłe działania
szkoleniowe grupy, a także przygotowanie wspólnych opracowań dotyczących m.in., kontroli energetyki odnawialnej, oceny
środowiskowej oraz rynkowych instrumentów ochrony i zarządzania środowiskiem. Jednym z poruszonych tematów było
również wdrożenie w NOK członkowskich praktyk przyjaznych środowisku.
NIK jest członkiem Grupy Roboczej ds. Oceny Skuteczności Programów Publicznych13, której spotkanie odbyło się
w czerwcu 2013 r. w Paryżu. Podczas tego spotkania członkowie grupy omówili związki pomiędzy standardami dotyczącymi
kontroli wykonania zadań a planowanymi wytycznymi nt. metodyki oceny programów, które grupa aktualnie opracowuje.
W 2013 r. NIK kontynuowała swoją aktywną działalność na forum Grupy Roboczej ds. Walki z Korupcją i Praniem Pieniędzy
– WGFACML14. NIK jest członkiem trzech podgrup operujących w ramach WGFACML, oraz przewodniczącym podgrupy
utworzonej do opracowania wytycznych nt. poprawy zarządzania aktywami publicznymi. Połączone posiedzenie dwóch
podgrup, odpowiedzialnych za przygotowanie wytycznych nt. audytu w zakresie zapobiegania korupcji w agencjach
rządowych, odbyło się w lutym 2013 r. w Indonezji. Na spotkaniu omówiono stan prac nad wytycznymi opracowywanymi
przez każdą z podgrup. Ponadto członkowie całej grupy roboczej WGFCML spotkali się na 7. dorocznym spotkaniu
w czerwcu w Windhoek. Podczas spotkania omówiono realizację planu pracy grupy, stan prac w zakresie ww. wytycznych
oraz wytycznych nt. roli NOK w zakresie walki z praniem pieniędzy oraz w zakresie opracowania podstawowych baz danych
informatycznych wykorzystywanych do walki z korupcją i praniem pieniędzy.

Rozdział Vi

W kwietniu 2013 r. w Krakowie odbyło się 6. spotkanie Grupy Roboczej INTOSAI ds. Kluczowych Wskaźników Krajowych –
WGKNI15. Gospodarzem spotkania była NIK. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 17 najwyższych organów kontroli.
Na spotkaniu zatwierdzono raport z działalności grupy w latach 2012-2013, oraz omówiono i zatwierdzono ostateczną wersję
tzw. Białej Księgi nt. kluczowych wskaźników krajowych, a także zasady opracowywania i stosowania wskaźników a także
omówiono szczegółowe projekty przeprowadzane w ramach działalności grupy.
W 2013 r. swoją działalność rozpoczęła Grupa Robocza ds. Modernizacji Finansowej i Reformy Regulatorów16,
która powstała z przekształcenia Grupy Zadaniowej ds. Globalnego Kryzysu Finansowego17. NIK miała swoich
przedstawicieli w grupie zadaniowej, a teraz kontynuuje aktywność na forum nowo powstałej grupy roboczej. Podczas
telekonferencji w marcu 2013 r. członkowie grupy omówili zasady pracy grupy. W ciągu roku członkowie podzielili się na
podgrupy zadaniowe. Członkowie poszczególnych podgrup wymienili się opiniami i propozycjami nt. realizacji swoich zadań
podczas telekonferencji latem 2013 r. NIK jest członkiem podgrupy zajmującej się narzędziami kontroli – jej działalność
będzie się koncentrować na gromadzeniu informacji nt. uprawnień i zdolności NOK do przeprowadzania kontroli w obszarze
systemów finansowych i regulacji w nich obowiązujących.

13
14
15
16
17
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Ang. Working Group on Programme Evaluation.
Ang. Working Group on the Fight Against Corruption and Money Laundering.
Ang. Working Group on Key National Indicators.
Ang. Working Group on Financial Modernisation and Regulatory Reform.
Ang. Task Force on the Global Financial Crisis.

Inne inicjatywy w ramach INTOSAI
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We wrześniu 2013 r. NIK była gospodarzem szkolenia w zakresie zastosowania narzędzia do oceny działalności dla
najwyższych organów kontroli (PMF18). PMF to system mierników oceny funkcjonowania NOK, który jest pomyślany jako
narzędzie wsparcia dla zarządzających najwyższymi organami kontroli. PMF oraz szkolenie na jego temat zostało
opracowane przez Inicjatywę INTOSAI ds. Rozwoju (IDI)19. IDI pracuje nad stworzeniem siatki ekspertów wykwalifikowanych
w stosowaniu PMF w NOK – zarówno w zakresie samooceny, jak i w zakresie szkolenia innych w stosowaniu tego
narzędzia. W tym celu organizowany jest cykl pięciodniowych szkoleń w każdym regionie INTOSAI. Szkolenie w Warszawie
było trzecim z kolei szkoleniem w regionie europejskim. Wzięło w nim udział 14 osób z 10 państw Europy oraz troje
pracowników NIK, a prowadzone było przez szkoleniowców z Cypru, Norwegii i Słowacji.
NIK uczestniczyła również w innej inicjatywie IDI, jaką jest przygotowanie Podręcznika kontroli informatycznej
(IT Audit Handbook). Przedstawiciel NIK wziął udział w opracowaniu części podręcznika dot. bezpieczeństwa informatycznego
(IT Security). Na podstawie podręcznika przygotowany został kurs internetowy, którego pierwsza edycja odbędzie się
w miesiącach maj-lipiec 2014 r., z udziałem trenerów m.in. z USA, Kenii, Polski i Indii. Przedstawiciel NIK, poza kierowaniem
modułem IT Security, będzie nadzorował merytoryczny przebieg całości kursu.
Ważną platformą współpracy międzynarodowej w ramach INTOSAI są sympozja organizowane wspólnie przez INTOSAI i ONZ.
Stanowią okazję do wymiany wiedzy i informacji dotyczących konkretnych zagadnień między wybranymi przedstawicielami NOK
z grup regionalnych INTOSAI, dotyczących wszystkich istotnych obszarów kontroli sektora publicznego. W marcu 2013 r. odbyło się
22. Sympozjum pt. Kontrole i doradztwo NOK: ryzyka, korzyści oraz możliwości angażowania obywateli20, na którym Prezes NIK
wygłosił przemówienie pt. Zapewnienie wywierania pozytywnego wpływu jako główne wyzwanie dla NOK21.

2.

Europejska Organizacja Najwyższych Organów Kontroli – EUROSAI

W 2013 roku NIK kontynuowała współpracę w ramach Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli była też
nadal zaangażowana w prace grup roboczych i zadaniowych tej organizacji.
W maju 2013 r. w Brukseli odbyło się 40. posiedzenie Zarządu EUROSAI, którego NIK jest członkiem. W czasie spotkania,
oprócz kwestii związanych z budżetem organizacji oraz raportami z działalności grup roboczych i zadaniowych, omówiono
również współpracę pomiędzy EUROSAI a INTOSAI i jej grupami regionalnymi, a także partnerami zewnętrznymi. Istotnym
punktem obrad było omówienie zaawansowania realizacji planu strategicznego EUROSAI na lata 2011-2017. Plan ten
powstał z inicjatywy NIK zgłoszonej na Kongresie EUROSAI w Krakowie w 2008 roku. NIK przewodniczyła grupie
zadaniowej odpowiedzialnej za przygotowanie planu. Obecnie NIK uczestniczy w pracach dwóch z czterech zespołów
odpowiedzialnych za realizację planu: zespole ds. realizacji 3. celu planu strategicznego „Upowszechnianie Wiedzy” oraz
zespole ds. realizacji 4. celu „Zarządzanie i Komunikacja”.

Działalność NIK w poszczególnych strukturach EUROSAI
Jednocześnie, NIK uczestniczyła w pracach Grupy Roboczej ds. Kontroli Środowiskowych, Grupy Roboczej ds. Technologii
Informatycznych oraz Grupy Zadaniowej ds. Kontroli Wykorzystania Funduszy na rzecz Katastrof i Klęsk Żywiołowych.
Ponadto w październiku 2013 r. NIK dołączyła do Grupy Zadaniowej ds. Kontroli i Etyki.

18
19
20
21

Ang. nazwa szkolenia: Performance Measurement Framework (PMF) for Supreme Audit Institutions.
Ang. INTOSAI Development Initiative.
Ang. Audit and Advisory by SAIs: Risks and Opportunities, as well as Possibilities for Engaging Citizens.
Ang. tytuł przemówienia: Assuring positive impact as the main challenge for SAIs.
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Grupa Robocza ds. Kontroli Środowiskowych (WGEA) odpowiada za realizację współpracy w obszarze międzynarodowej oraz
krajowej kontroli zarządzania zasobami naturalnymi i ochrony środowiska. Ważnym aspektem współpracy w ramach grupy jest
wymiana doświadczeń, wiedzy, a także publikacja materiałów informacyjnych, podręczników itp. Przedstawiciele NIK
uczestniczyli w corocznym spotkaniu grupy, które odbyło się w Pradze w październiku 2013 r. Głównymi tematami spotkania
były: zrównoważona gospodarka przestrzenna, ocena wartości i wiarygodności w analizie jakościowej i ilościowej, a także
analiza dotychczasowych działań grupy i działania planowane w przyszłości. Spotkanie to połączone było z seminarium

VI. Współpraca z partnerami zagranicznymi
szkoleniowym poświęconym kontrolowaniu problemów korupcji i defraudacji w gospodarce zasobami środowiska. Ponadto
przedstawiciele NIK uczestniczyli w spotkaniu Komitetu Sterującego grupy, które odbyło się przy okazji corocznego spotkania.
Komitet Sterujący uzgodnił m. in. zmianę przewodniczącego grupy – NOK Norwegii zostanie zastąpiony przez NOK Estonii.
Omówiono również kwestie związane z przygotowaniem planu pracy grupy na lata 2015-2017.
Głównym zadaniem Grupy Roboczej ds. Technologii Informatycznych – ITWG jest przygotowanie narzędzi wykorzystywanych
w codziennej pracy NOK. NIK w ramach tej grupy przewodniczy podgrupie ds. e-administracji (e-government) – jednej z trzech
podgrup ITWG. Delegacja Izby uczestniczyła w corocznym Spotkaniu ITWG, które odbyło się w lutym 2013 r. w Paryżu.
Podczas tego spotkania, NIK została wskazana przez członków grupy jako kandydat do pełnienia funkcji przewodniczącego.
Oficjalne przejęcie przewodnictwa od NOK Szwajcarii nastąpi w czerwcu 2014 r. na IX Kongresie EUROSAI w Hadze. Zespół NIK,
który zajmuje się tą sprawą, spotkał się z przedstawicielami NOK Szwajcarii w październiku 2013 r., w celu omówienia
przygotowania przejęcia przewodnictwa w grupie. Ponadto, w listopadzie 2013 r. w Moskwie odbyło się spotkanie podgrupy
ds. e-government. Podczas spotkania przedyskutowano zmiany w mechanizmie działania strony internetowej e-government, która
stanowi bazę danych dotyczących kontroli związanych z IT, oraz dokonano podziału zadań pomiędzy członków podgrupy.
NIK jest również członkiem grupy zadaniowej ds. kontroli wykorzystania funduszy na rzecz katastrof i klęsk żywiołowych.
Członkowie grupy, w tym przedstawiciele NIK, spotkali się w marcu 2013 r. w Sofii w celu omówienia działań grupy, a także
kontroli równoległych zainicjowanych przez grupę. W jednej z nich – kontroli środków na zapobieganie, przeciwdziałanie
i likwidację skutków powodzi, uczestniczy NIK. Spotkanie było poświęcone również następującym tematom:
zanieczyszczenia wód, jako jedna z głównych przyczyn katastrof środowiskowych, pożary – przyczyny i sposoby
zapobiegania, zanieczyszczenia wód – legislacja, ustawodawstwo i procedury, wyniki kontroli międzynarodowej funduszu
czarnobylskiego.
We wrześniu 2013 r. odbyło się w Luksemburgu spotkanie grupy zadaniowej ds. kontroli i etyki połączone z seminarium
poświęconym kontroli kwestii etycznych. Grupa ta została utworzona w 2011 roku. Jej głównym celem jest promocja standardów
etycznych zarówno w NOK, jak i innych organizacjach publicznych. Cel ten ma być realizowany poprzez promocję studiów
porównawczych, wspieranie prac nad przygotowaniem wytycznych i innych narzędzi oraz ich upowszechnianie. W czasie
seminarium poruszone zostały następujące tematy: sposoby pomiaru i zarządzania zagadnieniami dotyczącymi etyki,
zastosowanie metodyki INTOSaint jako narzędzia w audycie i ocena ryzyka występowania zjawisk naruszających etykę
w kontrolowanych instytucjach. Seminarium służyło też wymianie doświadczeń NOK w zakresie kryteriów, metod, narzędzi,
celów i dobrych praktyk przy przeprowadzaniu audytów zagadnień etycznych. Spotkanie grupy zadaniowej ds. kontroli i etyki
miało na celu m.in.: omówienie przyszłej współpracy z zespołem ds. przeglądu Kodeksu Etyki INTOSAI (standardu ISSAI 30),
a także z komisją ds. etyki, prawości i przejrzystości w sektorze publicznym Latynoamerykańskiej i Karaibskiej Organizacji
Najwyższych Organów Kontroli (OLACEFS). Ze względu na kierowanie przez NIK zespołem ds. przeglądu Kodeksu Etyki
INTOSAI, zasadne było dołączenie do grupy zadaniowej EUROSAI ds. kontroli i etyki.

Rozdział Vi

Przedstawiciele NIK uczestniczyli również w spotkaniach roboczych związanych z realizacją planu strategicznego EUROSAI.
W czasie tych spotkań omówiony został stan prac zapisanych w planie strategicznym i zaplanowano dalsze działania.
W kwietniu 2013 r. w Madrycie, przedstawiciel NIK uczestniczył w spotkaniu zespołu ds. realizacji 4. celu planu
strategicznego „Zarządzanie i Komunikacja”. W czasie tego spotkania uzgodniono m.in. metodologię przeprowadzenia
śródokresowej oceny wdrożenia planu strategicznego, dalsze działania związane z przygotowaniem polityki komunikacyjnej
EUROSAI, popularyzację informacji o EUROSAI w internecie (w którą zaangażowana jest również NIK) oraz elektroniczną
platformę komunikacyjną organizacji. W dniach 21-22 listopada 2013 r. w Karlowych Warach odbyło się spotkanie zespołu
ds. realizacji 3. celu „Upowszechnianie Wiedzy”. Podczas spotkania przedstawiciel NIK uzgodnił dalsze działania w ramach
projektu koordynowanego przez NIK, którego celem jest zachęcenie do organizacji staży zawodowych w NOK.
Plan Strategiczny EUROSAI zakłada również promocję międzynarodowych standardów kontroli ISSAI i wsparcie przy ich
wdrażaniu. Z tego względu w grudniu 2013 r. w Bonn odbyło się seminarium dotyczące wzmocnienia kontroli wykonania
zadań poprzez wdrożenie standardów ISSAI 300 oraz ISSAI serii 3000. Uczestniczyli w nim pracownicy NIK, którzy są
zaangażowani w prace związane z wypracowywaniem standardów kontroli oraz w ich praktyczne stosowanie w kontroli.
Program seminarium obejmował prezentację standardów ISSAI 300 i serii 3000 oraz możliwości ich wykorzystania. Ważnym
elementem seminarium były warsztaty, których celem było pokazanie i wypracowanie najlepszych sposobów zastosowania
ISSAI w praktyce.
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Ponadto przedstawiciele NIK uczestniczyli w konferencji zorganizowanej przez EUROSAI i ARABOSAI (Arabską Organizację
Najwyższych Organów Kontroli), która odbyła się 16-18 kwietnia 2013 r. w Baku. Wydarzenie to poświęcone zostało
wyzwaniom, przed jakimi stoją najwyższe organy kontroli w obecnych warunkach ekonomiczno-społecznych. Wiceprezes
NIK wygłosił przemówienie poświęcone wyzwaniom stojącym przed NIK, doświadczeniu NIK w procesie własnej
transformacji oraz znaczenie, jakie ma niezależność najwyższych organów kontroli. W konferencji wzięło udział ponad 120
reprezentantów z regionu EUROSAI i ARABOSAI. W jej czasie przyjęto tzw. Baku Statement wzywające EUROSAI
i ARABOSAI do kontynuacji współpracy.

3.

Rozdział I

VI. Współpraca z partnerami zagranicznymi

Komitet Kontaktowy prezesów najwyższych organów kontroli
państw UE i ETO

Komitet Kontaktowy jest zgromadzeniem prezesów najwyższych organów kontroli (NOK) państw członkowskich
Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, które ma na celu ułatwienie im współdziałania i wymiany
wiedzy i doświadczeń na temat kontroli środków unijnych oraz innych kwestii związanych z Unią Europejską22. Działalność
Komitetu wspomagana jest przez stałych przedstawicieli NOK państw członkowskich UE (tzw. łączników), którzy
przygotowują tematy i zagadnienia z zakresu kontroli środków unijnych, jakie ich zdaniem powinny być przedmiotem
corocznych obrad Komitetu, oraz przez grupy robocze złożone z ekspertów reprezentujących zainteresowane organy
kontroli. Prezesi spotykają się raz w roku. NIK aktywnie uczestniczy w pracach Komitetu, bierze też udział w pracach
łączników oraz grup roboczych (ds. funduszy strukturalnych, ds. VAT), grup zadaniowych (ds. opracowania wspólnego
stanowiska szefów NOK UE i ETO w sprawie roli i zadań NOK w związku z ich ewentualnym udziałem w przyszłych
procesach legislacyjnych w UE) oraz sieci współpracy (ds. krajowych sprawozdań o zarządzaniu środkami UE, ds. kontroli
polityki fiskalnej oraz ds. kontroli strategii lizbońskiej/Europa 2020).
W czerwcu 2013 r. Komitet Kontaktowy przekazał przewodniczącemu Rady Europejskiej, Hermanowi van Rompuy,
oświadczenie nt. znaczenia odpowiednich mechanizmów kontroli i rozliczalności w kontekście unii gospodarczej i walutowej
oraz zarządzania gospodarczego UE. Komitet zaproponował m.in. kompleksowe rozpatrzenie roli publicznej kontroli
zewnętrznej w ramach zarządzania gospodarczego UE. W oświadczeniu stwierdzono, że tworząc podstawy prawne
pogłębionej unii gospodarczej i walutowej należy uwzględnić zasady przejrzystości, rozliczalności i kontroli środków
publicznych – w formie mechanizmów zapewniających uzyskanie prawdziwych i aktualnych informacji na temat unijnych
finansów publicznych (tj. o procesach pozyskiwania i wykorzystania środków publicznych i związanych z tym rozliczeniach
oraz o ryzykach, na jakie są one narażone), a ponadto mechanizmów zapewniających możliwość pociągnięcia do
odpowiedzialności osób podejmujących konkretne decyzje. Niezależna, wyposażona w odpowiednie kompetencje i właściwie
zorganizowana kontrola zewnętrzna na poziomie unijnym i krajowym ma zasadnicze znaczenie dla dostarczenia organom
ustawodawczym i obywatelom poświadczenia zgodnego z prawem, skutecznego, wydajnego i oszczędnego wykorzystania
środków i realizacji polityki publicznej w poszczególnych dziedzinach. W oświadczeniu zawarto także szczegółowe postulaty
na rzecz skonstruowania mechanizmów kontrolnych w obszarach, które dziś są szczególnie istotne: chodzi o system
instytucji nadzorujących banki (tak na poziomie unijnym, jak i krajowym), obszar wzmocnionej dyscypliny fiskalnej oraz
europejski instrument stabilizacji finansowej.

22

23

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.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) nr 966/2012 z dnia 25.10.2012 r. w sprawie zasad finansowych mających
zastosowanie do budżetu ogólnego Unii.
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Kwestie zarządzania gospodarczego UE, a zwłaszcza roli NOK w ulepszaniu rozliczalności w UE w kontekście perspektywy
finansowej na lata 2014-2020 i nowego rozporządzenia finansowego23 były też przedmiotem seminarium, jakie odbyło się
w ramach zebrania Komitetu Kontaktowego w Wilnie w październiku 2013 r. Przedstawiciel Najwyższej Izby Kontroli omówił
wyniki kontroli, jakie Izba przeprowadziła w sprawie danych na temat deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych
i długu publicznego. Algirdas Šemeta, unijny komisarz ds. podatków i unii celnej, audytu i zwalczania nadużyć finansowych,
przedstawił wizję roli niezależnych i profesjonalnych NOK w kontroli wykorzystania środków unijnych. Nowe rozporządzenie
zobowiązuje państwa członkowskie do przedkładania tzw. deklaracji zarządczych tj. oświadczeń dotyczących zarządzania
środkami unijnymi wraz z opinią niezależnego audytora.

VI. Współpraca z partnerami zagranicznymi
W ostatnich latach przedmiotem szczególnego zainteresowania Komitetu są zmiany i planowane rozwiązania proponowane
w obszarze zarządzania gospodarczego w UE, które w coraz większym stopniu nawiązują do kontroli publicznej i mają
często bezpośrednie przełożenie na działalność kontrolną NOK. Jednak, czasami brakuje przepisów o kontroli publicznej,
które powinny – zdaniem NOK – pojawić się w ustawodawstwie unijnym24. W tym kontekście przedmiotem dyskusji na
zebraniu w Wilnie były propozycje dot. modyfikacji funkcjonowania Komitetu tak, by mógł szybciej reagować na zmiany.
Grupa zadaniowa dla opracowania stanowiska nt. roli i zadań NOK w związku z ich ewentualnym udziałem w przyszłych
procesach legislacyjnych UE (jej członkiem jest NIK) przedstawiła raport z szeregiem propozycji, które pozwoliłyby na
większe zaangażowanie Komitetu w uzyskiwanie informacji o nowych projektach legislacyjnych. Z uwagi na złożoność
zagadnienia szefowie NOK UE postanowili o kontynuacji prac grupy w tym obszarze.
W Wilnie postanowiono również, że Najwyższa Izba Kontroli przeprowadzi w 2014 r. ankietę na temat współpracy NOK
z krajowymi urzędami statystycznymi. Ankieta pozwoli ocenić, czy, i ewentualnie, w jakim stopniu, współpraca ta uległa
rozszerzeniu od czasu prezentacji w 2012 r. raportu grupy zadaniowej dla zbadania możliwości współpracy NOK UE
z Eurostatem i krajowymi urzędami statystycznymi (NIK była jej współprzewodniczącym). Grupa zakończyła swoją
działalność w 2012 r., a w wyniku jej prac powstał raport zawierający przegląd relacji między tymi instytucjami,
ustawodawstwa unijnego oraz inicjatyw Eurostatu na temat statystyki sektora rządowego i samorządowego, które mogą mieć
wpływ na NOK, a także konkretne propozycje zwiększenia współpracy.
Grupa robocza ds. funduszy strukturalnych zakończyła w 2013 r. kontrolę równoległą dotyczącą upraszczania zasad
wdrażania funduszy strukturalnych, w której uczestniczyło 12 NOK UE, w tym NIK. Celem kontroli było określenie wpływu,
jaki na państwa członkowskie miało uproszczenie – w wyniku działań Komisji Europejskiej – zasad dotyczących wdrażania,
wydatkowania i rozliczania projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych w obszarze polityki spójności na lata
2007-2013. W latach 2014-2015 grupa będzie kontynuować prace i przeprowadzi kontrolę „Analizy błędów przy udzielaniu
zamówień publicznych w programach współfinansowanych z funduszy strukturalnych”.
Zakończono również kontrolę koordynowaną przestrzegania rozporządzenia UE w sprawie przemieszczania odpadów25,
w której wzięło udział osiem NOK, w tym NIK. Każdy z najwyższych organów kontroli zbadał w swoim kraju kwestie związane
z wdrażaniem rozporządzenia, jego przestrzeganiem, współpracą między właściwymi instytucjami, a także obowiązkami
sprawozdawczymi. Dzięki kontroli międzynarodowej dostrzeżono problemy w stosowaniu rozporządzenia, związane z szeroką
i nieprecyzyjną definicją odpadów, brakiem baz danych o przemieszczaniu odpadów, pozwalających na szybki dostęp do
informacji oraz brakiem regulacji wyznaczającej kryteria dla odróżnienia odpadów od towarów, np. w przypadku
międzynarodowego przemieszczania zniszczonych samochodów lub sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wynikające stąd
postulaty zostały przedstawione w trakcie spotkań przedstawicieli Powszechnej Izby Obrachunkowej Holandii i NIK w Komisji
Europejskiej i Parlamencie Europejskim w grudniu 2013 r. W dniu 17 kwietnia 2014 r. Parlament Europejski przyjął projekt
rozporządzenia uwzględniający propozycje.

Rozdział Vi

W marcu 2013 r. odbyło się w Paryżu seminarium o wspólnych standardach kontroli publicznej, które stanowią dla NOK UE
istotne zagadnienie. Z uwagi na to, że w 2013 r. Komisja Europejska podjęła kroki w celu przygotowania opracowania
standardów rachunkowości sektora publicznego dla państw członkowskich UE (ESRSP)26, Komitet Kontaktowy utworzył
grupę zadaniową dla ścisłego monitorowania tego procesu oraz czynnego udziału w planowanej grupie roboczej Komisji
Europejskiej ds. ESRSP.
W ramach sieci współpracy ds. kontroli polityki fiskalnej odbyło się w czerwcu 2013 r. w Bonn seminarium poświęcone
paktowi fiskalnemu, w tym roli i działaniu rad fiskalnych, a także rozliczalności finansów publicznych. Komitet Kontaktowy
postanowił o kontynuacji prac sieci, która w 2014 r. zajmie się przede wszystkim tematem stabilności finansowej,
skuteczności polityki podatkowej i wdrożenia paktu fiskalnego oraz działaniami NOK związanymi z kontrolą wdrożenia paktu
na szczeblu krajowym. Zdecydowano o włączeniu dwóch nowych obszarów w zakres kompetencji sieci, tj. unii bankowej
i europejskiego zarządzania gospodarczego.

24

25
26
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Zmiany te to głównie „sześciopak” (pięć rozporządzeń i jedna dyrektywa, których celem jest wzmocnienie unijnego Paktu Stabilności i Wzrostu
i zapewnienie Komisji Europejskiej większych możliwości egzekwowania od rządów państw członkowskich zaleceń dot. polityki budżetowej
i zwalczania nierównowagi gospodarczej); „dwupak” (dwa dodatkowe rozporządzenia dla dalszego wzmocnienia nadzoru nad strefą euro, które weszły
w życie w maju br.); tzw. pakt fiskalny czyli „Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej” z 2 marca 2012 r.;
unia bankowa, której pierwszym elementem ma być nadzór bankowy dla strefy euro z kluczową rolą Europejskiego Banku Centralnego.
Rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 PE i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów.
Komisja planuje m.in. rozpocząć konsultacje publiczne na temat kluczowych zasad i zarządzania ESRSP, utworzyć specjalną grupę roboczą
ds. opracowania standardów, a także przedstawić propozycję regulacji ramowych dla ESRSP.

4.

Udział NIK w kontrolach międzynarodowych
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W 2013 r. NIK była zaangażowana w działania związane z 8 kontrolami prowadzonymi we współpracy z najwyższymi
organami kontroli innych państw oraz zaplanowała przeprowadzenie kolejnych trzech kontroli.
Tabela 1. Kontrole równoległe i koordynowane realizowane i inicjowane w 2013 r.
Lp.
1.

Kontrola przestrzegania
rozporządzenia UE
w sprawie przemieszczania
odpadów (EWSR)27

2.

Uproszczenie przepisów
dotyczących funduszy
strukturalnych

3.

Kontrola realizacji programu
operacyjnego współpracy
transgranicznej
Rzeczpospolita Polska –
Republika Słowacka
na lata 2007-2013
Kontrola parków
narodowych

4.

5.

Kontrola biopaliw

6.

Wykorzystanie środków
publicznych na
zabezpieczenie
przeciwpowodziowe
i likwidację skutków powodzi
w latach 2009-2011

7.

Kontrola bezpieczeństwa
w górach

Państwa
uczestniczące
w kontroli
Bułgaria, Grecja,
Holandia, Irlandia,
Norwegia, Polska,
Słowenia, Węgry

Austria, Bułgaria,
Czechy, Hiszpania,
Holandia, Litwa,
Malta, Niemcy
Polska, Portugalia,
Słowacja, Słowenia,
Szwecja, Węgry,
Włochy
Polska, Słowacja

Bułgaria, Chorwacja,
Dania, Litwa,
Norwegia, Polska,
Ukraina
Bułgaria, Francja,
Holandia, Malta,
Mołdawia, Polska,
Rosja, Słowacja

Ukraina,
Azerbejdżan,
Białoruś,
Kazachstan,
Mołdawia, Polska,
Federacja Rosyjska,
Węgry, Włochy
Polska, Słowacja

Ogólne informacje o kontroli, w tym informacje
o zadaniach zrealizowanych w 2013 r.
Kontrola realizowana z inicjatywy Komitetu Kontaktowego Najwyższych
Organów Kontroli Unii Europejskiej przez Departament Środowiska NIK,
koordynowana przez NOK Holandii.
Kontrola została zakończona wspólnym raportem przyjętym w sierpniu
2013 r. i oficjalnie zaprezentowanym na zebraniu w Wilnie w październiku
2013 r. Komitet Kontaktowy przyjął raport i zwrócił się do NOK
uczestniczących w kontroli o przedstawienie jej wyników interesariuszom
w swoich krajach. Wyniki kontroli zostały wykorzystane przez KE i
Parlament Europejski przy nowelizacji rozporządzenia w sprawie
przemieszczania odpadów.
Krajowe czynności kontrolne zostały zakończone na początku 2013 r.
W kwietniu 2013 r. odbyło się w Sofii spotkanie Grupy Roboczej
ds. Funduszy Strukturalnych Komitetu Kontaktowego. Podczas tego
spotkania omówiono projekt końcowego raportu z kontroli.
Raport został przyjęty na posiedzeniu Komitetu Kontaktowego
Najwyższych Organów Kontroli Unii Europejskiej w październiku 2013 r.
NIK kontrolę rozpoczęła w styczniu 2013 r., pod koniec czerwca 2013 r.
opracowano informację z kontroli NIK.
Kontrola zakończona zostanie wspólnym raportem podpisanym przez
prezesów obu NOK w pierwszej połowie 2014 r.
W Wilnie w październiku 2013 r. odbyło się spotkanie uczestników kontroli,
na którym dokonana została prezentacja krajowych wyników kontroli.
Zakończenie prac nad raportem planowane jest na listopad 2014 r.
Z ramienia NIK kontrolę realizuje Departament Gospodarki, Skarbu
Państwa i Prywatyzacji.
W kwietniu 2013 r. w Oslo odbyło się kolejne spotkanie NOK
zainteresowanych kontrolą. Podczas spotkania uzgodniono cel kontroli,
czas jej przeprowadzenia oraz określono wstępną listę pytań kontrolnych.
Uzgodniono też, że uczestniczące w kontroli NOK nie będą podpisywały
odrębnego porozumienia o realizacji kontroli.
W 2013 r. zakończono czynności kontrolne oraz przygotowano polski
wkład do wspólnego raportu.
Planuje się, że wspólny raport z kontroli zostanie podpisany
w czerwcu 2014 r.

Kontrolę realizuje Delegatura NIK w Krakowie.
W czerwcu 2013 r. w Ekspozyturze w Bańskiej Bystrzycy odbyło się
spotkanie, na którym omówiono aktualny stan zaawansowania kontroli i ich
przebieg. Przedmiotem dyskusji były również funkcjonujące w obu krajach
systemy zapewnienia bezpieczeństwa w górach. Uzgodniono, że kontrole
równoległe, kończące się zgodnie z procedurami obu krajów odrębnymi
raportami, zakończą się także wspólnym raportem, obejmującym ustalone
na spotkaniu zagadnienia, w szczególności zidentyfikowane dobre praktyki
oraz wspólne rekomendacje.

Rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (European
Waste Shipment Regulation).
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Lp.

8.

Kontrola projektów
realizowanych w ramach
Programu Operacyjnego
Współpracy Transgranicznej
Republika Czeska –
Rzeczpospolita Polska
2007-2013

9.

Kontrola rezerwatów
biosfery we wschodnich
Karpatach i na zachodnim
Polesiu
Analiza błędów przy
udzielaniu zamówień
publicznych w programach
współfinansowanych
z funduszy strukturalnych
Kontrola działań
administracji związanych
z utrzymaniem czystości
rzeki Bug

10.

11.

5.

Rozdział Vi

Państwa
uczestniczące
w kontroli

Tytuł kontroli

Polska, Czechy

Ogólne informacje o kontroli, w tym informacje
o zadaniach zrealizowanych w 2013 r.
Kolejne spotkanie w ramach realizacji tej kontroli odbyło się w październiku
2013 r. w Krakowie. Na spotkaniu przedstawiono wyniki kontroli
oraz ustalono wstępnie założenia oraz zawartość wspólnego raportu.
Wzorem NOK Słowacji przyjęto, że NIK również przeprowadzi badanie
ankietowe dot. bezpieczeństwa turystyki i rekreacji w górach,
za pośrednictwem ankiety zamieszczonej na stronie internetowej NIK,
jako jeden z elementów wykorzystanych następnie do informacji wspólnej
obu NOK. Podpisanie polsko-słowackiego raportu z kontroli planowane
jest na pierwszą połowę 2014 r.
W styczniu 2013 r. odbyło się w Opolu spotkanie z przedstawicielami NOK
Czech, podczas którego omawiano przygotowany przez Czechów projekt
porozumienia w sprawie realizacji kontroli.
W lutym 2013 r. Prezes NIK złożył wizytę w NOK Czech w celu podpisania
porozumienia dot. wspólnej kontroli programu współpracy transgranicznej.
Rewizyta odbyła się w kwietniu w Delegaturze NIK w Opolu.
NIK rozpoczęła kontrolę w czerwcu 2013 r. Informacja o wynikach kontroli
została podpisana w lutym 2014 r., natomiast w marcu 2014 r. podczas
wizyty w Opolu Prezesa NIK i Prezesa NOK Republiki Czeskiej, został
podpisany wspólny raport z kontroli (joint report).

Planowane kontrole równoległe
Polska, Ukraina
Kontrola zaplanowana na 2015 r.
Decyzje o kontrolach polsko-ukraińskich podjęte zostały podczas
oficjalnej wizyty Prezesa NOK Ukrainy w NIK w marcu 2013 r.
W trakcie ustaleń

Białoruś, Polska,
Ukraina

Kontrola zaproponowana została w ramach prac Grupy Roboczej
ds. Funduszy Strukturalnych Komitetu Kontaktowego Najwyższych
Organów Kontroli Unii Europejskiej w Sofii w kwietniu 2013 r.
Decyzja o podjęciu tej kontroli została zatwierdzona przez Komitet
Kontaktowy na zebraniu w październiku 2013 r.
Rozpoczęcie kontroli zaplanowane jest na drugą poł. 2014 r.; będzie to
kontrola sprawdzająca wdrożenie zaleceń ze wspólnego raportu z 2008 r.

Współpraca z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym – ETO

NIK współpracowała z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym w związku z kontrolami, które ETO prowadził na terytorium
RP, realizując tym samym zobowiązanie, jakie nakładają na nią przepisy prawa wspólnotowego. Współpraca obejmowała
udział kontrolerów NIK w charakterze obserwatorów (tzw. asyst) w kontrolach ETO w Polsce, udzielanie pomocy urzędnikom
Trybunału w jego kontaktach z krajowymi podmiotami przewidzianymi do kontroli, uzyskiwaniu danych oraz dokumentów
niezbędnych do ich przeprowadzenia, analizę oraz koordynację uzyskania uwag od instytucji krajowych do wstępnych
ustaleń przekazywanych przez ETO po zakończeniu każdej z misji kontrolnych, a w uzasadnionych wypadkach także
zgłaszanie uwag do tych ustaleń bądź uwag do nich przesłanych przez podmioty krajowe. W minionym roku ETO
przeprowadził w Polsce 30 kontroli. Dane o ich zakresie tematycznym i o podmiotach objętych bądź zaangażowanych
w kontrole zaprezentowano w tabeli nr 2.
Tabela 2. Kontrole przeprowadzone przez ETO na terytorium RP w 2013 r.
Lp.

Temat kontroli ETO

1.

Poświadczenie wiarygodności, DAS 2012: Europejski Fundusz Społeczny
(EFS), 2003PL051PO001 – Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju
Zasobów Ludzkich
Poświadczenie wiarygodności za rok 2012, DAS 2012

2.
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Jednostki kontrolowane
 Ministerstwo Finansów
 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 wybrani beneficjenci
 Ministerstwo Finansów
 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 wybrani beneficjenci

Lp.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.

17.
18.

Jednostki kontrolowane

Kontrola wykonania zadań w zakresie realizacji projektów w dziedzinie
bioróżnorodności współfinansowanych z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach V osi priorytetowej Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 Ministerstwo Finansów
 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 Centrum Koordynacji Projektów
 Nadleśnictwo Drewnica
 Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
 Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
 Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
Kontrola – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko i Regionalny  Ministerstwo Finansów
Program Operacyjny Lubelskie – czy projekty finansowane z EFRR
 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
i Funduszu Spójności w zakresie OZE przyniosły dobre rezultaty?
 wybrani beneficjenci
DAS 2012 – Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski
 Ministerstwo Finansów
Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) –
 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005
 wybrani beneficjenci
Poświadczenie wiarygodności za rok budżetowy 2012, DAS 2012:
 Ministerstwo Finansów
Wsparcie Rozwoju Obszarów Wiejskich przez EFRROW –
 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
rozporządzenie Rady (WE) 1698/2005
 wybrani beneficjenci
Kontrola dotycząca wdrażania środka Akwakultura w ramach
 Ministerstwo Finansów
Europejskiego Funduszu Rybnego (EFR)
 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 wybrani beneficjenci
Kontrola wykonania zadań w zakresie skuteczności działań Funduszu
 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Granic Zewnętrznych (EFZ)
 Straż Graniczna
 Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 Podkarpacki Urząd Wojewódzki
Kontrola w zakresie wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej –
 Ministerstwo Finansów
DAS 2013, EFRR, 2007PL161PO001 – Program Operacyjny
 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Innowacyjna Gospodarka
 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 wybrani beneficjenci
Poświadczenie wiarygodności za rok budżetowy 2013, DAS 2013:
 Ministerstwo Finansów
Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich przez EFRROW – Rozporządzenie  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Rady (WE) nr 1698/2005
 wybrani beneficjenci
Kontrola wykonania zadań w zakresie realizacji inwestycji związanych
 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
z portami lotniczymi, współfinasowanych w ramach europejskiej polityki
 Ministerstwo Transportu, Budownictwa
spójności
i Gospodarki Morskiej
 Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 Zarząd Województwa Podkarpackiego
 Władze Portu Lotniczego w Rzeszowie
 Władze Portu Lotniczego w Gdańsku
Poświadczenie wiarygodności za rok budżetowy 2013,DAS 2013:
 Ministerstwo Finansów
kontrola finansowa Europejskiego Funduszu Gwarancji Rolnej (EFGR)
 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 wybrani beneficjenci
Poświadczenie wiarygodności za rok budżetowy 2013, DAS 2013:
 Ministerstwo Finansów
wsparcie rozwoju obszarów wiejskich przez EFRROW – Rozporządzenie  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Rady (WE) nr 1698/2005
 wybrani beneficjenci
Poświadczenie wiarygodności za rok budżetowy 2013, DAS 2013:
 Ministerstwo Finansów
Kontrola systemu nadzoru i kontroli w zakresie działania „pomoc
 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
dla wstępnie uznanych grup producentów i warzyw”
 wybrani beneficjenci
Poświadczenie wiarygodności za rok budżetowy 2013, DAS 2013:
 Ministerstwo Finansów
Fundusz Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 wybrani beneficjenci
Poświadczenie wiarygodności za rok budżetowy 2013, DAS 2013:
 Ministerstwo Finansów
wsparcie rozwoju obszarów wiejskich przez EFRROW – Rozporządzenie  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Rady (WE) nr 1698/2005
 wybrani beneficjenci
Kontrola w zakresie wykonywania budżetu ogólnego Unii Europejskiej –  Ministerstwo Finansów
DAS 2013, FS, 2007PL161PO002 – Program Operacyjny Infrastruktura  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
i Środowisko
 wybrani beneficjenci
Kontrola poświadczenia wiarygodności za rok budżetowy 2013
 Ministerstwo Finansów
(DAS 2013), 7. Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju
 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
technologicznego, umowa nr NMP4-SL-2008-213669, jednostka
 wybrani beneficjenci
kontrolowana: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
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Lp.

Temat kontroli ETO

19.

Kontrola w zakresie wykonywania budżetu ogólnego Unii Europejskiej –
DAS 2013, EFRR, 2007PL161PO006 – Regionalny Program Operacyjny
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

20.

Kontrola efektywności wykorzystania środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego na wsparcie projektów z zakresu handlu
elektronicznego (e-commerce) realizowanych przez beneficjentów
z sektora MŚP w Polsce – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
(2007PL161PO001)
Kontrola w zakresie podejścia UE do pszczelarstwa i ochrony zdrowia
 Ministerstwo Finansów
pszczół
 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 wybrani beneficjenci
Kontrola w zakresie wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej –
 Ministerstwo Finansów
DAS 2013, EFS, 2007PL051PO001 – Program operacyjny „Kapitał
 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Ludzki 2007-20013”
 wybrani beneficjenci
Poświadczenie wiarygodności za rok budżetowy 2013 (DAS 2013):
 Ministerstwo Finansów
Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich przez EFRROW – rozporządzenie  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
RADY (WE) nr 1698/2005
 wybrani beneficjenci
Poświadczenie wiarygodności za rok budżetowy 2013 (DAS 2013):
 Ministerstwo Finansów
Systemy Zarzadzania i Kontroli Programu Operacyjnego Europejskiego
 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Funduszu Rybackiego (CCI: 2007PL14FPO001)
 wybrani beneficjenci
Kontroli wykorzystania funduszy Pomocy Technicznej w obszarze
 Ministerstwo Finansów
„Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich”
 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 wybrani beneficjenci
Kontrola efektywności i skuteczności wykorzystania środków
 Ministerstwo Finansów
Europejskiego Funduszu Społecznego, wspierającego małe
 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa), inicjatywy „JASMINE"
 wybrani beneficjenci
oraz europejskiego instrumentu mikrofinansowego „Progress" w Polsce
Kontrola praktyk stosowanych przez państwa członkowskie w celu
 Ministerstwo Finansów
zapewnienia, racjonalności kosztów programów rozwoju obszarów
 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
wiejskich (rozporządzenie nr 1698/2005)
 wybrani beneficjenci
Kontrola w zakresie wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej –
 Ministerstwo Finansów
DAS 2013, EFS, 2007PL051PO001 – Program Operacyjny „Kapitał
 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Ludzki 2007-2013”
 wybrani beneficjenci
 Ministerstwo Finansów
Kontrola w zakresie wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej –
DAS 2013, EFRR, 2007PL161POA010 – Małopolski Regionalny Program  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
 wybrani beneficjenci
Operacyjny na lata 2007-2013
Poświadczenie wiarygodności za rok budżetowy 2013 (DAS 2013):
 Ministerstwo Finansów
Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich przez EFRROW – rozporządzenie  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Rady (WE) nr 1698/2005. Zawiadomienie o wizycie kontrolnej
 Agencja Restrukturyzacji i Rolnictwa
w lutym 2014 r.
 wybrani beneficjenci

21.

22.
23.
24.

25.
26.

27.
28.
29.
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30.

Jednostki kontrolowane
 Ministerstwo Finansów
 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 wybrani beneficjenci
 Ministerstwo Finansów
 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 wybrani beneficjenci

Uprawnienia NIK i ETO do kontroli zarządzania i wykorzystania środków UE przez polskie władze (administracje, podmioty,
jednostki itd.) nakładają się na siebie. Tworzy to przesłanki współpracy obu organów, choć nie ma przepisów prawa
(polskiego czy unijnego), które by określały ich uprawnienia i tryb postępowania oraz skutki prawne podjęcia przez nie
wspólnych lub skoordynowanych działań. Wynika stąd potrzeba szczegółowych uzgodnień, jeśli współpraca ma być
efektywna i przebiegać bez zakłóceń. W 2013 r. NIK kontynuowała działania, które stopniowo mogą sprzyjać podejmowaniu
współpracy z ETO w prowadzeniu kontroli w sprawach dotyczących UE:
 w styczniu 2013 r. NIK przekazała ETO plan kontroli na 2013 rok, wraz z opisem kontroli w sprawach dotyczących UE,
 systematycznie przekazywano ETO charakterystyki kontroli przeprowadzonych w sprawach UE,
 sprawozdania specjalne ETO były na bieżąco przekazywane departamentom NIK zgodnie z ich zakresem działania,
 w listopadzie 2013 r. wspólnie z gabinetem polskiego członka ETO zorganizowano warsztaty nt. metodyki kontroli
wykonania zadań: kontrolerzy NIK ćwiczyli m.in. model logiczny, analizę i ocenę ryzyka, przygotowanie
i weryfikację pytań kontrolnych oraz przygotowanie planu gromadzenia dowodów kontroli,
 w grudniu 2013 r. polski członek ETO Augustyn Kubik przedstawił sprawozdanie roczne ETO na zebraniu „dużego
Kierownictwa NIK”.
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Audyt organizacji międzynarodowych
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W 2013 r. NIK kontynuowała aktywność we współpracy międzynarodowej w charakterze audytora zewnętrznego organizacji
międzynarodowych.
W celu zapewnienia odpowiednio przygotowanych kadr do realizacji zdań w ramach kontroli organizacji międzynarodowych,
NIK zorganizowała w 2013 roku szkolenie dla 14 kontrolerów w zakresie standardów kontroli INTOSAI, międzynarodowych
standardów rachunkowości (IPSAS) oraz zaawansowane szkolenia językowe.

6.1. Europejska Organizacja Badań Jądrowych (CERN)
Wybór NIK na audytora zewnętrznego CERN i Funduszu Emerytalnego CERN na lata 2013-2015 nastąpił w wyniku głosowania
podczas zebrania Rady CERN w czerwcu 2012 r. W NIK powołano zespół odpowiedzialny za przeprowadzenie tego audytu.
W ciągu 2013 r. trwały przygotowania do audytu. Zespół spotkał się z przedstawicielami kierownictwa organizacji,
przedstawicielami poprzedniego audytora zewnętrznego (NOK Włoch) oraz audytorami wewnętrznymi CERN (w kwietniu 2013);
uczestniczył w posiedzeniach Komitetu Finansowego oraz Rady CERN i spotkał się z audytorem wewnętrznym Funduszu
Emerytalnego CERN (w czerwcu); wziął udział w posiedzeniu Stałego Komitetu Doradczego ds. Audytu CERN (we wrześniu);
uczestniczył w spotkaniach dotyczących systemów rachunkowości i procesów operacyjnych w CERN i Funduszu Emerytalnym
CERN (również we wrześniu); spotkał się z Dyrektorem ds. Administracji i Infrastruktury CERN (w październiku); oraz ze Stałą
Komisją Doradczą Audytorów (SACA). W listopadzie 2013 r. miały także miejsce przygotowania do audytu śródrocznego CERN,
zaś w drugiej połowie miesiąca rozpoczął się sam audyt śródroczny.

6.2. Rada Europy
W grudniu 2013 roku Komitet Ministrów Rady Europy wybrał NIK na Audytora Zewnętrznego Rady Europy na lata 2014-2018.
Oprócz Polski o funkcję tę ubiegały się NOK Grecji, Norwegii, Niemiec i Włoch. Pod koniec 2013 r. w NIK rozpoczęły się
przygotowania do tego audytu.

6.3. Mechanizm ATHENA
Przedstawiciel NIK objął w 2013 roku funkcję przewodniczącego Kolegium Audytorów Mechanizmu ATHENA (UE).
Poza NIK, w skład Kolegium wchodziły NOK: Francji, Grecji, Hiszpanii, Niemiec i Włoch.
Mechanizm ATHENA ustanowiony został w 2004 r. i odpowiada za finansowanie prowadzonych przez Unię Europejską
operacji wojskowych. Operacje te prowadzone są w ramach tzw. wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO – ang.
Common Security and Defence Policy – CSDP). W skład Kolegium audytorów wchodzi sześciu kontrolerów mianowanych
przez Specjalny Komitet spośród kandydatów zgłoszonych przez państwa członkowskie. Kandydaci muszą być członkami
najwyższego krajowego organu kontroli w państwie członkowskim lub być osobami rekomendowanymi przez ten organ oraz
muszą dawać odpowiednią rękojmię bezpieczeństwa i niezależności.
Członkowie Kolegium sprawdzają w trakcie roku budżetowego oraz ex post, przez kontrole prowadzone na miejscu oraz
kontrole dokumentów poświadczających, czy wydatki finansowane lub zaliczkowane przez ATHENĘ są realizowane zgodnie
z mającymi zastosowanie przepisami oraz zasadami należytego zarządzania finansami (czyli zgodnie z zasadami
oszczędności, wydajności i skuteczności), a także czy odpowiednie są mechanizmy kontroli wewnętrznej.

Sekretarz Generalny NATO podjął inicjatywę wzmocnienia audytu zewnętrznego NATO i w lipcu 2012 r. skierował do NIK
zaproszenie do włączenia się w prace związane z realizacją tego celu. Przedstawiciele NIK wzięli udział w pracach
międzynarodowej grupy roboczej, która zajmowała się tym projektem. Grupa kontynuowała prace w 2013 r. (odbyły się
cztery spotkania i dwa spotkania Komitetu Sterującego). Grupa podsumowała swoje prace raportem zawierającym
rekomendacje w zakresie restrukturyzacji Międzynarodowej Rady Audytorów NATO (IBAN) oraz plan ich wdrożenia.
W ramach dotychczasowych zasad i struktur odpowiedzialnych za audyt zewnętrzny NATO odbyło się w Brukseli w maju 2013 r.
spotkanie, w celu omówienia rocznego raportu z działalności IBAN.
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6.4. NATO

VI. Współpraca z partnerami zagranicznymi
7.

Współpraca z innymi organizacjami międzynarodowymi

7.1. Bank Światowy
Współpraca NIK z Bankiem Światowym wyraża się w udziale przedstawicieli NIK w warsztatach i seminariach
organizowanych i finansowanych przez Bank Światowy oraz w przyjmowaniu w NIK uczestników wizyt studyjnych
organizowanych w Polsce przez Bank Światowy w ramach projektów pomocowych Banku dla różnych krajów. Ponadto NIK
przeprowadza badania audytowe projektów realizowanych z udziałem środków z Banku Światowego.
Od 2009 r. NIK z inicjatywy Wiceprezesa Rady Ministrów i po uzgodnieniach z Bankiem Światowym przeprowadza kontrolę
realizacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej dorzecza rzeki Odry w formie badań audytowych. Zasadniczym celem Projektu
OPDO jest ochrona mieszkańców doliny Odry od Raciborza do Wrocławia przed skutkami powodzi. W 2013 r. NIK pozytywnie
oceniła sposób wydatkowania w 2012 r. środków finansowych w ogólnej kwocie 200,6 mln zł na realizację „Projektu ochrony
przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry”. Wydatki poniesione zostały zgodnie z celami i zasadami realizacji, wynikającymi
z wymagań przewidzianych procedurami Banku Światowego. Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie wydatkowania środków
finansowych mieściły się w założonej tolerancji błędu. W ślad za tym NIK, po przebadaniu rocznego sprawozdania finansowego
Projektu za 2012 r., wydała dla Banku Światowego opinię bez zastrzeżeń w zakresie sporządzenia przedmiotowego sprawozdania.
W kwietniu 2013 r. w NIK odbyło się spotkanie przedstawicieli Agencji Zamówień Publicznych Wietnamu i Banku
Światowego. Spotkanie to realizowane było na prośbę Banku Światowego w ramach projektu finansowanego ze środków tej
instytucji. Celem projektu jest wzmocnienie funkcji audytu zamówień publicznych, m.in. poprzez wprowadzenie w tym
zakresie zmian legislacyjnych. W czasie spotkania przedstawiciele NIK zaprezentowali swoje doświadczenia w obszarze
audytu zamówień publicznych w oparciu o polskie przepisy oraz regulacje Banku Światowego.
Również w kwietniu przedstawiciele NIK uczestniczyli w warsztatach technicznych pt. „Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
Sektora Publicznego”, współorganizowanych przez Bank Światowy, które odbyły się w Ministerstwie Finansów. Jeden z przedstawicieli
NIK wziął także w kwietniu udział w warsztatach organizowanych przez Bank Światowy w Bejrucie dla NOK Iraku, Libanu i Jordanii
pt. „Uprawnienia kontrolne organów kontroli zewnętrznej oraz doświadczenia ze współpracy z organami kontroli wewnętrznej i innymi
instytucjami kontrolnymi”. Ponadto w kwietniu reprezentant NIK wziął udział w charakterze prelegenta w seminarium zorganizowanym
przez Bank Światowy w Kairze pt. „Dobre praktyki w zakresie podstaw prawnych funkcjonowania NOK”.
W czerwcu 2013 r. odbyły się w NIK organizowane przez Bank Światowy warsztaty nt. „Sprawozdawczość finansowa
i budżetowa w sektorze publicznym – perspektywy dla Europy i Polski”. W warsztatach uczestniczyło 25 osób z NIK oraz
ok. 60 osób z innych instytucji, w tym z Ministerstwa Finansów.
W lipcu i sierpniu 2013 r. przedstawiciele NIK uczestniczyli, jako krótkoterminowi konsultanci, w warsztatach (dwa razy cztery
dni) w Jordanii w ramach Programu Banku Światowego dla budowania potencjału instytucjonalnego NOK Iraku. Dokonano
oceny wdrożenia programów Banku Światowego w Iraku oraz opracowano podręcznik nt. zamówień publicznych. Natomiast
w listopadzie 2013 r. w NIK odbyło się spotkanie z przedstawicielami NOK Azerbejdżanu i Banku Światowego w Baku.
Spotkanie było poświęcone dyskusji o doświadczeniach NIK w projektach Banku Światowego, prowadzonych kontrolach
związanych z infrastrukturą oraz kontrolach i analizach długu publicznego. Zaś w grudniu odbyło się w NIK spotkanie
Prezesa NIK z Panią Pascale Dubois, Dyrektorem ds. Zawieszeń i Wykluczeń Banku Światowego.

Rozdział Vi

7.2. Eurostat
W marcu 2013 r. przedstawiciele NIK uczestniczyli w wizycie konsultacyjnej Eurostat dotyczącej jakości danych źródłowych,
której celem był przegląd i ocena jakości procedur opracowywania danych na potrzeby unijnej procedury nadmiernego
deficytu, a ponadto ocena praktyk dotyczących zarządzania i kontroli przepływu informacji oraz podziału odpowiedzialności
w zakresie opracowywania danych o długu i deficycie.
W Brukseli w maju 2013 r. odbyła się konferencja „Kierunek realizacji Europejskich Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego
(EPSAS)”. Celem konferencji było zapoznanie uczestników (wysokiego szczebla decydentów z sektora publicznego, rachunkowości,
audytu i statystyki) z nową propozycją rozwoju zharmonizowanych standardów rachunkowości sektora publicznego w Europie.
W Luksemburgu w października 2013 r. odbyło się spotkanie Grupy Roboczej „EPSAS Governance”. Przedmiotem spotkania była
dyskusja nad projektem „Harmonizacja Europejskich Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego”.
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W lutym 2013 r. w Warszawie odbyło się dwustronne seminarium pomiędzy NIK a Izbą Obrachunkową Federacji Rosyjskiej,
którego celem była wymiana doświadczeń w przygotowaniu i przeprowadzaniu kontroli wielkich imprez sportowych, a także
wykorzystaniu wyników kontroli do usprawnienia tych przygotowań. Delegacji Izby Obrachunkowej Federacji Rosyjskiej
zaprezentowano również dwa stadiony przygotowane na EURO 2012, tj. Stadion Narodowy w Warszawie oraz Stadion PGE
Arena w Gdańsku. Podstawą do wymiany informacji i dyskusji w trakcie seminarium były doświadczenia NIK zebrane
w związku z przeprowadzoną kontrolą przygotowań Polski do EURO 2012 (przeprowadzonych w latach 2008-2011) oraz
Izby Obrachunkowej Federacji Rosyjskiej w związku z kontrolą przygotowania do olimpiady zimowej w Soczi.
Na przełomie lutego i marca 2013 r. odbyła się wizyta Prezesa NIK w Czechach, w trakcie której miało miejsce podpisanie
porozumienia o wspólnej kontroli równoległej Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska –
Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Zarówno NIK, jak i NUK Czech zaprezentowały postęp prac w tej kontroli. Określono
także wstępny termin podpisania raportu (luty 2014 r.). Kolejne spotkanie dotyczące tej kontroli miało miejsce w kwietniu
2013 r. przy okazji wizyty prezesa czeskiego NOK w Polsce.
W marcu 2013 r. miała miejsce wizyta Prezesa NOK Ukrainy w NIK. Podczas wizyty ustalono, że NIK i ukraińska Izba
Obrachunkowa przeprowadzą kontrolę rezerwatów biosfery we wschodnich Karpatach i na zachodnim Polesiu oraz kontrolę
sprawdzającą wdrożenie zaleceń z kontroli dotyczącej zlewni Bugu.
W okresie od marca do listopada 2013 r. przedstawiciel NIK – jako ekspert SIGMA – uczestniczył w opracowaniu koncepcji
i w samej konferencji na temat relacji między najwyższymi organami kontroli i parlamentami, zorganizowanej w listopadzie
2013 r. w Czarnogórze przez sieć współpracy NOK krajów kandydujących i potencjalnie kandydujących do UE (Albania,
Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Macedonia, Serbia, Turcja) przy istotnym wsparciu ETO i SIGMA. Celem konferencji
była wymiana informacji oraz ustanowienie bliższych relacji między NOK a parlamentami: cel ów osiągnięto przez udział
wysokich rangą przedstawicieli tych organów, istotne referaty, żywą dyskusję i kontakty nieformalne. Mimo różnic sytuacji
w poszczególnych krajach, przedstawiciele NOK i parlamentów zgodnie wyrazili przekonanie o potrzebie współpracy swoich
instytucji, od tego zależy bowiem rozliczalność administracji publicznej. Podczas konferencji szeroko przedstawiono
współpracę Najwyższej Izby Kontroli z Sejmem.
W kwietniu 2013 r. odbyły się obchody 20-lecia NOK Słowacji połączone z seminarium nt. roli najwyższych organów kontroli
w środowisku zmieniających się warunków społeczno-ekonomicznych. W trakcie ceremonii Wiceprezes NIK przedstawił
dotychczasową współpracę pomiędzy NIK a NOK Słowacji. Podkreślił także jak ważne dla sprawności działania państwa jest
posiadanie sprawnie działającej, niezależnej i niezawisłej kontroli państwowej. W ceremonii obchodów udział wziął
m.in. Prezydent Republiki Słowacji.
NIK została poproszona o podzielenia się swoim doświadczaniem w zakresie przeprowadzania przeglądów partnerskich
i wyznaczenia przedstawiciela do udziału, w charakterze wykładowcy, w szkoleniu dla pracowników NOK Indonezji na ten
temat. Szkolenie dotyczyło standardu INTOSAI dotyczącego Przeglądów partnerskich – ISSAI 5600 i dobyło się w kwietniu
2013 r.

W czerwcu 2013 r. Prezes Najwyższego Organu Kontroli Republiki Chorwacji złożył wizytę w NIK, podczas której omówiono
relacje pomiędzy NIK a NOK Chorwacji oraz możliwości podjęcia bliższej współpracy. Omówiona została polityka
komunikacyjna NIK, działalność delegatury NIK w Gdańsku oraz wstęp do kontroli wykonania budżetu państwa. Audytor
Generalny Chorwacji wyraził duże zainteresowanie metodyką kontroli NIK w zakresie kontroli wykonania budżetu państwa –
Wiceprezes NIK przedstawił założenia powyższej kontroli. NIK zobowiązała się do zorganizowania szkolenia dla
pracowników NOK Chorwacji nt. kontroli wykonania budżetu państwa.

269

Rozdział VI

W maju 2013 r. Prezes NIK został uhonorowany wysokim odznaczeniem państwowym Albanii – Medalem Wdzięczności.
Prezesa NIK udekorował osobiście Prezydent Albanii Bujar Nishani. Wyróżnienie przyznawane jest cudzoziemcom
za wybitny wkład w stosunki dwustronne i rozwój kraju. Ponadto 23 maja Uniwersytet im. Ismaila Qemali we Vlorze nadał
Prezesowi tytuł doktora honoris causa, w uznaniu jego dorobku dla rozwoju współpracy w ramach INTOSAI i jej regionalnych
grup roboczych, bilateralnej wewnątrz EUROSAI oraz wielostronnej współpracy w zakresie działalności zmierzającej do
ujednolicania kontroli państwowej w EUROPIE. Prezes NIK wygłosił przemówienie nt. wspólnych dążeń do niezależności
NIK i NOK Albanii, drogi do niepodległości Polski i Albanii oraz współpracy pomiędzy NIK a NOK Albanii.

VI. Współpraca z partnerami zagranicznymi
Ponadto w czerwcu 2013 r. NIK zorganizowała seminarium dla ekspertów Narodowego Urzędu Kontroli Albanii nt. kontroli
finansowej, kontroli IT i kontroli zamówień publicznych. Pracownicy Delegatury NIK w Warszawie przeprowadzili serię
wykładów na temat metodyki kontroli zamówień publicznych, cyklu/przebiegu kontroli, organizacji kontroli, podejścia do
kontroli, przygotowywania kontroli, przygotowywania informacji o wynikach kontroli, a także omówili system zamówień
publicznych obowiązujący w Polsce oraz aktualną ustawę dotyczącą zamówień publicznych. Przedstawiono także metodykę
kontroli IT stosowana w NIK, sposoby przeprowadzania takiej kontroli oraz system zapewniania jakości kontroli. Natomiast
pracownicy Delegatury NIK we Wrocławiu wygłosili wykłady na temat kontroli i audytu finansowego w NIK, a także omówili
zakres obowiązków NIK jako audytora zewnętrznego Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN.
We wrześniu 2013 r. pracownicy NIK wzięli udział w zebraniu najwyższych organów kontroli krajów Grupy Wyszehradzkiej −
Czech, Polski, Słowacji i Węgier, a także Austrii i Słowenii (tzw. grupa V 4+2), którego gospodarzem był Trybunał
Obrachunkowy Słowenii. Jednym z omawianych na zebraniu tematów była propozycja grupy zadaniowej, powołanej przez
Komitet Kontaktowy szefów NOK UE w październiku 2012 r., o utworzeniu tzw. mechanizmu wczesnego ostrzegania,
za pomocą którego będzie możliwe monitorowanie zmian w zarządzaniu gospodarczym UE. Na spotkaniu omówiono także
rolę NOK w zapewnieniu stabilności finansowej, planowanie kontroli w oparciu o ocenę ryzyka, samoocenę NOK przy
wykorzystaniu metodyki Performance Measurement Framework (PMF) opracowanej przez Inicjatywę INTOSAI ds. Rozwoju
(IDI), przebieg kontroli międzynarodowej projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy
Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz prace nad stworzeniem międzynarodowych
wytycznych dotyczących roli NOK w sprawach korupcji.
Na zaproszenie Prezesa NOK Korei przedstawiciel NIK wziął udziału w seminarium grupy regionalnej INTOSAI w regionie
azjatyckim – ASOSAI nt. zarządzania kryzysowego. Seminarium zostało zorganizowane przez Najwyższy Organ Kontroli
Korei Południowej w Seulu w listopadzie 2013 r., przedstawiciel NIK podzielił się dorobkiem NIK w kontrolach
dotyczących zarządzania kryzysowego, na podstawie doświadczeń Izby z prac w Grupie Zadaniowej EUROSAI ds. katastrof
i klęsk żywiołowych, w tym udziałem NIK w kontroli międzynarodowej nt. wykorzystania środków publicznych na
zabezpieczenie przed klęskami żywiołowymi i likwidację ich skutków, koordynowanej przez NOK Ukrainy.
NIK była współpomysłodawcą Pierwszego Kongresu EUROSAI dla Młodych „YES”, który skierowany był do młodych (do 35 roku
życia) pracowników najwyższych organów kontroli i odbył się w Rotterdamie w listopadzie 2013 r. Kongres został zorganizowany
w ramach przygotowań do IX Kongresu EUROSAI, który odbędzie się w czerwcu 2014 r. w Hadze. Motyw przewodni zarówno
Kongresu „YES”, jak i planowanego na 2014 r. to innowacje. Celem kongresu „YES” było wzajemne inspirowanie się, wymiana
poglądów, doświadczeń, dzielenie się sukcesami, ale także problemami i wątpliwościami przy wdrażaniu zmian i zarządzaniu nimi.
Efekty dyskusji i wymiany doświadczeń ok. 100 młodych uczestników Kongresu „YES” mają wzbogacić obrady IX Kongresu
EUROSAI w Hadze w 2014 r. przedstawiciele NIK uczestniczyli w kongresowych warsztatach nt.: innowacji w kontroli wykonania
zadań, innowacyjnego raportowania wyników kontroli, kontroli lokalnych prowadzonych przez NOK, oraz kontroli środowiskowych.
W październiku 2013 r. przedstawiciel NIK wziął udział w spotkaniu w Brasilii, rozpoczynającym projekt pod patronatem
OECD28 „Ład korporacyjny i dobre rządzenie”.
W listopadzie 2013 r. na prośbę Biura Spraw Międzynarodowych Sejmu RP NIK gościła delegację parlamentarzystów z Kenii
odbywających w Polsce wizytę studyjną. Delegacja zapoznała się z funkcjonowaniem Izby, w szczególności z relacjami pomiędzy
NIK a Sejmem oraz współpracą NIK z komisjami sejmowymi, a zwłaszcza z Komisją Kontroli Państwowej.
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W grudniu 2013 r. w Albanii odbyła się konferencja naukowa pt. „Rola NOK we właściwym zarządzaniu publicznym w świetle
dzisiejszych wyzwań”. Podczas konferencji Wiceprezes NIK wygłosił prezentację na temat komunikacji medialnej NIK, a inny
przedstawiciel NIK – na temat planowania kontroli NIK opartego na analizie ryzyka.

7.4. Przeglądy partnerskie
W styczniu 2013 r. na posiedzeniu Kolegium NIK, w obecności członków „dużego Kierownictwa”, zaprezentowany został
raport z przeglądu partnerskiego przeprowadzonego w 2012 r. w NIK przez zespół, którego członkami byli przedstawiciele
4 NOK (Austrii, Danii, Holandii i Litwy), pod kierownictwem NOK Danii. Przeglądem objęto 17 kontroli, w tym kontrolę
wykonania budżetu państwa. Departamenty NIK mają za zadanie zbadać rekomendacje zawarte w raporcie pod kątem
możliwości ich wdrożenia w Izbie w celu usprawnienia działalności kontrolnej.
28
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Na początku 2013 r. z prośbą o rozważanie przez NIK możliwości przeprowadzenia przeglądu partnerskiego zwrócił się NOK
Indonezji. NIK wyraziła zgodę na rozpatrzenie jej kandydatury i decyzją Parlamentu Indonezji została wybrana do
przeprowadzenia przeglądu. Porozumienie dotyczące tego przeglądu, jego zakresu i harmonogram prac podpisali prezesi
obydwu instytucji w październiku 2013 r. podczas Kongresu INTOSAI w Pekinie. W listopadzie 2013 r. rozpoczęto realizację
przeglądu. Koszty tego przedsięwzięcia ponosi strona indonezyjska. Raport został opracowany i przedłożony w kwietniu 2014 r.

Rozdział I

VI. Współpraca z partnerami zagranicznymi

7.5. Współpraca bliźniacza
Podczas spotkania w NOK Niemiec w Berlinie na początku października 2013 r. przedstawiciele NIK wzięli udział
w spotkaniu poświęconym przygotowaniu wspólnej oferty projektu współpracy bliźniaczej z NOK Gruzji (projekt
GE/12/ENP/FI/15 „Institutional Strengthening of the State Audit Office of Georgia”). NIK weźmie udział w projekcie jako
tzw. młodszy partner (junior partner). W połowie października 2013 r. w Tbilisi odbyła się prezentacja niemiecko-polskiej
oferty, która została zaakceptowana przez przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Gruzji do realizacji. Na kolejnym
spotkaniu roboczym w Tbilisi w listopadzie 2013 r. szczegółowo omówiono zakres przedmiotowy poszczególnych
komponentów projektu z przedstawicielami NOK Gruzji – NIK jest odpowiedzialna za wdrożenie komponentu „Audyt
finansowy”. Rozpoczęcie realizacji projektu jest planowane na drugą połowę 2014 r.

7.6. Korpus Północno-Wschodni
Zgodnie z porozumieniem zawartym w Szczecinie w 2001 r. audyt Korpusu prowadzony jest rotacyjnie przez NIK oraz NOK
Niemiec i Danii, które zmieniają się co trzy lata. Trzyletnia kadencja NIK jako finansowego audytora zewnętrznego dowództwa
Korpusu Północno-Wschodniego jednostki operacyjnej służb Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO) za lata 2010-2012
zakończyła się dużym sukcesem dla obydwu stron. W podsumowaniu trzyletnich wyników z audytu sprawozdania finansowego
Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego NIK za sukces uznała doprowadzenie do zgodności z Międzynarodowymi
Standardami Rachunkowości Sektora Publicznego (IPSAS). Na przełomie trzech lat NIK była świadkiem, jak kontrola
przyczyniła się do przemian w strukturach Korpusu, jaką przeszedł on transformację oraz postęp, którego dokonał w drodze do
osiągnięcia obecnego statusu i oceny wydanej przez NIK. Wartość dodaną kontroli natomiast stanowi wzmocnienie
mechanizmów kontroli zarządczej, uporządkowanie ewidencji finansowo-księgowej, poświadczenie prawidłowości wykonania
ramowego budżetu, z którego wydatki są finansowane ze środków państw założycielskich, współpraca służb z trzech krajów
oraz wypracowanie dobrych praktyk w kontroli jednostek międzynarodowych.

Rozdział VI
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VII. Budżet Najwyższej Izby Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli wykonuje swe zadania zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej1, kontrolując działalność
organów administracji rządowej, Narodowego Banku Polskiego, państwowych osób prawnych i innych państwowych
jednostek organizacyjnych, działalność organów samorządu terytorialnego, komunalnych osób prawnych i innych
komunalnych jednostek organizacyjnych, może również kontrolować działalność innych jednostek organizacyjnych
i podmiotów gospodarczych w zakresie, w jakim wykorzystują one majątek lub środki państwowe, lub komunalne oraz
wywiązują się z zobowiązań finansowych na rzecz państwa. Ustalenia przeprowadzonych kontroli stanowią podstawę do
sporządzenia, przedkładanych Sejmowi RP, analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej,
opinii w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów oraz informacji o wynikach kontroli, wniosków i wystąpień.
Działalność kontrolna NIK koncentruje się na najważniejszych zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem państwa.
Izba bada stan finansów publicznych, pozyskiwanie dochodów dla budżetu państwa i budżetów samorządowych,
gospodarowanie środkami publicznymi oraz mieniem Skarbu Państwa, stan bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego,
funkcjonowanie administracji publicznej, skuteczność systemów opieki zdrowotnej, ochrony środowiska naturalnego,
funkcjonowanie systemów oświaty i pomocy społecznej, rozwój nauki i kultury, a także całokształt zagadnień wynikających
z członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
Co roku NIK przeprowadza największą swą ustawową kontrolę, badając wykonanie budżetu państwa i realizację około 100
części budżetowych. W rocznym planie pracy ujmowanych jest również około 100 kontroli o szerokim zakresie
przedmiotowym, w większości koordynowanych, a więc wykonywanych według jednego programu przez kilka jednostek
organizacyjnych. W ramach kontroli planowych NIK kontroluje rocznie ponad 2000 podmiotów. Ponadto kontroluje ponad
500 podmiotów podczas kontroli doraźnych. Co roku NIK przedkłada Sejmowi RP około 200 informacji o wynikach kontroli.
Konstytucyjne i ustawowe zadania Najwyższej Izby Kontroli wykonuje 1701 pracowników zatrudnionych w centrali
w Warszawie oraz w 16 delegaturach terenowych.
NIK należy do podmiotów, w których uchwalanie budżetu podlega innym rygorom niż budżety administracji rządowej.
Uchwalonego przez Kolegium NIK budżetu Izby nie może zmieniać ani Minister Finansów, ani Rada Ministrów. Zgodnie
z art. 26 ust. 1 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli projekt budżetu NIK w brzmieniu uchwalonym przez Kolegium NIK minister
właściwy do spraw budżetu włącza do projektu budżetu państwa. Zmian mogą dokonać jedynie Sejm i Senat. Prezes NIK
jest dysponentem części 07 budżetu państwa.

1.

Dane ogólne

W 2013 r. NIK realizowała budżet w ramach części 07 Najwyższa Izba Kontroli, dział 751 – urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa.
Budżet NIK, po stronie wydatków, został określony w ustawie budżetowej na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013 r.
w wysokości 254.762,0 tys. zł i był niższy o 4.500,0 tys. zł od kwoty uchwalonej przez Kolegium NIK w dniu 8 sierpnia 2012
roku. Zakładał – w porównaniu z rokiem poprzednim – spadek wydatków nominalnie o 6.943,0 tys. zł, tj. o 2,6%
w warunkach prognozowanego, średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – o 2,7%.
Dochody zostały natomiast ustalone na poziomie 472,0 tys. zł.

Rozdział Vii

Ustawą z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013, budżet NIK po stronie wydatków zmniejszony
został w grupie wydatków majątkowych o 521 tys. zł. Zgłoszone przez NIK ograniczenie wydatków było odpowiedzią na
przedstawioną przez Ministra Finansów trudną sytuację finansów publicznych. Ogólne dane o budżecie NIK na 2013 r.
zawiera tabela nr 1.
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Art. 203-207 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78, poz. 483).
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Tabela 1. Ogólne dane o dochodach i wydatkach budżetowych NIK na 2013 r.
Lp.
1

1.
2.

Budżet NIK

Wykonanie 2012 r.
(w tys. zł)

2

3

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

2013 r.
Budżet
Budżet
po zmianach
wykonany
(w tys. zł)
(w tys. zł)

Budżet
wg ustawy
(w tys. zł)

261.705,0
836,2

4

5

254.762,0
472,0

6

254.241,0
472,0

253.695,3
1.164,4

Wskaźnik %
(6:5)
7

99,8
246,7

Z powyższych danych wynika, że wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 99,8% planowanej kwoty, a dochody
budżetowe w 246,7% przyjętego planu.
Zgodnie z zasadami obowiązującymi w sferze budżetowej, w ramach wygospodarowanych w trakcie roku wolnych środków,
dokonywane były przeniesienia, na podstawie decyzji Prezesa NIK, niektórych pozycji między paragrafami klasyfikacji wydatków
budżetowych2. Planowane wydatki były w 2013 r. realizowane sukcesywnie, w miarę upływu czasu, co potwierdzają dane
zamieszczone w tabeli nr 2.
Tabela 2. Realizacja wydatków budżetowych NIK w 2013 r., w relacji do upływu czasu
Lp.
1.
2.
3.
4.

Stan na dzień
31 marca
30 czerwca
30 września
31 grudnia

Wykonanie 2012 r
Plan po zmianach
(w tys. zł)
(w tys. zł)
68.405,3
127.027,2
186.764,8
261.705,0

254.762,0
254.762,0
254.762,0
254.241,0

2013 r.
Wykonanie
(w tys. zł)
67.835,4
128.279,0
187.718,9
253.695,3

Wskaźnik
wykonania planu
(w %)
26,6
50,3
73,7
99,8

Wskaźnik
upływu czasu
(w %)
25,0
50,0
75,0
100,0

Niższe w stosunku do wskaźnika upływu czasu wykonanie budżetu wystąpiło w III kwartale, co było konsekwencją realizacji
programu przedsięwzięć remontowo-inwestycyjnych, dla których termin zakończenia – zgodnie z zawartymi umowami –
ustalony został na IV kwartał 2013 r. W stosunku do harmonogramu realizacji wydatków na rok 2013 kwota wydatków za
9 miesięcy 2013 r. stanowi 100% realizacji.
Wydatki Najwyższej Izby Kontroli na dzień 31 grudnia 2013 r. wykonane w kwocie 253.695,3 tys. zł były niższe od kwoty
planowanej o 545,7 tys. zł. Nie zrealizowano w pełni zadań zaplanowanych w zakresie wydatków na: wynagrodzenia
bezosobowe, zakup środków żywności, zakup energii, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
szkolenia pracowników oraz wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.
Działalność NIK w 2013 r. zamknęła się stanem należności i zobowiązań zamieszczonym w tabeli nr 3. Podkreślić należy,
że w minionym roku w działalności Najwyższej Izby Kontroli nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, a wykazane poniżej
zobowiązania należą do krótkoterminowych.
Tabela 3. Należności i zobowiązania – według stanu na koniec 2013 r.
Lp.
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
5.

Wyszczególnienie
Ogółem należności, z tego z tytułu:
Bieżących rozrachunków z kontrahentami
Kar umownych, naliczonych odsetek
Ogółem zobowiązania, z tego z tytułu:
Wynagrodzeń*
Podatku dochodowego, wpłat na PFRON i składek ZUS
Zakupu materiałów i usług**
Kosztów delegacji służbowych***
Bieżących rozrachunków z pracownikami

Delegatury
(w tys. zł)
6.626,5
3.742,3
2.639,1
173,4
71,7
-

NIK
w Warszawie
(w tys. zł)
333,3
9,4
323,9
8.673,4
4.836,5
3.475,5
352,4
7,1
1,9

Ogółem
(w tys. zł)
333,3
9,4
323,9
15.299,9
8.578,8
6.114,6
525,8
78,8
1,9

* Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r. i premie pracowników obsługi za grudzień 2013 r. wypłacone w 2014 r.
** Faktury dotyczące zakupów w 2013 r., z terminem płatności w 2014 r.
*** Poniesionych przez pracowników w 2013 r., a przedłożonych do rozliczenia w 2014 r.
Decyzje podjęte na podstawie art. 171 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz art. 26 ust. 2 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli.
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Prezes NIK jest dysponentem części 07 budżetu państwa. Finansując bieżące zadania, przekazał w 2013 r. na rachunki
bankowe delegatur zamiejscowych 40,7% kwoty uruchomionych środków. Pozostałe 59,3% środków wykorzystano na
sfinansowanie zadań realizowanych przez departamenty, biura i Delegaturę w Warszawie oraz uregulowanie płatności za
zakupy centralne (integracja zamówień publicznych udzielanych na zakup sprzętu komputerowego, urządzeń technicznych,
środków transportu, ubezpieczeń majątkowych oraz usług telekomunikacyjnych). Strukturę wydatków zrealizowanych przez
jednostki organizacyjne NIK, z uwzględnieniem liczby zatrudnionych pracowników, obrazuje tabela nr 4.
Tabela 4. Wydatki budżetowe zrealizowane w 2013 r.(w podziale na NIK w Warszawie i delegatury)

Lp. Wyszczególnienie
1.
2.

Wykonanie
2012 r.
(w tys. zł)

NIK w Warszawie*
Delegatury NIK
Razem

158.481,1
103.223,9
261.705,0

Budżet
wg ustawy
(w tys. zł)
154.577,0
100.185,0
254.762,0

Budżet
po zmianach
(w tys. zł)
151.087,0
103.154,0
254.241,0

2013 r.
Przeciętna
liczba
zatrudnionych
890,5
700,8
1.591,3

Wydatki
(w tys. zł)
150.557,3
103.138,0
253.695,3

Wskaźnik
Struktury
(w %)
59,3
40,7
100,0

* Łącznie z Delegaturą w Warszawie.

2.

Dochody

Przyjęte w ustawie budżetowej na 2013 r. dochody w wysokości 472,0 tys. zł zrealizowano w kwocie 1.164,4 tys. zł, wyższej
od prognozowanej o 146,7%. Stałymi źródłami dochodów, podobnie jak w latach poprzednich, były wpływy z czynszów za
wynajem lokali i ze sprzedaży dwumiesięcznika „Kontrola Państwowa”. Pozostałe pozycje mają charakter nieregularny
i precyzyjne określenie ich wielkości na etapie projektowania budżetu nie jest możliwe. Na uzyskanie wysokich wpływów
z pozycji o charakterze zmiennym oddziaływały różne okoliczności. Szczególnie widoczne było to w odniesieniu do pozycji
„inne wpływy”, w której dochody wykonane w wysokości 835,1 tys. zł obejmują wpływy z tytułu naliczonych kar umownych za
niestaranne i nieterminowe wykonanie zawartych umów cywilnoprawnych, wpływy odszkodowań od ubezpieczycieli oraz
rozliczenia finansowe z lat ubiegłych (z dostawcami oraz ZUS – w tym z tytułu zwrotu nadpłaconych składek na
ubezpieczenia społeczne). Wpływy z czynszów za wynajem lokali, wyposażenia i garaży planowane w wysokości 213 tys. zł
zostały zrealizowane w kwocie 174,2 tys. zł (w tym 77,8 tys. zł wynoszą dochody z tytułu wynajmowanej powierzchni firmie
prowadzącej stołówkę). Zmiany kadrowe dokonywane w NIK spowodowały, że nie wszystkie mieszkania służbowe były
wynajmowane w ciągu 2013 roku. Zwolnione w trakcie roku mieszkania nie zostały przydzielone nowym najemcom.
Wysokość i strukturę dochodów planowanych i uzyskanych ilustrują dane zawarte w tabeli nr 5.
Tabela 5. Dochody budżetowe planowane i zrealizowane w 2013 r.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

Wyszczególnienie – tytuł dochodów:
Czynsze za wynajem lokali, wyposażenia i garaży
Sprzedaż dwumiesięcznika „Kontrola Państwowa”
Sprzedaż składników majątkowych wycofanych z eksploatacji
Sprzedaż usług noclegowych w Ośrodku Szkoleniowym
w Goławicach i inne wpływy z usług
Inne wpływy, z tego:
– rozliczenia z dostawcami
– rozliczenia z ZUS
– wpłaty naliczonych kar umownych
– otrzymane odszkodowania od ubezpieczycieli
– odsetki
– pozostałe (m.in. sprzedaż makulatury, złomu)
Razem

Wykonanie
2012 r.
(w tys. zł)
225,5
8,3
2,5

2013 r.
Plan
Wykonanie
(w tys. zł)
(w tys. zł)
213,0
174,2
9,0
8,7
6,0
24,4

103,3

80,0

122,0

496,6
6,9
55,9
287,0
113,9
0,4
32,5
836,2

164,0

835,1
21,9
19,0
676,5
116,7
0,5
0,5
1.164,4

472,0

Rozdział Vii

Dochody należne budżetowi państwa były pobierane i przekazywane na centralny rachunek budżetu państwa w obowiązujących
terminach. Porównanie dochodów planowanych i zrealizowanych w ostatnich latach zaprezentowano w tabeli nr 6.
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Tabela 6. Dochody budżetowe planowane i zrealizowane w latach 2012–2013
Lp.
1.
2.
3.

3.

Wyszczególnienie

2012 r.
403,0
836,2
207,5

Plan (w tys. zł)
Wykonanie (w tys. zł)
Wskaźnik % (2:1)

2013 r.
472,0
1.164,4
246,7

Wydatki

Plan finansowy wydatków NIK po zmianach został określony w wysokości 254.241,0 tys. zł. Wydatki zrealizowano w kwocie
253.695,3 zł, co stanowi 99,8% planu, z uwzględnieniem przeniesienia środków dokonanych na podstawie decyzji Prezesa
NIK – stosownie do bieżąco weryfikowanych potrzeb. Tabela nr 7 przedstawia wydatki planowane i zrealizowane w 2013 r.
Tabela 7. Wydatki planowane i zrealizowane w 2013 r. (w układzie rzeczowo-finansowym)

Lp.
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Wydatki według ich rodzaju

Wykonanie
2012 r.
(w tys. zł)

2

3

4

2013 r.
Budżet
Wykonanie
po zmianach
(w tys. zł)
(w tys. zł)
5

6

Wskaźnik
%
(6:5)
7

307,4
4,0
168.618,1
11.944,5
25.377,9
2.987,5
837,4
1.425,9
7.029,7
173,9
2.443,1
4.479,9
43,8
7.133,1

311,0
28,0
168.900,0
12.500,0
26.700,0
3.865,0
1.625,0
3.545.0
200,0
2.483,0
7.224,0
61,0
6.817,0

342,6
4,4
168.584,1
11.941,1
26.085,4
2.973,3
874,8
1.206,6
5.005,5
241,0
2.473,0
7.779,2
44,9
6.513,5

342,6
4,4
168.584,1
11.941,1
26.085,4
2.973,3
874,8
1.111,6
5.005,5
197,9
2.438,4
7.779,2
44,9
6.411,8

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
92,1
100,0
82,1
98,6
100,0
100,0
98,4

176,7

393,0

450,9

450,9

100,0

1.668,9

1.670,0

1.583,5

1.583,5

100,0

310,1

406,0

492,4

492,4

100,0

155,7

174,0

143,7

143,7

100,0

133,4
100,8

107,0
130,0

56,0
127,0

56,0
127,0

100,0
100,0

115,3

126,0

159,9

159,9

100,0

4.930,7
736,6
307,6
1.930,2
351,8
2,0
9,8
17,0
86,2

4.613,0
860,0
292,0
2.072,0
370,0
3,0
16,0
17,0
35,0

5.556,4
837,7
238,6
1.938,4
363,8
3,1
58,8
16,1
24,7
4,8

5.460,1
768,0
238,6
1.938,4
363,8
3,1
58,8
16,1
24,7
4,8

98,3
91,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

1.207,5

1.086,0

1.208,2

1.118,9

92,6

7.744,4
8.849,9

3.365,0
4.763,0

2.743,4
4.144,5

2.727,4
4.144,5

99,4
100,0

64,2

5,0

19,7

19,7

100,0

261.705,0

254.762,0

254.241,0

253.695,3

99,8
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Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wpłaty na PFRON
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów
zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych
w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych
w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
Zakup usług obejmujących tłumaczenia
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale
i pomieszczenia garażowe
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe zagraniczne
Różne opłaty i składki
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Podatek od nieruchomości
Opłaty na rzecz budżetu państwa
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
Składki do organizacji międzynarodowych
Pozostałe odsetki
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych
będących w użytkowaniu jednostek budżetowych
Razem

Budżet
wg ustawy
(w tys. zł)
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Przeniesienie środków między poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków wynikało przede wszystkim ze
zwiększonych wydatków, m.in. z tytułu: zakupu materiałów i wyposażenia o 1.460,5 tys. zł, podróży służbowych krajowych
o 943,40 tys. zł, zakupu usług remontowych o 555,2 tys. zł oraz oszczędności w innych pozycjach wydatków. Wzrost
wydatków na zakup materiałów i wyposażenia wynikał ze zwiększonych potrzeb zarówno NIK w Warszawie, jak i terenowych
jednostek organizacyjnych. Zwiększone potrzeby zakupów materiałów biurowych i gospodarczych oraz sprzętu
i wyposażenia wystąpiły w związku ze zwiększeniem zatrudnienia i zmianami kadrowymi. Dofinansowania wymagał także
zakup oleju opałowego oraz paliwa do środków transportu.
Zwiększenie wydatków na podróże służbowe krajowe związane było m.in. z podwyższeniem należności przysługujących za
podróże służbowe, na skutek zmiany rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących
pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej oraz wzrostu
kosztów używania przez pracowników w celach służbowych samochodów osobowych niebędących własnością NIK.
Przyrost wydatków na zakup usług remontowych był konsekwencją wprowadzenia na mocy decyzji Prezesa NIK nowych
zadań. W toku realizacji budżetu zaistniała pilna potrzeba wykonania m.in.:
– remontu instalacji centralnego ogrzewania w Delegaturze w Poznaniu,
– remontu dachu w Delegaturze w Białymstoku,
– wymiany instalacji grzewczej na dachu, remontu dachu i zabezpieczenia przed przeciekaniem w Delegaturze w Lublinie,
– remontu bramek wejściowych w budynku A NIK w Warszawie,
– izolacji poziomej w pomieszczeniach piwnicznych przy wejściu do budynku A NIK w Warszawie.
Dofinansowano także naprawy i konserwację środków transportu oraz sprzętu i wyposażenia.
W grupie wydatków bieżących zmniejszono wydatki przewidziane na wynagrodzenia bezosobowe o 418,4 tys. zł, zakup
usług pozostałych o 303,5 tys. zł i odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o 133,6 tys. zł.
W grupie wydatków majątkowych zmniejszono wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 621,6 tys. zł (w tym 375 tys. zł
w związku nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2013) oraz wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
o kwotę 618,5 tys. zł (w tym 146 tys. zł w związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2013).
Nie wykonano planu finansowego w szczególności w zakresie wydatków związanych z działalnością szkoleniową oraz podróżami
służbowymi zagranicznymi. Mniejsza ilość szkoleń wynikająca z rezygnacji pracowników z udziału w szkoleniach przełożyła się na
ograniczenie wydatków w § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – środki niewykorzystane
89,3 tys. zł, realizacja 92,6% planu po zmianach. Ograniczenie liczby szkoleń w Ośrodku Szkoleniowym w Goławicach
spowodowało mniejsze zapotrzebowanie na zakup żywności (§ 4220 Zakup środków żywności – środki niewykorzystane
43,1 tys. zł, realizacja 82,1% planu po zmianach) oraz niższą wartość zawartych umów o dzieło (§ 4170 Wynagrodzenia
bezosobowe – środki niewykorzystane 82,6 tys. zł, realizacja 78,6% planu po zmianach). Niższe od planu wykonanie wynagrodzeń
bezosobowych wynikało również ze zmniejszonego w stosunku do założeń korzystania z pomocy biegłych i specjalistów.

Rozdział Vii

W zakresie realizacji wydatków na podróże służbowe zagraniczne odwołano m.in. udział NIK w spotkaniu Międzynarodowej
Rady Standardów IIA, przełożono na 2014 r. spotkanie NOK krajów bałtyckich, nordyckich i Polski w Sztokholmie. Ponadto
podejmowano szereg działań oszczędnościowych poprzez poszukiwanie tańszych połączeń lotniczych, zmniejszono
w stosunku do planowanego skład delegacji w tym m.in. na 7 Spotkanie Grupy Roboczej INTOSAI ds. Walki z Korupcją
i Praniem Brudnych Pieniędzy (§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne – środki niewykorzystane 69,7 tys. zł, realizacja
91,6% planu po zmianach). W obszarze współpracy zagranicznej nie wykorzystano także środków z § 4300 Zakup usług
pozostałych – jest to wynik przełożenia na 2014 r. trzech spotkań międzynarodowych, których gospodarzem miała być NIK.
W 2013 r. odwołano seminarium dwustronne polsko-indyjskie, seminarium dwustronne polsko-indonezyjskie oraz wizytę
w NIK wiceprezesa NOK Wietnamu – środki niewykorzystane 101,7 tys. zł, realizacja 98,4% planu po zmianach.
Ponadto nie zrealizowano planu wydatków w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:
– 4260 Zakup energii – sprzyjające warunki atmosferyczne skutkowały skróceniem okresu grzewczego, a co za tym idzie,
mniejszym zużyciem energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu. Na obniżenie zużycia energii cieplnej miał także wpływ
zmodernizowany system grzewczy oraz instalacja wentylacji z rekuperacją (odzysk ciepła) – środki niewykorzystane
34,7 tys. zł, realizacja 98,6% planu po zmianach;
– 4410 Podróże służbowe krajowe – środki niewykorzystane 96,3 tys. zł, realizacja 98,3% planu po zmianach – pracownicy
NIK w większości wykonywali zadania kontrolne na obszarze działania swoich macierzystych jednostek bez potrzeby
korzystania z usług noclegowych;
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– 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Delegatura NIK w Gdańsku partycypowała w kosztach zabezpieczenia
przeciwpożarowego budynku siedziby delegatury. Wynagrodzenie wykonawcy zadania ustalone według kosztorysu
ofertowego robót w wysokości 205,5 tys. zł, zostało obliczone na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót,
z zastosowaniem cen jednostkowych określonych dla każdego rodzaju prac. W wyniku powyższego partycypacja NIK
w kosztach realizacji zadania wyniosła 189,5 tys. zł – środki niewykorzystane 16,0 tys. zł, realizacja 99,4% planu po zmianach.
Strukturę wydatków zrealizowanych w 2013 r. w porównaniu z rokiem poprzednim obrazują dane liczbowe zawarte w tabeli nr 8.
Tabela 8. Wydatki (w układzie rzeczowo-finansowym) zrealizowane w latach 2012-2013

Lp.
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wykonanie
w 2012 r.
Wskaźnik
(w tys. zł)
struktury
(w %)

Wyszczególnienie –
struktura wydatków
2

Wynagrodzenia osobowe
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne
Pochodne od
wynagrodzeń
Razem: poz. 1-3
Wydatki
ogólnoadministracyjne
Podróże służbowe
krajowe i zagraniczne
Wydatki majątkowe
Odpisy na ZFŚS
Razem

3

168.618,1

4

Plan
wg ustawy
2013 r.
(w tys. zł)
5

Plan
po zmianach
2013 r.
(w tys. zł)
6

Wykonanie
w 2013 r.
Wskaźnik %
Wskaźnik
(7:3)
(w tys. zł) struktury
(w %)
7

8

66,5

9

64,4

168.900,0

168.584,1

168.584,1

100,0

11.944,5

4,6

12.500,0

11.941,1

11.941,1

4,7

100,0

28.365,4

10,8

30.565,0

29.058,7

29.058,7

11,4

102,4

208.928,0

79,8

211.965,0

209.583,9

209.583,9

82,6

100,3

28.521,0

10,9

27.119,0

29.417,0

29.053,3

11,5

101,9

5.667,3

2,2

5.473,0

6.394,1

6.228,1

2,4

109,9

16.658,5
1.930,2
261.705,0

6,4
0,7
100,0

8.133,0
2.072,0
254.762,0

6.907,6
1.938,4
254.241,0

6.891,6
1.938,4
253.695,3

2,7
0,8
100,0

41,4
100,4
96,9

Ukształtowana struktura wydatków jest pochodną realizowanych przez NIK funkcji państwa, co zostało omówione w części
opisowej realizacji budżetu w układzie zadaniowym. W konstrukcji wydatków w 2013 r. dominowały wydatki osobowe wraz
ze składnikami pochodnymi od wynagrodzeń – 82,6%. Wydatki ogólnoadministracyjne (zabezpieczenie i utrzymanie
w sprawności technicznej budynków, pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia) stanowiły 11,5%, wydatki majątkowe – 2,7%,
podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 2,4%, zaś obligatoryjny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 0,8%.
Strukturę wydatków budżetowych zrealizowanych w 2013 r. ilustruje diagram nr 1.
Diagram 1. Struktura wydatków budżetowych Izby w 2013 r.

82,6%
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi
Wydatki ogólnoadministracyjne
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne
Wydatki majątkowe
Odpis na ZFŚS
0,8%

2,7%

2,4%

11,5%
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4.

Omówienie ważniejszych grup wydatków

Wynagrodzenia
Planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników określone w ustawie budżetowej w wysokości 168.900,0 tys. zł
zostały wykorzystane w kwocie 168.584,1 tys. zł, tj. w 99,8%. Różnicę 315,9 tys. zł wraz z niewykorzystanymi środkami na wypłatę
dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 558,9 tys. zł, na podstawie decyzji Prezesa NIK przeniesiono do § 4140
Wpłaty na PFRON. Wielkość i strukturę wydatków sfinansowanych w 2013 r. z funduszu wynagrodzeń ilustruje tabela nr 9.
Tabela 9. Ogólne dane o wykorzystaniu funduszu wynagrodzeń w 2013 r. w porównaniu z wykonaniem w 2012 r.
Lp.
1

I.
1.
2.
3.
4.
II.

Wyszczególnienie
2

Wykonanie
2012 r.
3

Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:
Wynagrodzenia z umów o pracę
Nagrody
Nagrody jubileuszowe
Odprawy emerytalne
Dodatkowe wynagrodzenie roczne

168.618,1
145.835,5
16.970,1
3.287,8
2.524,7
11.944,5

w tys. zł
Plan
2013 r.
4

168.584,1
147.689,3
15.437,1
3.905,4
1.552,3
11.941,1

Wykonanie
2013 r.
5

168.584,1
147.689,3
15.437,1
3.905,4
1.552,3
11.941,1

Wskaźnik % Wskaźnik %
(5:3)
(5:4)
6

100,0
101,3
91,0
118,8
61,5
100,0

7

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Średnie miesięczne wynagrodzenie z umów o pracę w przeliczeniu na jeden etat wynosiło w 2013 r. 8828 zł, a z uwzględnieniem
dodatkowego wynagrodzenia rocznego 9454 zł.
W roku 2013 na mocy zarządzenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniającego
zarządzenie w sprawie wynagradzania pracowników Najwyższej Izby Kontroli wprowadzony został nowy składnik
wynagrodzenia – dodatek specjalny, przyznawany z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub
powierzenia dodatkowych zadań, w kwocie nieprzekraczającej 30% wynagrodzenia zasadniczego pracownika. W minionym
roku wydatki z tytułu wypłaty dodatku specjalnego wyniosły 655,6 tys. zł.
Poza wypłatami obciążającymi wydatki budżetowe, pracownikom wypłacano także świadczenia rozliczane w ciężar składek
ubezpieczeniowych ZUS. Ich wypłata w wysokości 3.302,5 tys. zł związana była z nieobecnością w pracy usprawiedliwioną
zwolnieniami lekarskimi i obejmowała świadczenia z tytułu zasiłków chorobowych, opiekuńczych i macierzyńskich.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne
W 2013 r. pracownikom NIK wypłacono, przysługującą im na podstawie przepisów ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu
rocznym dla pracowników sfery budżetowej, tzw. trzynastkę w wysokości 11.941,1 tys. zł. Wydatki z tego tytułu naliczono
zgodnie z tą ustawą w wysokości 8,5% rocznego wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi za czas efektywnie
przepracowany w roku poprzedzającym rok budżetowy. Różnicę między wielkością planowaną a faktycznie wypłaconą
z tego tytułu, w wysokości 558,9 tys. zł przeniesiono decyzją Prezesa NIK do wynagrodzeń osobowych, nie powodując
skutków finansowych w następnym roku budżetowym.

Pochodne od wynagrodzeń
Zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, podstawę do naliczenia składek z tytułu ubezpieczeń
społecznych stanowiły wydatki z tytułu: wynagrodzeń osobowych (z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw
emerytalnych), dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzeń wypłacanych z tytułu umów – zleceń i umów
o dzieło. Wysokość składek planowanych i odprowadzonych z tych tytułów ilustruje tabela nr 10.
Tabela 10. Ogólne dane o planowanych i odprowadzonych w 2013 r. składkach na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy
Lp.
1
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1.
2.
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Wyszczególnienie
2

Składki na ubezpieczenia społeczne
Składka na Fundusz Pracy
Razem

Plan
wg ustawy
(w tys. zł)
3

26.700,0
3.865,0
30.565,0

Plan
po zmianach
(w tys. zł)
4

26.085,4
2.973,3
29.058,7

Wykonanie
(w tys. zł)
5

26.085,4
2.973,3
29.058,7

Wskaźnik % Wskaźnik %
(5:3)
(5:4)
6

97,7
76,9
95,1

7

100,0
100,0
100,0
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Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy były naliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich równowartość
odprowadzano na rachunek ZUS.
W 2013 r. składki na ubezpieczenia społeczne stanowiły 10,3% wydatków budżetowych i były niższe od wydatków określonych
w ustawie o 614,6 tys. zł, a ustawowo ustalone stawki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,19% podstawy wymiaru zostały
wykonane w wysokości 14,45%. Bezpośredni wpływ na uzyskane wyniki miała ukształtowana struktura przychodów pracowników,
która wpłynęła na wcześniejsze, w stosunku do założeń, zaniechanie opłacania składki emerytalno-rentowej.
Wydatki na Fundusz Pracy stanowiły zaś 1,2% wydatków budżetowych i w odniesieniu do wielkości przyjętej w ustawie
budżetowej były niższe o 891,7 tys. zł. Wskaźnik opłacenia składki na Fundusz Pracy obowiązujący w wysokości 2,45%
został wykonany w wysokości 1,65%, co wynikało ze wzrostu w strukturze zatrudnienia liczby osób w wieku uprawniającym
do zwolnienia z opłacania składek.

Wydatki ogólnoadministracyjne
Ta grupa wydatków stanowiła w 2013 r. 11,5% budżetu NIK. Środki przeznaczone na ten cel w wysokości 29.053,3 tys. zł
były wyższe od założonych w ustawie budżetowej o 1.934,3 tys. zł. Ważniejsze pozycje wydatków ogólnoadministracyjnych
przedstawiono w tabeli nr 11.
Tabela 11. Struktura wydatków ogólnoadministracyjnych zrealizowanych w latach 2012-2013
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Ważniejsze pozycje wydatków
ogólnoadministracyjnych
Materiały i sprzęt biurowy
Materiały i części komputerowe
Materiały gospodarcze
Paliwo samochodowe i części zamienne
Prenumerata prasy, książek
Dostawy energii (elektryczna, cieplna,
woda)
Usługi remontowe
Usługi telekomunikacyjne
(telef. komórkowa i stacjonarna)
Pozostałe usługi (monitoring, drukarskie,
komunalne itp.)
Usługi dostępu do sieci WAN i Internetu
Wydatki na szkolenia
Wynagrodzenia bezosobowe
Usługi informatyczne
Obsługa delegacji zagranicznych
i tłumaczenia
Ubezpieczenia majątkowe
i samochodowe
Wpłaty na PFRON
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Pozostałe*
Razem

Wykonanie w 2012 r.
Wskaźnik
(w tys. zł)
struktury
(w %)
3.687,1
12,9
741,6
2,6
844,0
3,0
771,4
2,7
369,1
1,3

Plan
wg ustawy
2013 r.
(w tys. zł)
893,2
697,3
313,6
757,8
324,7

Plan
po zmianach
2013 r.
(w tys. zł)
1.900,5
645,2
576,1
730,5
355,5

Wykonanie w 2013 r.
Wskaźnik
(w tys. zł)
struktury
(w %)
1.900,5
6,5
645,2
2,2
576,1
2,0
730,5
2,5
355,5
1,2

2.443,1

8,6

2.483,0

2.473,0

2.438,4

8,4

4.656,6

16,3

7.617,0

8.230,1

8.230,1

28,3

465,8

1,6

580,0

636,1

636,1

2,2

3.633,2

12,7

3.312,3

3.070,0

3.039,6

10,5

1.668,9
1.207,5
1.425,9
3.090,5

5,9
4,2
5,0
10,8

1.670,0
1.086,0
1.625,0
3.101,7

1.583,5
1.208,2
1.206,6
3.247,7

1.583,5
1.118,9
1.111,6
3.237,3

5,5
3,9
3,8
11,1

542,7

1,9

510,0

251,8

190,9

0,7

290,5

1,0

271,0

225,1

225,1

0,8

837,4
311,4
1.534,3
28.521,0

3,0
1,1
5,4
100,0

339
1.537,4
27.119,0

874,8
347,0
1.855,3
29.417,0

874,8
347,0
1.812,2
29.053,3

3,0
1,2
6,2
100,0

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

Do wydatków ogólnoadministracyjnych zalicza się wiele różnorodnych pozycji. Największy w nich udział miały nakłady na usługi
remontowe w wysokości 8.230,1 tys. zł. Drugą pod względem wielkości pozycję w wydatkach ogólnoadministracyjnych
(3.237,3 tys. zł, tj. 11,1%) stanowiły usługi informatyczne. Kolejnymi pozycjami w tej grupie były: pozostałe usługi (10,5%), dostawa
energii (8,4%). Wymienione pozycje wydatków zaangażowały środki w wysokości 16.945,4 zł. Pozostałe pozycje wydatków
stanowią w strukturze udział od 0,7% do 6,5%. Strukturę wydatków na działalność remontową ilustrują dane w tabeli nr 12.
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Tabela 12. Struktura zrealizowanych w 2013 r. wydatków na roboty remontowo-budowlane i konserwacyjne
Lp.
I.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
II.
III.

Kwota
(w tys. zł)

Wyszczególnienie
Prace remontowo-budowlane
NIK w Warszawie
Roboty remontowe w korytarzach w budynku A
Remont elewacji budynku A
Remont ogrodzenia w Bazie Transportu przy ul. Lubkowskiej
Remont mieszkań służbowych
Remont pomieszczeń biurowych i socjalnych
Pozostałe roboty remontowe
Delegatury NIK
Naprawy i konserwacja sprzętu i środków transportu
Usługi remontowo-konserwatorskie budynków zabytkowych
Razem

Struktura
(w %)

6.537,9
5.981,7
4.885,6
760,7
110,7
110,7
66,2
47,8
556,2
1.241,3
450,9
8.230,1

79,4
72,7
59,4
9,3
1,3
1,3
0,8
0,6
6,7
15,1
5,5
100,0

Na wykonanie robót remontowo-budowlanych, konserwacyjnych i konserwatorskich w roku 2013 przeznaczone zostały środki
w wysokości 8.230,1 tys. zł, z tego dla NIK w Warszawie 6.975,8 tys. zł (kwota ta obejmuje prace remontowo-budowlane 5.981,7 tys. zł
oraz naprawy i konserwację sprzętu, urządzeń i środków transportu 994,1 tys. zł). W jednostkach terenowych wydatkowano 1.254,3 tys.
zł, w tym na roboty remontowo-budowlane 556,2 tys. zł, naprawy i konserwację 247,2 tys. zł, zaś na usługi remontowo-konserwatorskie
w obiektach zabytkowych – 450,9 tys. zł.
Do ważniejszych prac wykonanych w minionym roku należy remont korytarzy i elewacji siedziby NIK w Warszawie, na który
przeznaczono środki w wysokości 5.646,3 tys. zł, tj. 68,7% ogólnej kwoty środków przeznaczonych na działalność
remontową. W terenowych jednostkach organizacyjnych wykonano szereg prac, do których m.in. należy wymiana podłóg
i stolarki okiennej w Delegaturze NIK w Gdańsku o wartości 370,6 tys. zł, zabezpieczenie przeciwwilgociowe i renowacja
podpiwniczenia w siedzibie Delegatury NIK w Olsztynie o wartości 304,6 tys. zł. Ponadto w budynkach NIK w Warszawie
oraz siedzibach delegatur wykonano inne roboty budowlane wpływające na poprawę infrastruktury technicznej budynków
oraz utrzymanie w należytym stanie majątku Skarbu Państwa. Nakłady na remonty budynków będących w trwałym zarządzie
NIK w latach 2012–2013 zamieszczono w tabeli nr 13.
Tabela 13. Nakłady na remonty budynków w latach 2012–2013
Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie – obiekty administrowane przez

w tys. zł

2012 r.
2.948,6
696,0
3.644,6

NIK w Warszawie*
Delegatury
Razem

2013 r.
5.981,7
1.007,1
6.988,8

* Łącznie z Delegaturą w Warszawie.

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne
Wydatki z tytułu podróży służbowych należą w NIK do wydatków związanych bezpośrednio z realizacją zadań ustawowych.
Wydatki te wyniosły 6.228,1 tys. zł i stanowiły 2,4% ogólnego budżetu Najwyższej Izby Kontroli. Informacje z tego zakresu,
w podziale na podróże służbowe krajowe i zagraniczne, obrazują dane zamieszczone w tabeli nr 14.
Tabela 14. Wydatki na podróże służbowe planowane i poniesione w latach 2012-2013
2012 r.
Lp.
1
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Wyszczególnienie

Wykonanie
( w tys. zł)

2

3

Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe zagraniczne
Razem

4.930,7
736,6
5.667,3

Plan wg
ustawy
(w tys. zł)
4

4.613,0
860,0
5.473,0

2013 r.
Plan po
zmianach
(w tys. zł)
5

5.556,4
837,7
6.394,1

Wykonanie
( w tys. zł)
6

5.460,1
768,0
6.228,1

Wskaźnik % Wskaźnik %
(6:5)
(6:3)
7

98,3
91,7
97,4

8

110,7
104,3
109,9

VII. Budżet Najwyższej Izby Kontroli
W stosunku do poprzedniego roku wydatki na podróże służbowe wzrosły o 560,8 tys. zł, tj. o 9,9%, z tego podróże służbowe
krajowe o 529,4 tys. zł (tj. o 10,7%), a podróże służbowe zagraniczne o 31,4 tys. zł (tj. o 4,3%). W odniesieniu do wielkości
określonych w planie finansowym na 2013 r. wydatki te zarówno z tytułu podróży krajowych, jak i zagranicznych były niższe
o 166,0 tys. zł, tj. o 2,6%, z tego podróże krajowe o 96,3 tys. zł (tj. o 1,7%) a podróże zagraniczne o 69,7 tys. zł (tj. o 8,3%).

Podróże służbowe krajowe
Wydatki z tytułu podróży służbowych na terenie kraju były realizowane według zasad ustalania należności przysługujących
pracownikom zatrudnionym w państwowej jednostce sfery budżetowej. Strukturę wydatków poniesionych w latach 2012-2013
na podróże służbowe krajowe ilustrują dane zawarte w tabeli nr 15.
Tabela 15. Struktura wydatków na podróże służbowe krajowe poniesionych w latach 2012-2013
Lp.
1.
2.
3.

Rodzaje wydatków
Diety
Noclegi
Przejazdy PKP, PKS, itp.
Razem

2012 r.
Zrealizowane wydatki
(w tys. zł)
670,9
1.358,1
2.901,7
4.930,7

Struktura
(w %)

13,6
27,5
58,9
100,0

2013 r.
Zrealizowane wydatki
(w tys. zł)
779,6
1.336,3
3.344,2
5.460,1

Struktura
(w %)

14,3
24,5
61,2
100,0

Na kształt struktury wydatków na podróże służbowe krajowe miało wpływ podejmowanie licznych kontroli, prowadzonych
w podmiotach usytuowanych w województwach objętych działalnością jednostek organizacyjnych NIK oraz poza obszarem
ich właściwości, często w dużej odległości od siedziby. Zwiększone wydatki na podróże wynikały także z konieczności
przeprowadzenia kontroli wcześniej nieplanowanych, m.in. dotyczącej prawidłowości realizacji zadań przez straże miejskie
(gminne) w zakresie wykorzystywania urządzeń ujawniających i zapisujących za pomocą technik utrwalania obrazów
naruszania przepisów ruchu drogowego, czy wspólnej kontroli z NOK Czech w zakresie realizacji Programu Operacyjnego
Współpracy Transgranicznej.
W strukturze wydatków na podróże służbowe krajowe największy udział miały przejazdy. Wyniosły one 3.344,2 tys. zł
i stanowiły 61,2% ogólnej kwoty wydatkowanych w tej grupie środków. W stosunku do roku 2012 wydatki te wzrosły
o 442,5 tys. zł, tj. o 15,2%. W odniesieniu do wydatków poprzedniego roku o 108,7 tys. zł wzrosły także wydatki na diety.
Zwiększenie tych wydatków było konsekwencją podwyższenia z dniem 1 marca 2013 roku wysokości należnej pracownikowi
diety z 23 zł do 30 zł. Pomimo wzrostu cen na usługi hotelowe wydatki na noclegi były niższe od wydatków z poprzedniego
roku o 21,8 tys. zł.
Wysokość zrealizowanych w tych grupach wydatków była wynikową indywidualnie analizowanego wniosku wyjazdowego
opatrzonego rachunkiem ekonomicznym. W większości wyjazdów służbowych pracownicy delegowani na kontrole
w województwie, w którym znajdowała się siedziba jednostki, używali samochodów prywatnych do celów służbowych
i rzadziej korzystali z noclegów. W tabeli nr 16 przedstawiono dane o poniesionych w 2013 r. wydatkach na podróże
służbowe krajowe, w podziale na delegatury i NIK w Warszawie.
Tabela 16. Wydatki na podróże służbowe krajowe poniesione w 2013 r.
Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie – jednostka organizacyjna
NIK w Warszawie*
Delegatury NIK razem
Razem

Przejazdy
462,3
2.881,9
3.344,2

w tys. zł
Diety
Noclegi
166,9
669,6
612,7
666,7
779,6
1.336,3

Razem
1.298,8
4.161,3
5.460,1

* Łącznie z Delegaturą w Warszawie.

Na pokrycie wydatków związanych z podróżami krajowymi przeznaczono w minionym roku 5.460,1 tys. zł. Wydatki te były
wyższe od poniesionych w poprzednim roku o 529,4 tys. zł, (tj. o 10,7%), z tego w delegaturach wzrosły o 597,2 tys. zł,
a w NIK w Warszawie wystąpił spadek wydatków o 67,8 tys. zł.
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Podróże służbowe zagraniczne
Wydatki z tytułu zagranicznych podróży służbowych były realizowane według ogólnych zasad ustalania należności
przysługujących pracownikowi zatrudnionemu, w państwowej jednostce sfery budżetowej podczas pobytu poza granicami kraju.
Wydatki te wyniosły 768,0 tys. zł i w porównaniu z 2012 r. były wyższe o 31,4 tys. zł, tj. o 4,3%. W odniesieniu do wielkości
określonych w planie finansowym po zmianach wydatki na podróże służbowe zagraniczne były niższe o 69,7 tys. zł, tj. o 8,3%.
Strukturę wydatków z tytułu podróży służbowych zagranicznych ilustrują dane zawarte w tabeli nr 17.
Tabela 17. Struktura wydatków na zagraniczne podróże służbowe poniesionych w latach 2012-2013 r.
Lp.

Rodzaje wydatków

1.

Kontrola polskich przedstawicielstw zagranicznych
Udział w przedsięwzięciach EUROSAI i INTOSAI oraz
w pracach ich grup roboczych
Współpraca bilateralna i wielostronna z innymi najwyższymi
organami kontroli oraz organizacjami międzynarodowymi
Razem

2.
3.

2012 r.
2013 r.
Zrealizowane
Struktura
Zrealizowane
Struktura
wydatki
(w %)
wydatki
(w %)
(w tys. zł)
(w tys. zł)
170,2
23,1
94,7
12,3
187,1

25,4

357,2

46,5

379,3

51,5

316,1

41,2

736,6

100,0

768,0

100,0

W stosunku do poprzedniego roku o 170,1 tys. zł wzrosły wydatki związane z uczestnictwem w przedsięwzięciach EUROSAI
i INTOSAI i stanowiły one najwyższy udział w strukturze tej grupy wydatków. W odniesieniu do roku 2012 obniżeniu
o 138,7 tys. zł uległy wydatki na kontrole oraz współpracę bilateralną i wielostronną z najwyższymi organami kontroli innych
krajów i organizacjami (odpowiednio o 75,5 tys. zł i o 63,2 tys. zł).
Aktywny udział w przedsięwzięciach EUROSAI, INTOSAI ograniczył w stosunku do poprzedniego roku oraz w stosunku do
założonego programu współpracę bilateralną z innymi organami kontroli. W ramach tej współpracy pracownicy NIK uczestniczyli
w oficjalnych wizytach, międzynarodowych konferencjach, sympozjach, wizytach roboczych, spotkaniach, konsultacjach,
warsztatach i seminariach, m.in. w zakresie wymiany informacji i doświadczeń z najwyższymi organami kontroli innych krajów
w zakresie metodyki kontroli wykonania zadań oraz podnoszenia kwalifikacji pracowników wykonujących lub nadzorujących
kontrole. Z uwagi na pokrywające się terminy niektóre spotkania zostały przełożone na 2014 r.
Na wyjazdy związane z procesem kontroli wydatkowano – zgodnie z planem po zmianach – środki w wysokości 94,7 tys. zł.
Podczas trzech wyjazdów sprawdzono funkcjonowanie placówek zagranicznych w Kazachstanie i Rosji. Kontrole nt.
„Realizacja polityki migracyjnej Polski w odniesieniu do cudzoziemców deklarujących polskie pochodzenie” zostały
przeprowadzone w Wydziałach Konsularnych Ambasad RP w Astanie, Irkucku i Moskwie.

Wydatki majątkowe
Wydatki majątkowe zaplanowane w 2013 r. w wysokości 6.907,6 tys. zł, zostały wykorzystane w kwocie 6.891,6 tys. zł,
tj. w 99,8%. Delegatura NIK w Gdańsku w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych nie wykorzystała kwoty
16 tys. zł, co spowodowane było niższą wartością kosztorysu powykonawczego w stosunku do kosztorysu ofertowego na
roboty zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku delegatury.
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Na zakup gotowych składników majątkowych wydatkowano 4.144,5 tys. zł, tj. 60,1% ogółu wydatków majątkowych, w tym na
zakup sprzętu komputerowego 27,3%. Kwotę 2.747,1 tys. Zł, tj. 39,9% wydatków, przeznaczono na sfinansowanie prac
adaptacyjno-modernizacyjnych, w tym na montaż instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, modernizację węzłów
cieplnych oraz rozbudowę instalacji c.o. w budynkach centrali oraz delegatur w Olsztynie, Opolu i Rzeszowie (21,0%).
Wielkość i strukturę środków wykorzystanych w minionym roku na wydatki majątkowe ilustruje tabela nr 18.
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Tabela 18. Struktura wydatków majątkowych w 2013 r.
Lp.
I.
1.
1.1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
II.
1.
2.
3.
4.
5.

Wydatki
(w tys. zł)

Wyszczególnienie
Zakup gotowych składników majątkowych, z tego:
Budynki
Zakup garażu przez Delegaturę NIK w Opolu
Sprzęt komputerowy
- komputery przenośne
- serwery i macierze
- urządzenia – sieć WAN/internet
- zestawy do wideokonferencji
- UPS-y
- pozostały sprzęt komputerowy
Urządzenia techniczne
- projektor z głośnikiem i ekranem dla Delegatury w Łodzi
- pozostałe urządzenia
Wyposażenie
- urządzenia wielofunkcyjne kolorowe
- pozostałe wyposażenie
Wartości niematerialne i prawne
- oprogramowanie do zabezpieczenia środowiska wirtualnego
- systemy i aplikacje (ZDIS)
- system wsparcia zarządzania centralnymi systemami bezpieczeństwa FIREMON
- system do szyfrowania danych
- skaner podatności typu Green Bone
- Klaster Check Point
- pozostałe oprogramowanie
Nakłady na adaptację i modernizację obiektów NIK, z tego:
Wentylacja i klimatyzacja, modernizacja węzłów cieplnych oraz rozbudowa
instalacji c.o. (NIK w Warszawie, delegatury w Olsztynie, Opolu i Rzeszowie)
Osuszenie budynku wraz z zabudową śmietnika i pomieszczeniem gospodarczym
w Delegaturze w Poznaniu
Instalacje DSO i SAP, system BMS, modernizacja sieci strukturalnej, instalacja
elektryczna dla UPS, sieć WLAN Wi-Fi, zabezpieczenie p.poż. monitoring,
nagłośnienie (NIK w Warszawie, delegatury w Gdańsku i Katowicach)
Zabezpieczenie p.poż. budynku Delegatury NIK w Gdańsku
Inne nakłady (NIK w Warszawie, delegatury w Gdańsku, Poznaniu i Rzeszowie)
Razem

Struktura
(w %)

4.144,5
26,7
26,7
1.882,0
243,6
728,5
387,5
296,5
72,2
153,7
34,4
26,4
8,0
248,8
93,6
155,2
1.952,6
335,7
932,9
210,6
73,8
35,7
35,4
328,5
2.747,1

60,1
0,4
0,4
27,3
3,5
10,6
5,6
4,3
1,1
2,2
0,5
0,4
0,1
3,6
1,4
2,2
28,3
4,9
13,5
3,0
1,1
0,5
0,5
4,8
39,9

1.449,8

21,0

406,6

5,9

514,9

7,5

189,5
186,3
6.891,6

2,8
2,7
100,0

W 2013 r. wycofano z eksploatacji środki trwałe o wartości 5.990 tys. zł. w tym m.in. sprzęt komputerowy, środki transportu,
wyposażenie pomieszczeń biurowych po przeprowadzonych remontach. Z użytkowania wycofano środki trwałe technicznie
zużyte, przestarzałe, uszkodzone w stopniu niepozwalającym na uzasadnioną ekonomicznie naprawę. Wycofane z eksploatacji
środki trwałe o wartości 1.715 tys. zł uznane za zbędne zostały nieodpłatnie przekazane m.in. do placówek oświatowych
i jednostek policji. Strukturę zmniejszeń majątku trwałego NIK w 2013 r. obrazują dane zamieszczone w tabeli nr 19.
Tabela 19. Zmniejszenia wartości środków trwałych w 2013 r. (według ich rodzaju)
Lp.
1.
1.1.
2.

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

Wartość wycofanych
środków trwałych
(w tys. zł)
3.722,0
2.822,0
2.268,0
5.990,0

Wskaźnik struktury
(w %)
62,1
47,1
37,9
100,0
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Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Środki budżetowe przeznaczone na ten cel w wysokości 1.938,4 tys. zł odpisane zostały na Fundusz zgodnie z przepisami
ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Środki z odpisu odprowadzane były w terminach wymaganych
ustawą na wyodrębniony rachunek bankowy i wykorzystywane były zgodnie z obowiązującym regulaminem. Odpis na
Fundusz, w przeliczeniu na jednego zatrudnionego, wyniósł 1093,93 zł (na emeryta – 182,32 zł)3.
Podział środków Funduszu między jednostki organizacyjne NIK dokonany został proporcjonalnie do przeciętnej, planowanej
liczby zatrudnionych pracowników i emerytów objętych opieką socjalną. Pod koniec roku kwota odpisu skorygowana została
do faktycznej przeciętnej liczby osób zatrudnionych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych NIK. W kwotach
zbiorczych ich udział był następujący: NIK w Warszawie – 1078,6 tys. zł, tj. 55,6%, delegatury – 859,8 tys. zł, tj. 44,4%.

Uwagi końcowe
W 2013 r. realizacja budżetu NIK przebiegała w warunkach zmniejszonej w stosunku do ustawy budżetowej kwoty wydatków
o 1.066,7 tys. zł, z tego z tytułu:
– obniżonej przepisami ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013 o kwotę 521,0 tys. zł,
– niezrealizowania zadań określonych w planie finansowym o wartości 545,7 tys. zł.
Realizacja budżetu była poddawana bieżącej analizie i weryfikacji pod kątem zdyscyplinowania wydatków przez wszystkie
jednostki organizacyjne. Zasilanie jednostek organizacyjnych NIK środkami budżetowymi przebiegało na podstawie
założonego harmonogramu wydatków budżetowych wraz z dokonanymi przesunięciami środków na wniosek jednostek
organizacyjnych, co pozwoliło zachować płynność finansową i terminowe regulowanie płatności.

5.

Nieruchomości użytkowane przez NIK

Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. jednostki organizacyjne NIK użytkowały 19 nieruchomości (budynków lub ich
części) stanowiących własność Skarbu Państwa i pozostających w trwałym zarządzie NIK. 7 maja 2013 r. NIK nabyła garaż
przeznaczony dla Delegatury NIK w Opolu, z którym związany jest udział wynoszący 1/10 części w prawie użytkowania
wieczystego działki o powierzchni 342 m2. Dodatkowo centrala NIK posiada 16 mieszkań służbowych na terenie Warszawy,
stanowiących własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie NIK. Dane o nieruchomościach zawiera tabela nr 20.
Tabela 20. Nieruchomości użytkowane przez NIK (stan na 31 grudnia 2013 r.)
Lp.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
3
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Jednostka
organizacyjna
Centrala NIK
i Delegatura
w Warszawie
Del. Białystok
Del. Bydgoszcz
Del. Gdańsk
Del. Katowice
Del. Kielce
Del. Kraków
Del. Lublin
Del. Łódź
Del. Olsztyn
Del. Opole
Del. Opole
Del. Poznań
Del. Rzeszów
Del. Szczecin
Del. Wrocław
Del. Zielona Góra

Adres
ul. Filtrowa 57
ul. Lubkowska 7/9 – garaż i warsztaty
Ośrodek Szkoleniowy w Goławicach
16 mieszkań służbowych
ul. Akademicka 4
ul. Wały Jagiellońskie 12
ul. Wały Jagiellońskie 36
ul. Powstańców 29
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4
ul. Łobzowska 67
ul. Okopowa 7
ul. Kilińskiego 210
ul. Artyleryjska 23
ul. Krakowska 28 – budynek biurowy
ul. Budowlanych – budynek garażowy
ul. Dożynkowa 9H
ul. Kraszewskiego 8
ul. Jacka Odrowąża 1
ul. J. Piłsudskiego 15/17
ul. Podgórna 9a

Właściciel – forma użytkowania
Skarb Państwa NIK – trwały zarząd
Skarb Państwa NIK – trwały zarząd
Skarb Państwa NIK – trwały zarząd
Skarb Państwa NIK – trwały zarząd
Skarb Państwa NIK – trwały zarząd
Skarb Państwa NIK – trwały zarząd
Skarb Państwa NIK – trwały zarząd
Skarb Państwa NIK – trwały zarząd
Skarb Państwa NIK – trwały zarząd
Skarb Państwa NIK – trwały zarząd
Skarb Państwa NIK – trwały zarząd
Skarb Państwa NIK – trwały zarząd
Skarb Państwa NIK – trwały zarząd
Skarb Państwa NIK – trwały zarząd
Skarb Państwa NIK – trwały zarząd
Skarb Państwa NIK – trwały zarząd
Skarb Państwa NIK – trwały zarząd
Skarb Państwa NIK – trwały zarząd
Skarb Państwa NIK – trwały zarząd
Skarb Państwa NIK – trwały zarząd

Wyliczony został wskaźnikiem 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w II półroczu 2010 r.,
wynoszącego 2.917,14 zł.
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6.

Zamówienia publiczne udzielone przez NIK

W 2013 r. Najwyższa Izba Kontroli udzielała zamówień publicznych powyżej równowartości kwoty 14.000 euro zgodnie
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych4. W 2013 r. udzielono 39 zamówień publicznych na
łączną wartość 12.336.432,91 zł, w tym 22 zamówienia publiczne na dostawy o łącznej wartości 4.999.455,53 zł,
14 zamówień publicznych na usługi o łącznej wartości 6.575 002,15 zł oraz 3 zamówienia publiczne na roboty budowlane
o łącznej wartości 761.975,23 zł. Największe pod względem wartości zawartych umów zamówienia publiczne w 2013 r.
prezentuje tabela nr 21.
Tabela 21. Zamówienia publiczne udzielone przez NIK w 2013 r.
Lp.
1.
2.

3.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj

Świadczenie usług transmisji danych w sieci WAN i dostępu
do Internetu
Przedłużenie usług wsparcia producenta i świadczenie usługi
Asysty Technicznej Wykonawcy dla oprogramowania Novell
Open Workgroup Suite oraz Beginfinite Gwava i Reload,
dla 2000 użytkowników
Dostawa terminali wideokonferencyjnych wraz z dodatkowym
wyposażeniem, instalacją i konfiguracją oraz objęcie
Serwisem Pogwarancyjnym sprzętu tworzącego System
Wideokonferencyjny Zamawiającego i świadczenie Asysty
Technicznej dla tego Systemu

Tryb

Wartość umowy
(zł brutto)

Usługa

Przetarg
nieograniczony

Usługa

Przetarg
nieograniczony

1.656.318,00

Usługa

Przetarg
nieograniczony

994.092,00

1.963.819,23

4.

Zakup macierzy dyskowej

Dostawa

626.878,00

5.

Zabezpieczenie środowiska wirtualnego serwerów
Zamawiającego wraz z 36-miesięczną subskrypcją
producenta, wdrożeniem i 36-miesięczną asystą techniczną
Wykonawcy

Przetarg
nieograniczony

Dostawa

Przetarg
nieograniczony

411.894,10

6.

Osuszanie ścian piwnicznych budynku NIK – Delegatura
w Poznaniu oraz wykonanie boksu na odpady bytowe

Robota
budowlana

Przetarg
nieograniczony

379.006,12

W 2013 r. Najwyższa Izba Kontroli udzieliła zamówień publicznych w następujących trybach:
– przetarg nieograniczony (29 zamówień publicznych), co stanowiło 74% wszystkich zamówień,
– zapytanie o cenę (8 zamówień publicznych), co stanowiło 21%,
– zamówienie z wolnej ręki (2 zamówienia publiczne), co stanowiło 5%.
Jak wynika z powyższego, Najwyższa Izba Kontroli większości (74%) zamówień publicznych udzieliła w jednym z podstawowych
trybów ustawowych. Szczegółową strukturę trybów, w jakich udzielono zamówień publicznych, prezentują tabele nr 22 i 23.
Tabela 22. Udzielone w 2013 r. zamówienia publiczne, których wartość nie przekroczyła progów unijnych, tj. 130.000 euro dla dostaw
i usług oraz 5.000.000 euro dla robót budowlanych
Tryb udzielenia
zamówienia
Przetarg nieograniczony
Zapytanie o cenę
Zamówienie z wolnej ręki

Dostawy
Liczba
Wartość umów
zamówień
(zł brutto)
13
2.710.253,10
5
944.015,68
-

Liczba
zamówień
6
3
2

Usługi
Wartość umów
(zł brutto)
1.407.803,46
404.271,46
148.698,00

Roboty budowlane
Liczba
Wartość umów
zamówień
(zł brutto)
3
761.975,23
-

Tabela 23. Udzielone w 2013 r. zamówienia publiczne, których wartość przekroczyła progi unijne, tj. 130.000 euro dla dostaw i usług
Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony

4

Dostawy
Wartość umów
(zł brutto)
1.345.186,75

Usługi
Wartość umów
(zł brutto)

Liczba
zamówień
3

4.614.229,23

Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.
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zamówień
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7.

Wykonanie budżetu NIK w układzie zadaniowym

Budżet zadaniowy jest skonsolidowanym planem wydatków na rok budżetowy i dwa kolejne lata państwowych jednostek
budżetowych, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych
osób prawnych. Sporządzany jest w układzie funkcji, zadań i podzadań, wraz z wykazem działań na pierwszy rok realizacji
tego planu. Funkcje państwa tworzą główną jednostkę klasyfikacji zadaniowej i grupują wydatki jednego obszaru działalności
państwa. NIK została zaliczona do grupy podmiotów realizujących funkcję zarządzania państwem. Zadania tworzą drugi
szczebel klasyfikacji zadaniowej i grupują wydatki według celów. Przypisane zostały do nich środki finansowe przeznaczone
na realizację celów funkcji państwa, w ramach której zadania te zostały zdefiniowane. Niższym, trzecim szczeblem
klasyfikacji zadaniowej, mającym charakter operacyjny, są podzadania. Przypisane zostały do nich wydatki służące realizacji
celów zadania, w ramach którego podzadania te zostały wyodrębnione. W celu uniknięcia nadmiernej szczegółowości
podzadań i osiągnięcia przejrzystości budżetu zadaniowego utworzono najniższy szczebel klasyfikacji zadaniowej –
działania. Obejmują one wszystkie najważniejsze elementy procesu osiągania celów podzadania oraz celów szczegółowych
zadania. Dla każdego zadania, podzadania i działania określa się nazwę, jego cel, miernik realizacji założonego celu
i wysokość planowanych wydatków. Mierniki definiuje się w sposób umożliwiający ciągłość ich pomiaru w wieloletniej
perspektywie. Przyjęto, że liczba mierników dla jednego zadania nie powinna przekraczać dwóch (dla podzadania i działania
wyznacza się jeden miernik).
W roku 2013 Najwyższa Izba Kontroli zrealizowała zadanie 1.7: Ocena działalności organów administracji publicznej,
Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydatkujących środki publiczne z punktu widzenia ustawowych
kryteriów NIK, które zostało przypisane do funkcji 1. Zarządzanie państwem, a także obligatoryjnie do funkcji 22.
Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna. Funkcja 22 składała się z następujących zadań:
 22.1. Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego,
 22.2. Obsługa administracyjna,
 22.3. Obsługa techniczna.
Pierwsze dwa podzadania funkcji 1 dotyczą działalności NIK wykonywanej na zewnątrz, a także aplikacji kontrolerskiej
i szkoleń kontrolerów. Trzecie podzadanie związane jest ze współpracą międzynarodową i wzmocnieniem systemu kontroli
w państwie. Podzadania funkcji 22 związane są z działaniami realizowanymi przez wszystkie jednostki organizacyjne NIK.
W tej funkcji ujmuje się wydatki związane z działaniami zapewniającymi obsługę administracyjną i techniczną jednostki.
We wszystkich podzadaniach wyodrębnione zostały działania, dla których sformułowano cele oraz mierniki stopnia realizacji
celów. Zadania i cele NIK oraz mierniki ich realizacji w roku 2013 zamieszczono w tabeli 24.
Tabela 24. Zadania, cele i mierniki NIK w 2013 r. (w funkcji 1)
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie /
działanie

1.

1.7.
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Zarządzanie państwem
Ocena działalności
organów administracji
publicznej, Narodowego
Banku Polskiego
oraz jednostek
organizacyjnych
wydatkujących środki
publiczne z punktu
widzenia ustawowych
kryteriów NIK
Przygotowanie
i wykonanie kontroli
oraz upublicznienie
ich wyników

Cel

Nazwa

Wspieranie działań wpływających
na sprawne funkcjonowanie
państwa i pozytywne
oddziaływanie
na skuteczność wykonywania
zadań finansowanych
ze środków publicznych

Procent wydatków publicznych
poddanych w danym roku
audytowi finansowemu typu
poświadczającego
u dysponentów III stopnia

Dostarczenie Sejmowi, organom
władzy publicznej oraz
kierownikom kontrolowanych
podmiotów wiarygodnych ocen
i informacji niezbędnych do
doskonalenia funkcjonowania
administracji państwowej oraz
podmiotów wykonujących zadania
publiczne lub korzystających
ze środków publicznych

Liczba wystąpień
pokontrolnych
przedstawiających oceny
kontrolowanej działalności

Plan
wg ustawy
budżetowej
na 2013 r.

2013
Przewidywane
wykonanie
wartości
miernika na
koniec roku
budżetowego

Wykonanie
na koniec
2013 r.

16%

16%

16,90%

2700

2.700

2563
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Przeprowadzanie kontroli
wykonania budżetu
państwa

Ocena wiarygodności rozliczeń
oraz prawidłowości transakcji
leżących u ich podstaw
u wybranych dysponentów
trzeciego i drugiego stopnia,
dysponentów głównych oraz
w wybranych samorządach
terytorialnych

Przeprowadzanie kontroli
planowych

Ocena prawidłowości oraz ocena
wykonania zadań w obszarach
priorytetowych przyjętych
w Planie Pracy NIK na dany rok,
w wybranych i przedstawionych
w rocznym Planie Kontroli NIK –
podmiotach

Przeprowadzanie kontroli
doraźnych

Ocena prawidłowości oraz ocena
wykonania zadań w podmiotach
wybranych na podstawie
bieżących analiz stanu spraw
publicznych oraz zgłoszonych
do NIK uwag, wniosków i skarg

1.7.1.4.

Centralne wspomaganie
procesu kontroli

Osiągnięcie należytego poziomu
jakości rezultatów czynności
kontrolnych poprzez
merytoryczne wspomaganie
procesów kontrolnych w aspekcie
prawnym i metodycznym
(opinie, recenzje)

1.7.1.5.

Planowanie strategiczne
i zarządzanie procesami
kontrolnymi

Planowanie strategiczne
i operacyjne oraz koordynowanie
procesów kontrolnych

1.7.1.6.

Podnoszenie kwalifikacji
zawodowych kontrolerów

Zwiększenie wiedzy
i umiejętności kadry kontrolerskiej

1.7.1.1.

1.7.1.2.

1.7.1.3.

1.7.2.

1.7.2.1.

1.7.2.2.

1.7.3.

Przekazanie Sejmowi
wiarygodnych informacji
i opinii niezbędnych przy
debacie na temat absolutorium
dla Rady Ministrów
oraz informacji o wynikach
przeprowadzonych kontroli
Dokonanie analizy i syntezy
Opracowywanie analizy
rezultatów kontroli wykonania
wykonania budżetu
budżetu państwa oraz dokonanie
państwa i założeń polityki
oceny wykonania założeń polityki
pieniężnej
pieniężnej państwa
Dokonanie i przedstawienie
Przygotowywanie
opracowań sektorowych w dokumencie analitycznym,
dotyczących określonych syntezy wyników
przeprowadzonych kontroli
problemów związanych
zawartych w Planie pracy NIK,
z działalnością organów
bądź syntez w obszarach istotnych
wykonujących zadania
dla funkcjonowania Państwa
publiczne
Wykonywanie
Zwiększenie wpływu NIK,
niekontrolnych funkcji
jako naczelnego organu kontroli
naczelnego organu
państwowej, na system kontroli
kontroli państwowej
w państwie
Przygotowanie analizy
wykonania budżetu
państwa i założeń polityki
pieniężnej oraz innych
opracowań sektorowych

Współpraca
międzynarodowa

1.7.3.2.

Realizacja zadań
niekontrolnych
wykonywanych na rzecz
Sejmu oraz innych
organów państwa

Przygotowanie rocznego
sprawozdania oraz udział
w posiedzeniach komisji
i rządowych zespołach
problemowych

16%

16%

16,90%

2200

2200

2017

550

550

539

2000

2000

1617

w terminie

w terminie

w terminie
17 czerwca

100%

100%

100%

185

185

189

Terminowość przygotowania
Analizy wykonania budżetu
państwa i założeń polityki
pieniężnej

w terminie

w terminie

w terminie
17 czerwca

Liczba informacji o wynikach
kontroli

180

180

173

Liczba informacji i wzmianek
w mediach o działalności
i kontrolach NIK

11000

11000

10946

Liczba zdarzeń w ramach
współpracy międzynarodowej
(spotkania, seminaria,
podpisane porozumienia
i umowy, raporty
z międzynarodowych kontroli
równoległych i audytu
organizacji międzynarodowych)

45

45

143

Liczba posiedzeń komisji
sejmowych, w których biorą
udział przedstawiciele NIK

750

750

880

Liczba wystąpień
pokontrolnych
przedstawiających oceny
prawidłowości
oraz wykonania zadań
skierowanych do kierowników
poddanych kontroli planowej
jednostek
Liczba wystąpień
pokontrolnych
przedstawiających oceny
prawidłowości
oraz wykonania zadań
skierowanych do kierowników
poddanych kontroli doraźnej
jednostek
Suma liczby wydanych opinii
i recenzji do projektów
programów kontroli i informacji
o wynikach kontroli oraz liczby
uchwał Kolegium NIK i komisji
rozstrzygających
Przyjęcie przez Kolegium NIK
Sprawozdania z działalności
NIK oraz uchwalenie Planu
Pracy NIK na kolejny rok
Objęcie szkoleniem
specjalistycznym co najmniej
80% kontrolerów – w wymiarze
nie krótszym niż 3 dni w roku
Liczba dokumentów
przedstawionych Sejmowi
(Analiza wykonania budżetu
państwa i założeń polityki
pieniężnej, informacje
o wynikach przeprowadzonych
kontroli, inne opracowania)
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1.7.3.1.

Wymiana wiedzy i doświadczeń
oraz prowadzenie kontroli
równoległych – poprzez
współpracę z NOK innych krajów,
ETO, organizacjami
międzynarodowymi; audyt
organizacji międzynarodowych

Procent wydatków publicznych
poddanych w danym roku
audytowi finansowemu typu
poświadczającego
u dysponentów III stopnia

VII. Budżet Najwyższej Izby Kontroli

1.7.3.3.

Współpraca z innymi
organami kontroli
w państwie

Wzmacnianie systemu
kontroli w państwie
(prace nad metodyką
1.7.3.4.
kontroli, konferencje
i seminaria, działalność
wydawnicza)

Wzmocnienie więzi
instytucjonalnej z wybranymi
podmiotami wykonującymi
czynności kontrolne w państwie
poprzez wymianę informacji
i koordynowanie działań –
zgodnie z zawartymi umowami
Wzmocnienie skuteczności
i efektywności czynności
kontrolnych i badań audytowych
w Polsce poprzez prace nad
metodyką oraz upowszechnianie
rezultatów

Liczba kontroli wspólnych
i zleconych przez NIK

80

80

103

Suma liczby referatów
metodycznych
przedstawionych na
konferencjach krajowych oraz
liczby publikacji kontrolerów
NIK dotyczących metodyki
kontroli i audytu oraz
funkcjonowania państwa

40

40

76

* Dane według stanu na 30 maja 2014 r.

W roku 2013 na realizację ustalonych zadań i podzadań wydatkowane zostały środki budżetowe w kwocie 253.695 tys. zł.
Wyliczeń dokonano ustalając zakres rzeczowy wydatków dla poszczególnych podzadań z uwzględnieniem stanowisk
kontrolerskich i administracyjnych, czasu efektywnie przepracowanego, ewidencjonowanego w systemie kadrowym oraz
wydatków ewidencjonowanych w systemie finansowo-księgowym. Szczegóły zaprezentowano w tabeli nr 25.
Tabela 25. Wydatki NIK w 2013 r. na realizację zadań i podzadań
Nr
1

2

1.

Zarządzanie państwem
Ocena działalności organów administracji
publicznej, Narodowego Banku Polskiego
oraz jednostek organizacyjnych wydatkujących
środki publiczne z punktu widzenia ustawowych
kryteriów NIK
Przygotowanie i wykonanie kontroli
oraz upublicznienie ich wyników
Przygotowanie analizy wykonania budżetu państwa
i założeń polityki pieniężnej oraz innych opracowań
sektorowych
Wykonywanie niekontrolnych funkcji naczelnego
organu kontroli państwowej

1.7.

1.7.1.
1.7.2.
1.7.3.
22.
22.1.
22.1.1.
22.1.2.
22.1.3.
22.2.
22.2.1.
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22.2.2.
22.3.
22.3.1.
22.3.2.
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Nazwa zadania i podzadania

Plan na 2013 r.
wg ustawy
budżetowej
(w tys. zł)
3

Plan po
zmianach
(w tys. zł)

Wskaźnik %
(4:3)

Wykonanie
(w tys. zł)

Struktura
(w %)

4

5

6

7

182.657

181.134

99

179.447

70,7

174.555

174.746

100

173.254

68,3

1.071

898

84

865

0,3

7.031

5 490

78

5.328

2,1

15.452

98

15.433

6,1

11.352

98

11.386

4,5

3.045

95

3.001

1,2

1055
20.102

111
102

1046
20.788

0,4
8,2

12.368

106

12.771

5,0

7.734
37.553
6.115
31.438
254.241

97
104
80
110
-

8.017
38.027
6.117
31.910
253.695

3,2
15,0
2,4
12,6
-

Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna
Koordynacja merytoryczna działalności, planowania
15.765
strategicznego i operacyjnego
Promocja, reprezentacja urzędu i doradztwo
11.610
o charakterze programowym i ogólnopolitycznym
Ochrona informacji, danych osobowych,
zarządzanie systemem bezpieczeństwa informacji
3.207
oraz obsługa prawna
Audyt oraz kontrola
948
Obsługa administracyjna
19.671
Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz realizacja
11.693
polityki finansowej
Obsługa logistyczna
7.978
Obsługa techniczna
36.148
Zarządzanie systemami teleinformatycznymi
7.606
Utrzymanie i odnowa majątku
28.542
Razem – funkcja 1 i 22:
254.241

VII. Budżet Najwyższej Izby Kontroli
Wydatki budżetowe na poszczególne zadania zostały zrealizowane w kwocie 253.695 tys. zł. Różnice pomiędzy planem po
zmianach a wykonaniem wynikały z niezrealizowania w pełni środków budżetowych przeznaczonych m.in. na wynagrodzenia
bezosobowe, zakup energii, zakup usług i szkolenia pracowników.

FUNKCJA 1. Zarządzanie państwem
Zadanie 1.7. Ocena działalności organów administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek
organizacyjnych wydatkujących środki publiczne według ustawowych kryteriów NIK
Celem tego zadania było dokonanie oceny funkcjonowania państwa i gospodarowania środkami publicznymi, a także
pozytywne oddziaływanie na funkcjonowanie administracji państwowej oraz wszystkich podmiotów wykonujących zadania
publiczne lub korzystających ze środków publicznych – poprzez wskazywanie przez NIK zagrożeń, nieprawidłowości,
nierzetelności i braku uczciwości w wykonywaniu zadań publicznych. Cel został osiągnięty w wyniku przeprowadzenia
audytu finansowego wydatków publicznych w administracji publicznej oraz podmiotów wykonujących zadania publiczne lub
korzystających ze środków publicznych. Do monitorowania realizacji zadania 1.7. użyty był miernik: procent wydatków
publicznych poddanych w danym roku audytowi finansowemu typu poświadczającego u dysponentów III stopnia, który został
zrealizowany w wysokości 16,9% wobec planowanych 16%.
Podzadanie 1.7.1. Przygotowanie i wykonanie kontroli oraz upublicznienie ich wyników
Na realizację powyższego podzadania wydatkowano środki w wysokości 173.254 tys. zł, co stanowi 68,3% zrealizowanego
budżetu ogółem. Wydatki w poszczególnych działaniach tego podzadania ilustruje tabela nr 26.
Tabela 26. Wydatki w 2013 r. na działania podzadania 1.7.1.
Nr
1.7.1.1.
1.7.1.2.
1.7.1.3.
1.7.1.4.
1.7.1.5.
1.7.1.6.

Nazwa działania
Przeprowadzanie kontroli wykonania budżetu państwa
Przeprowadzanie kontroli planowych
Przeprowadzanie kontrole doraźnych
Centralne wspomaganie procesu kontroli
Planowanie strategiczne i zarządzanie procesami kontrolnymi
Aplikacja kontrolerska

Wydatki (w tys. zł)
26.104
87.692
19.931
17.483
11.573
10.471

Finansowanie podzadania 1.7.1. przebiegało prawidłowo. Wzrost wydatków w stosunku do wielkości określonej w planie
finansowym według ustawy budżetowej o 1.342 tys. zł. nastąpił w działaniu 1.7.1.1. Większe wydatki są konsekwencją
ukształtowanej struktury wydatków, a także wykonania większej liczby kontroli budżetu państwa.
Cel tego podzadania, jakim było przekazanie Sejmowi oraz kontrolowanym podmiotom wiarygodnych ocen i informacji
niezbędnych do doskonalenia funkcjonowania administracji państwowej oraz podmiotów wykonujących zadania publiczne
lub korzystających ze środków publicznych, został osiągnięty. Do monitorowania realizacji podzadania 1.7.1. był użyty
miernik liczby wystąpień pokontrolnych przedstawiających oceny kontrolowanej działalności, którą na etapie planu określono
w wysokości 2700, a wykonano na poziomie 2563. Liczba wystąpień pokontrolnych wynika z liczby skontrolowanych
jednostek, która jest określana szczegółowo dopiero na etapie programowania konkretnej kontroli, a nie na etapie
konstruowania rocznego planu pracy – stąd różnica pomiędzy założonym planem a rzeczywistym wykonaniem.
Podzadanie 1.7.2. Przygotowanie analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej oraz innych
opracowań sektorowych
Na realizację tego podzadania wydatkowane zostały środki w wysokości 865 tys. zł. Wydatki w poszczególnych działaniach
tego podzadania przedstawiono w tabeli nr 27.
Tabela 27. Wydatki w 2013 r. na działania podzadania 1.7.2.
Nr
1.7.2.1.

Opracowywanie analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej
Przygotowywanie opracowań sektorowych dotyczących określonych problemów związanych
z działalnością organów wykonujących zadania publiczne

Wydatki (w tys. zł)
864
1
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1.7.2.2.

Nazwa działania

VII. Budżet Najwyższej Izby Kontroli
Wydatki na finansowanie tego podzadania są niższe od kwoty planu według ustawy budżetowej o 33 tys. zł, na co miały
wpływ dwa czynniki:
 założenie uczestnictwa w realizacji tego zadania przez jednostki organizacyjne, które ostatecznie nie brały udziału w tych
pracach,
 zmniejszenie ilości czasu pracy (planowano 1678 osobodni; wykonano 1244 osobodni), poświęconego na wykonanie
tego podzadania, niemającego wpływu na jakość i termin opracowania analizy.
Celem tego podzadania było przedłożenie Sejmowi oraz organom wykonawczym państwa informacji związanych z kontrolą
wykonania budżetu państwa (analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej), kontrolami planowymi
i doraźnymi, a także informacji dotyczących określonych kwestii związanych z działalnością organów wykonujących funkcje
publiczne. Cel ten został osiągnięty w wyniku przekazania Sejmowi wiarygodnych informacji i opinii niezbędnych przy
debacie na temat absolutorium dla Rady Ministrów oraz wniosków w sprawie rozpatrzenia przez Sejm określonych
problemów związanych z działalnością organów wykonujących zadania publiczne. Do monitorowania realizacji podzadania
1.7.2. był użyty miernik terminowości przekazania Sejmowi analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej.
Termin ten został dotrzymany.
Podzadanie 1.7.3. Wykonywanie niekontrolnych funkcji naczelnego organu kontroli państwowej
Na realizację tego podzadania zostały wydatkowane środki w wysokości 5.328 tys. zł. Wydatki w poszczególnych
działaniach tego podzadania ilustruje tabela nr 28.
Tabela 28. Wydatki w 2013 r. na działania podzadania 1.7.3.
Nr

Nazwa działania

1.7.3.1.

Współpraca międzynarodowa

1.7.3.2.

Realizacja zadań niekontrolnych wykonywanych na rzecz Sejmu oraz innych organów państwa

1.7.3.3.

Współpraca z innymi organami kontroli w państwie
Wzmacnianie systemu kontroli w państwie (prace nad metodyką kontroli, konferencje i seminaria,
działalność wydawnicza)

1.7.3.4.

Wydatki (w tys. zł)
3.268
1.634
72
354

Wydatki poniesione na finansowanie tego podzadania są niższe od kwoty planu według ustawy budżetowej o 162 tys. zł.
Celem zadania było zwiększenie wpływu NIK jako naczelnego organu kontroli państwowej na system kontroli w państwie
oraz roli NIK w międzynarodowych stowarzyszeniach najwyższych organów kontrolnych. W planie tego zadania osiągnięcie
celów założono poprzez:
 uczestnictwo w kontrolach przeprowadzanych wspólnie pod kierownictwem NIK lub na zlecenie NIK z innymi organami
kontroli, rewizji i inspekcji w państwie,
 udział w zagranicznych seminariach, szkoleniach, konferencjach i spotkaniach,
 udział przedstawicieli najwyższych organów kontroli innych państw w seminariach, szkoleniach, konferencjach
i spotkaniach organizowanych przez NIK,
 uczestnictwo w pracach EUROSAI, INTOSAI,
 spotkaniach Najwyższych Organów Kontroli państw Unii Europejskiej,
 przygotowanie Sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2013 r.,
 przygotowanie projektu planu pracy NIK na 2014 r.,
 prowadzenie sprawozdawczości wewnętrznej NIK oraz niezbędnych rejestrów zamieszczanych na ogólnodostępnym dla
pracowników NIK dysku sieciowym,
 koordynację działalności kontrolnej jednostek organizacyjnych NIK.
Do monitorowania realizacji podzadania 1.7.3 Wykonywanie niekontrolnych funkcji naczelnego organu kontroli państwowej
był użyty miernik liczby informacji i wzmianek w mediach o działalności i kontrolach NIK, który osiągnięto w wysokości
10.946, przy planowanych 11.000.
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FUNKCJA 22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna
Na realizację funkcji 22 wydatkowane zostały środki w wysokości 74.249 tys. zł, co stanowi 29,3% wydatków ogółem.
Wydatki na poszczególne zadania i podzadania powyższej funkcji przedstawia tabela nr 29.
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Tabela 29. Wydatki w 2013 r. na zadania i podzadania funkcji 22
Nr
22.

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie

Wykonanie
na koniec 2013 r.

Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna

74.249

Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego

15.433
11.386

22.1.3.
22.2.

Promocja, reprezentacja urzędu i doradztwo o charakterze programowym i ogólnopolitycznym
Ochrona informacji, danych osobowych, zarządzanie systemem bezpieczeństwa informacji oraz
obsługa prawna
Audyt oraz kontrola
Obsługa administracyjna

22.2.1.

Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz realizacja polityki finansowej

12.771

22.2.2.
22.3.
22.3.1.
22.3.2.

Obsługa logistyczna
Obsługa techniczna
Zarządzanie systemami teleinformatycznymi
Utrzymanie i odnowa majątku

8.017
38.027
6.117
31.910

22.1.
22.1.1.
22.1.2.

3.001
1.046
20.788

W roku 2013 NIK wykonała wszystkie zadania, zgodnie z planem budżetu w układzie zadaniowym. Proces finansowania
poszczególnych podzadań przebiegał prawidłowo. Na korektę wydatków miała wpływ zmiana liczby kontrolowanych
jednostek, pracochłonność w ramach poszczególnych kontroli oraz przeprowadzanie kontroli doraźnych (skargowe,
sprawdzające, rozpoznawcze), których liczba na etapie planowania nie była możliwa do określenia. Niektóre kontrole
zaplanowane w roku 2013 są kontynuowane w roku 2014.
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Załączniki
1.	Wykaz informacji o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa
w 2012 roku, przeprowadzonych w roku 2013
2.	Wykaz informacji o wynikach kontroli planowych wysłanych
do Sejmu RP lub wojewody od 1 stycznia 2013 r. do 30 kwietnia 2014 r.
3. Zestawienie kontroli doraźnych zakończonych informacją
lub wystąpieniem pokontrolnym w okresie od 1 stycznia 2013 r.
do 30 kwietnia 2014 r.
4.	Wykaz wniosków de lege ferenda Najwyższej Izby Kontroli
przedstawionych w informacjach o wynikach kontroli w 2013 r.
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Załączniki
Załącznik nr 1
Wykaz informacji o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2012 roku,
przeprowadzonych w roku 2013
Lp.

Tytuł i numer kontroli

1.

Wykonanie budżetu państwa w 2012 roku w części 05 Naczelny Sąd Administracyjny
(P/13/001)

2.

Wykonanie budżetu państwa w 2012 roku w części 06 Trybunał Konstytucyjny (P/13/002)
Wykonanie budżetu państwa w 2012 roku w części 16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
(P/13/003)
Wykonanie budżetu państwa w 2012 roku w części 17 Administracja publiczna oraz wykonanie
planu finansowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (P/13/004)

3.
4.
5.

Wykonanie budżetu państwa w 2012 roku w części 27 Informatyzacja (P/13/004)

6.

Wykonanie budżetu państwa w 2012 roku w części 43 Wyznania religijne oraz mniejszości
narodowe i etniczne (P/13/004)

7.

Wykonanie budżetu państwa w 2012 roku w części 34 Rozwój regionalny (P/13/005)
Wykonanie budżetu państwa w 2012 roku w części 45 Sprawy zagraniczne i członkostwo
Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (P/13/006)
Wykonanie budżetu państwa w 2012 roku w części 49 Urząd Zamówień Publicznych
(P/13/007)

8.
9.
10.

Wykonanie budżetu państwa w 2012 roku w części 58 Główny Urząd Statystyczny (P/13/008)

11.

Wykonanie budżetu państwa w 2012 roku w części 75 Rządowe Centrum Legislacji (P/13/009)
Wykonanie budżetu państwa w 2012 roku w części 80 Regionalne Izby Obrachunkowe
(P/13/010)
Wykonanie budżetu państwa w 2012 roku w części 82 Subwencje ogólne dla jednostek
samorządu terytorialnego (P/13/011)
Wykonanie budżetu państwa w 2012 roku w części 84 Środki własne Unii Europejskiej
(P/13/012)
Wykonanie budżetu państwa w 2012 roku w części 86 Samorządowe Kolegia Odwoławcze
(P/13/013)
Wykonanie budżetu państwa w 2012 roku w części 01 Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej (P/13/023)
Wykonanie budżetu państwa w 2012 roku w części 02 Kancelaria Sejmu (P/13/024)
Wykonanie budżetu państwa w 2012 roku w części 03 Kancelaria Senatu (P/13/025)
Wykonanie budżetu państwa w 2012 roku w części 08 Rzecznik Praw Obywatelskich
(P/13/026)
Wykonanie budżetu państwa w 2012 roku w części 11 Krajowe Biuro Wyborcze (P/13/027)
Wykonanie budżetu państwa w 2012 roku w części 19 Budżet, finanse publiczne i instytucje
finansowe (P/13/028)
Wykonanie budżetu państwa w 2012 roku w części 70 Komisja Nadzoru Finansowego
(P/13/029)
Wykonanie budżetu państwa w 2012 roku w częściach 78 Obsługa zadłużenia zagranicznego,
79 Obsługa długu krajowego (P/13/031)
Wykonanie budżetu państwa w 2012 roku w części 81 Rezerwa ogólna i części 83 Rezerwy
celowe (P/13/032)
Wykonanie planu finansowego Rzecznika Ubezpieczonych (P/13/035)

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Wykonanie budżetu państwa w 2012 roku w części 20 Gospodarka oraz wykonanie planów
finansowych przez Agencję Rezerw Materiałowych i Urząd Dozoru Technicznego (P/13/043)

26.
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Jednostka organizacyjna
przeprowadzająca kontrolę
Departament Administracji
Publicznej
Departament Administracji
Publicznej
Departament Administracji
Publicznej
Departament Administracji
Publicznej
Departament Administracji
Publicznej
Departament Administracji
Publicznej
Departament Administracji
Publicznej
Departament Administracji
Publicznej
Departament Administracji
Publicznej
Departament Administracji
Publicznej
Departament Administracji
Publicznej
Departament Administracji
Publicznej
Departament Administracji
Publicznej
Departament Administracji
Publicznej
Departament Administracji
Publicznej
Departament Budżetu i Finansów
Departament Budżetu i Finansów
Departament Budżetu i Finansów
Departament Budżetu i Finansów
Departament Budżetu i Finansów
Departament Budżetu i Finansów
Departament Budżetu i Finansów
Departament Budżetu i Finansów
Departament Budżetu i Finansów
Departament Budżetu i Finansów
Departament Gospodarki,
Skarbu Państwa i Prywatyzacji

Załączniki
Lp.

Tytuł i numer kontroli

27.

Wykonanie budżetu państwa w 2012 roku w części 36 Skarb Państwa, przychodów
z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz wykonanie planów finansowych: Funduszu
Reprywatyzacji, Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, Funduszu Skarbu Państwa,
Funduszu Rekompensacyjnego (P/13/044)

28.

Wykonanie budżetu państwa w 2012 roku w części 50 Urząd Regulacji Energetyki (P/13/045)

29.

Wykonanie budżetu państwa w 2012 roku w części 53 Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów (P/13/046)

30.

Wykonanie budżetu państwa w 2012 roku w części 60 Wyższy Urząd Górniczy (P/13/047)

31.

Wykonanie budżetu państwa w 2012 roku w części 61 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej
Polskiej (P/13/048)

32.

Wykonanie budżetu państwa w 2012 roku w części 64 Główny Urząd Miar (P/13/049)

33.

Wykonanie budżetu państwa w 2012 roku w części 65 Polski Komitet
Normalizacyjny(P/13/050)

34.

Wykonanie budżetu państwa w 2012 roku w części 68 Państwowa Agencja Atomistyki
(P/13/051)

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Wykonanie budżetu państwa w 2012 roku w części 74 Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa
(P/13/052)
Wykonanie budżetu państwa w 2012 roku w części 18 Budownictwo, gospodarka przestrzenna
i mieszkaniowa (P/13/070)
Wykonanie budżetu państwa w 2012 roku w części 21 Gospodarka morska (P/13/071)
Wykonanie budżetu państwa w 2012 roku w części 26 Łączność (P/13/072)
Wykonanie budżetu państwa w 2012 roku w części 39 Transport (P/13/073)
Wykonanie budżetu państwa w 2012 roku w części 71 Urząd Transportu Kolejowego
(P/13/074)
Wykonanie budżetu państwa w 2012 roku w części 76 Urząd Komunikacji Elektronicznej
P/13/075)
Wykonanie budżetu państwa w 2012 roku w części 09 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
(P/13/061)
Wykonanie budżetu państwa w 2012 roku w części 24 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego oraz wykonania planu finansowego Funduszu Promocji Kultury i Funduszu
Promocji Twórczości (P/13/062)
Wykonanie budżetu państwa w 2012 roku w części 25 Kultura fizyczna i części 40 Turystyka
oraz wykonanie planu finansowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów i Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej (P/13/063)
Wykonanie budżetu państwa w 2012 roku w części 28 Nauka, części 38 Szkolnictwo wyższe
i części 67 Polska Akademia Nauk oraz wykonania planu finansowego Funduszu Nauki
i Technologii Polskiej (P/13/064)
Wykonanie budżetu państwa w 2012 roku w części 30 Oświata i wychowanie (P/13/065)
Wykonanie budżetu państwa w 2012 roku w części 29 Obrona narodowa oraz wykonanie planu
finansowego Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych (P/13/084)
Wykonanie budżetu państwa w 2012 roku w części 29 Obrona narodowa przez Służbę
Kontrwywiadu Wojskowego (P/13/084)
Wykonanie budżetu państwa w 2012 roku w części 29 Obrona narodowa przez Służbę
Wywiadu Wojskowego (P/13/084)
Wykonanie budżetu państwa w 2012 roku w części 13 Instytut Pamięci Narodowej – Komisja
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (P/13/090)

51.

Wykonanie budżetu państwa w 2012 roku w części 15/00 Sądy powszechne (P/13/091)

52.

Wykonanie budżetu państwa w 2012 roku w części 37 Sprawiedliwość oraz wykonanie planów
finansowych Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej i Funduszu
Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy (P/13/092)

Jednostka organizacyjna
przeprowadzająca kontrolę
Departament Gospodarki,
Skarbu Państwa i Prywatyzacji
Departament Gospodarki,
Skarbu Państwa i Prywatyzacji
Departament Gospodarki,
Skarbu Państwa i Prywatyzacji
Departament Gospodarki,
Skarbu Państwa i Prywatyzacji
Departament Gospodarki,
Skarbu Państwa i Prywatyzacji
Departament Gospodarki,
Skarbu Państwa i Prywatyzacji
Departament Gospodarki,
Skarbu Państwa i Prywatyzacji
Departament Gospodarki,
Skarbu Państwa i Prywatyzacji
Departament Gospodarki,
Skarbu Państwa i Prywatyzacji
Departament Infrastruktury
Departament Infrastruktury
Departament Infrastruktury
Departament Infrastruktury
Departament Infrastruktury
Departament Infrastruktury
Departament Nauki, Oświaty
i Dziedzictwa Narodowego
Departament Nauki, Oświaty
i Dziedzictwa Narodowego
Departament Nauki, Oświaty
i Dziedzictwa Narodowego
Departament Nauki, Oświaty
i Dziedzictwa Narodowego
Departament Nauki, Oświaty
i Dziedzictwa Narodowego
Departament Obrony Narodowej
Departament Obrony Narodowej
Departament Obrony Narodowej
Departament Porządku
i Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Departament Porządku
i Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Departament Porządku
i Bezpieczeństwa Wewnętrznego
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Lp.

Tytuł i numer kontroli

53.

Wykonanie budżetu państwa w 2012 roku w części 42 Sprawy wewnętrzne oraz wykonanie
planów finansowych Funduszu Wsparcia Policji, Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa
Publicznego, Funduszu Wsparcia Straży Granicznej, Funduszu Wsparcia Państwowej Straży
Pożarnej oraz Funduszu Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (P/13/093)

54.

Wykonanie budżetu państwa w 2012 roku w części 56 Centralne Biuro Antykorupcyjne (P/13/095)

55.

Wykonanie budżetu państwa w 2012 roku w części 57 Agencja Bezpieczeństwa
Wewnętrznego (P/13/096)

56.

Wykonanie budżetu państwa w 2012 roku w części 59 Agencja Wywiadu (P/13/097)

57.

Wykonanie budżetu państwa w 2012 roku w części 88 Powszechne jednostki organizacyjne
prokuratury (P/13/098)

58.

Wykonanie budżetu państwa w 2012 roku w części 12 Państwowa Inspekcja Pracy (P/13/103)
Wykonanie budżetu państwa w 2012 roku w częściach 31 Praca, 44 Zabezpieczenie
Społeczne, 63 Rodzina oraz wykonanie planów finansowych Funduszu Pracy Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (P/13/104)
Wykonanie budżetu państwa w 2012 roku w części 72 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego oraz wykonania planów finansowych Funduszu Emerytalno-Rentowego,
Funduszu Administracyjnego oraz Funduszu Prewencji i Rehabilitacji (P/13/107)
Wykonanie budżetu państwa w 2012 roku w części 73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych
oraz wykonania planów finansowych Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Rezerwy
Demograficznej, Funduszu Emerytur Pomostowych i wykonania planu finansowego Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych jako państwowej osoby prawnej (P/13/108)
Wykonanie planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
(P/13/109)
Wykonanie budżetu państwa w 2012 roku w częściach: 32 Rolnictwo, 33 Rozwój wsi,
35 Rynki rolne, 62 Rybołówstwo (P/13/114)
Wykonanie planu finansowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2012 roku
(P/13/115)

59.
60.

61.
62.
63.
64.
65.

Wykonanie planu finansowego Agencji Rynku Rolnego w 2012 r. (P/13/116)

66.

Wykonanie planu finansowego Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych
w 2012 r. (P/13/117)

67.

Wykonanie planów finansowych Agencji Nieruchomości Rolnych w 2012 r. (P/13/118)

68.

Wykonanie budżetu państwa w 2012 roku w części 22 Gospodarka wodna
i w części 41 Środowisko (P/13/121)
Wykonanie planu finansowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej (P/13/122)
Wykonanie budżetu państwa w 2012 roku w części 46 Zdrowie oraz wykonanie planu
finansowego Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych (P/13/126)
Wykonanie budżetu państwa w 2012 roku w części 66 Rzecznik Praw Pacjenta (P/13/127)
Wykonanie budżetu państwa w 2012 roku w części 85/20 Województwo podlaskie (P/13/133)
Wykonanie budżetu państwa w 2012 roku w części 85/04 Województwo kujawsko-pomorskie
(P/13/137)
Wykonanie budżetu państwa w 2012 roku w części 85/22 Województwo pomorskie (P/13/140)
Wykonanie budżetu państwa w 2012 roku w części 85/24 Województwo śląskie (P/13/144)
Wykonanie budżetu państwa w 2012 roku w części 85/26 Województwo świętokrzyskie (P/13/147)
Wykonanie budżetu państwa w 2012 roku w części 85/12 Województwo małopolskie
(P/13/150)
Wykonanie budżetu państwa w 2012 roku w części 85/10 Województwo łódzkie (P/13/158)
Wykonanie budżetu państwa w 2012 roku w części 85/06 Województwo lubelskie (P/13/155)
Wykonanie budżetu państwa w 2012 roku w części 85/28 Województwo warmińsko-mazurskie
(P/13/162)
Wykonanie budżetu państwa w 2012 roku w części 85/16 Województwo opolskie (P/13/164)

69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
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Jednostka organizacyjna
przeprowadzająca kontrolę
Departament Porządku
i Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Departament Porządku
i Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Departament Porządku
i Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Departament Porządku
i Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Departament Porządku
i Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Departament Pracy,
Spraw Społecznych i Rodziny
Departament Pracy,
Spraw Społecznych i Rodziny
Departament Pracy,
Spraw Społecznych i Rodziny
Departament Pracy,
Spraw Społecznych i Rodziny
Departament Pracy,
Spraw Społecznych i Rodziny
Departament Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Departament Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Departament Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Departament Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Departament Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Departament Środowiska
Departament Środowiska
Departament Zdrowia
Departament Zdrowia
Delegatura NIK w Białymstoku
Delegatura NIK w Bydgoszczy
Delegatura NIK w Gdańsku
Delegatura NIK w Katowicach
Delegatura NIK w Kielcach
Delegatura NIK w Krakowie
Delegatura NIK w Łodzi
Delegatura NIK w Lublinie
Delegatura NIK w Olsztynie
Delegatura NIK w Opolu

Załączniki
Lp.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

Tytuł i numer kontroli
Wykonanie budżetu państwa w 2012 roku w części 85/30 Województwo wielkopolskie
(P/13/167)
Wykonanie budżetu państwa w 2012 roku w części 85/18 Województwo podkarpackie
(P/13/174)
Wykonanie budżetu państwa w 2012 roku w części 85/32 Województwo zachodniopomorskie
(P/13/175)
Wykonanie budżetu państwa w 2012 roku w części 04 Sąd Najwyższy (P/13/088)
Wykonanie budżetu państwa w 2012 roku w części 10 Generalny Inspektor Ochrony Danych
Osobowych (P/13/089)
Wykonanie budżetu państwa w 2012 roku w części 14 Rzecznik Praw Dziecka (P/13/177)
Wykonanie budżetu państwa w 2012 roku w części 52 Krajowa Rada Sądownictwa (P/13/094)
Wykonanie budżetu państwa w 2012 roku w części 54 Urząd do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych (P/13/178)
Wykonanie budżetu państwa w 2012 roku w części 85/14 Województwo mazowieckie
(P/13/179)
Wykonanie budżetu państwa w 2012 roku w części 85/02 Województwo dolnośląskie
(P/13/185)
Wykonanie budżetu państwa w 2012 roku w części 85/08 Województwo lubuskie (P/13/191)

Jednostka organizacyjna
przeprowadzająca kontrolę
Delegatura NIK w Poznaniu
Delegatura NIK w Rzeszowie
Delegatura NIK w Szczecinie
Delegatura NIK w Warszawie
Delegatura NIK w Warszawie
Delegatura NIK w Warszawie
Delegatura NIK w Warszawie
Delegatura NIK w Warszawie
Delegatura NIK w Warszawie
Delegatura NIK we Wrocławiu
Delegatura NIK w Zielonej Górze

299

Załączniki
Załącznik nr 2
Wykaz informacji o wynikach kontroli planowych wysłanych do Sejmu RP lub wojewody
od 1 stycznia 2013 r. do 30 kwietnia 2014 r.
Lp.

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

Tytuł i numer kontroli

Jednostka organizacyjna
koordynująca kontrolę

Wykonanie wniosków z kontroli działań organów
administracji publicznej na rzecz uregulowania stanu
Departament Administracji
faktycznego i prawnego nieruchomości Skarbu Państwa Publicznej
i Nieruchomości stanowiących zasób gminny (P/12/016)
Departament Administracji
Promulgacja prawa w postaci elektronicznej (P/12/017)
Publicznej
Prowadzenie konkursów i zawieranie umów
przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
Departament Administracji
na przykładzie wybranych działań Programu
Publicznej
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (P/12/018)
Upraszczanie zasad wdrażania funduszy strukturalnych Departament Administracji
(P/12/019)
Publicznej
Realizacja zadań pracodawcy w odniesieniu
Departament Administracji
do pracowników jednostek samorządu terytorialnego
Publicznej
(P/12/190)
Regulowanie stanu prawnego nieruchomości zajętych
pod drogi gminne (P/13/015)
Przygotowanie wybranych gmin do wprowadzenia
nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi
(P/13/018)
Gospodarowanie rzeczowym majątkiem trwałym
przez niektóre ministerstwa, urzędy centralne
oraz Naczelny Sąd Administracyjny (P/12/035)
Zadłużenie wybranych instytucji sektora finansów
publicznych oraz Krajowego Funduszu Drogowego
(P/12/036)
Egzekwowanie należności podatkowych i celnych
przez izby celne (P/12/037)
Obniżanie dochodów do opodatkowania o straty
z działalności gospodarczej (P/12/038)
Realizacja zaleceń Rady Unii Europejskiej
z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie krajowego programu
reform Polski z 2011 r. oraz zaktualizowanego
programu konwergencji na lata 2011-2014 (P/12/039)
Zarządzanie przez Narodowy Bank Polski rezerwami
dewizowymi (P/13/041)
Zwalczanie oszustw w podatku od towarów i usług
(P/13/042)
Funkcjonowanie systemu ochrony praw klientów
podmiotów rynku finansowego (P/13/038)
Wykonanie założeń polityki pieniężnej w 2012 r.
(P/13/021)

17.

Zawieranie umów gazowych oraz realizacja inwestycji –
terminal LNG w Świnoujściu (P/11/184)

18.

Realizacja przedsięwzięć w systemie partnerstwa
publiczno-prywatnego (P/12/051)

19.

Restrukturyzacja przedsiębiorców finansowana
e środków Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców
(P/12/052)

20.

Ochrona klientów dokonujących zakupów towarów
w sklepach internetowych (P/12/053)
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Dział administracji
Administracja
publiczna
Administracja
publiczna
Członkostwo
Rzeczypospolitej
Polskiej w Unii
Europejskiej

Data wysłania
do
Sejmu/wojewody

Omówienie
kontroli
str.

24 kwietnia 2013 r.

147

15 maja 2013 r.
26 kwietnia 2013 r.

83, 90

Rozwój regionalny

9 lipca 2013 r.

Administracja
publiczna

1 lipca 2013 r.

Departament Administracji
Publicznej

Administracja
publiczna

4 kwietnia 2014 r.

Departament Administracji
Publicznej

Administracja
publiczna

27 grudnia 2013 r.

131

Departament Budżetu
i Finansów

Finanse publiczne

15 lutego 2013 r.

76

Departament Budżetu
i Finansów

Finanse publiczne

7 maja 2013 r.

76

Finanse publiczne

26 kwietnia 2013 r.

Finanse publiczne

29 kwietnia 2013 r.

Finanse publiczne

3 czerwca 2013 r.

74

Finanse publiczne

24 marca 2014 r.

74

Finanse publiczne

25 kwietnia 2014 r.

75

Finanse publiczne

29 kwietnia 2014 r.

75

Finanse publiczne

17 czerwca 2013 r.

Gospodarka

21 czerwca 2013 r.

105

Administracja
publiczna

21 maja 2013 r.

100

Skarb Państwa

21 lutego 2013 r.

Administracja
publiczna

20 czerwca 2013 r.

Departament Budżetu
i Finansów
Departament Budżetu
i Finansów
Departament Budżetu
i Finansów
Departament Budżetu
i Finansów
Departament Budżetu
i Finansów
Departament Budżetu
i Finansów
Departament Budżetu
i Finansów
Departament Gospodarki,
Skarbu Państwa
i Prywatyzacji
Departament Gospodarki,
Skarbu Państwa
i Prywatyzacji
Departament Gospodarki,
Skarbu Państwa
i Prywatyzacji
Departament Gospodarki,
Skarbu Państwa
i Prywatyzacji

90

Załączniki
Lp.

Tytuł i numer kontroli

21.

Prywatyzacja Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA
(P/12/054)

22.

Opracowanie oraz realizacja Programu Polskiej
Energetyki Jądrowej (PPEJ) (P/12/055)

23.

Rozwój gazowej sieci przesyłowej (P/12/056)

24.

Stosowanie biopaliw i biokomponentów w transporcie
(P/13/054)

25.

26.
27.
28.
29.

30.
31.

Gospodarowanie lokalami komunalnymi w budynkach
mieszkalnych (P/12/069)
Wykonywanie przez GDDKiA obowiązków inwestora
przy realizacji inwestycji drogowych (P/12/076)
Funkcjonowanie ratownictwa technicznego i ochrony
przeciwpożarowej na kolei (P/12/077)
Inwestycje infrastrukturalne PKP PLK SA (P/12/078)
Realizacja zadań przez organy nadzoru budowlanego
(P/12/079)
Wdrażanie krajowego systemu poboru opłat drogowych
(P/12/080)
Wykonanie planu finansowego Krajowego Funduszu
Drogowego oraz Funduszu Kolejowego w 2012 roku
(P/13/076)

32.

Planowanie i realizacja inwestycji na terenach
zagrożonych powodzią (P/13/077)

33.

Funkcjonowanie żeglugi śródlądowej (P/13/079)

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Jednostka organizacyjna
koordynująca kontrolę
Departament Gospodarki,
Skarbu Państwa
i Prywatyzacji
Departament Gospodarki,
Skarbu Państwa
i Prywatyzacji
Departament Gospodarki,
Skarbu Państwa
i Prywatyzacji
Departament Gospodarki,
Skarbu Państwa
i Prywatyzacji

Dział administracji

Data wysłania
do
Sejmu/wojewody

Omówienie
kontroli
str.

Skarb Państwa

19 lipca 2013 r.

Gospodarka

26 września
2013 r.

108

Gospodarka

18 października
2013 r.

104

Gospodarka

24 marca 2014 r.

110

Departament Infrastruktury

Budownictwo,
lokalne planowanie
i zagospodarowanie
przestrzenne
oraz mieszkalnictwo

10 stycznia 2013 r.

142

Departament Infrastruktury

Transport

29 kwietnia 2013 r.

120

Departament Infrastruktury

Sprawy wewnętrzne

27 marca 2013 r.

Departament Infrastruktury

Transport
Budownictwo,
lokalne planowanie
i zagospodarowanie
przestrzenne
oraz mieszkalnictwo

25 lutego 2013 r.

116

7 maja 2013 r.

144

Departament Infrastruktury

Departament Infrastruktury

Transport

17 października
2013 r.

121

Departament Infrastruktury

Finanse publiczne

23 września
2013 r.

123

14 lutego 2014 r.

145

1 kwietnia 2014 r.

122

Oświata
i wychowanie

15 lutego 2013 r.

180

Oświata
i wychowanie

30 października
2013 r.

82, 181

Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego

4 marca 2013 r.

185

Oświata
i wychowanie

5 grudnia 2013 r.

188

Oświata
i wychowanie

15 października
2013 r.

177

Turystyka

18 kwietnia 2013 r.

187

Obrona narodowa

22 maja 2013 r.

204

Obrona narodowa

22 maja 2013 r.

204

Departament Infrastruktury

Departament Infrastruktury
Departament Nauki,
Kształcenie uczniów z niepełnosprawnościami
Oświaty i Dziedzictwa
o specjalnych potrzebach edukacyjnych (P/12/057)
Narodowego
Departament Nauki,
Realizacja projektów edukacyjnych w ramach priorytetu
Oświaty i Dziedzictwa
III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (P/12/064)
Narodowego
Departament Nauki,
Wykonywanie przez państwowe instytucje kultury zadań
Oświaty i Dziedzictwa
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (P/12/065)
Narodowego
Departament Nauki,
Wychowanie fizyczne i sport w szkołach publicznych
Oświaty i Dziedzictwa
i niepublicznych (P/12/067)
Narodowego
Departament Nauki,
Przygotowanie gmin i szkół do objęcia dzieci
Oświaty i Dziedzictwa
sześcioletnich obowiązkiem szkolnym (P/12/068)
Narodowego
Departament Nauki,
Przestrzeganie warunków świadczenia usług
Oświaty i Dziedzictwa
turystycznych (P/12/192)
Narodowego
Wyposażanie i zaopatrywanie Polskich Kontyngentów
Departament Obrony
Wojskowych uczestniczących w operacjach poza
Narodowej
granicami państwa (P/12/082)
Departament Obrony
Organizacja i funkcjonowanie systemu zaopatrywania
jednostek wojskowych (P/12/083)
Narodowej

Budownictwo,
lokalne planowanie
i zagospodarowanie
przestrzenne
oraz mieszkalnictwo
Transport
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Załączniki
Lp.
42.
43.
44.
45.
46.

47.

48.

49.

Tytuł i numer kontroli
Stan przygotowania sił i środków Wojsk Specjalnych
do działań w powierzonych obszarach
odpowiedzialności (P/13/085)
Wycofywanie z Sił Zbrojnych RP zbędnego uzbrojenia
i sprzętu wojskowego oraz jego zagospodarowanie
(P/13/086)
Wykonanie budżetu za 2012 r. przez Wielonarodowy
Korpus Północno-Wschodni (P/13/087)
Nabór, postępowanie kwalifikacyjne i szkolenie nowo
przyjętych funkcjonariuszy ABW, CBA, Policji i Straży
Granicznej (P/12/093)
Profilaktyka narkomanii w szkołach (P/12/094)
Planowanie i realizacja wybranych projektów
teleinformatycznych, mających na celu usprawnienie
funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji
(P/12/096)
Uzyskiwanie i przetwarzanie przez uprawnione
podmioty danych z bilingów, informacji o lokalizacji
oraz innych danych, o których mowa w art. 180c i d
ustawy Prawo telekomunikacyjne (P/12/191)
Realizacja przez organy państwa nadzoru nad służbami
prowadzącymi czynności operacyjno-rozpoznawcze
(P/13/099)

50.

Działania Policji na rzecz bezpieczeństwa obywateli
w ruchu drogowym (P/13/100)

51.

Organizacja systemów orzecznictwa lekarskiego ZUS
dla celów rentowych oraz orzekania
o niepełnosprawności (P/12/105)

52.

System opieki nad dziećmi do lat trzech (P/12/106)

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie przez
administrację publiczną (P/12/107)
Realizacja kontraktów socjalnych przez miejskie
i gminne ośrodki pomocy społecznej (P/13/102)
Zatrudnienie socjalne jako instrument działań na rzecz
rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej oraz
wzmocnienia aktywności osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym (P/13/110)
Aktywizacja zawodowa i łagodzenie skutków bezrobocia
osób powyżej 50. roku życia (P/13/111)
Koordynacja i realizacja działań z zakresu infrastruktury
komunalnej finansowanych ze środków UE na Wspólną
Politykę Rolną i z funduszy strukturalnych (P/12/114)
Realizacja programów zwalczania salmonelli w stadach
kur (P/12/113)
Zarządzanie należnościami finansowymi w agencjach
rolnych (P/13/119)
Przestrzeganie wybranych przepisów rozporządzenia
UE w sprawie przemieszczania odpadów (P/12/115)
Realizacja przez Generalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska oraz regionalnych dyrektorów ochrony
środowiska wybranych zadań w zakresie ochrony
przyrody, w tym obszarów Natura 2000 (P/12/118)
Funkcjonowanie systemu rolniczego ubezpieczenia
emerytalno-rentowego (P/11/091)
Sprawowanie opieki medycznej wobec osób
pozbawionych wolności (P/12/122)
Zakup i wykorzystanie aparatury medycznej
ze szczególnym uwzględnieniem środków europejskich
(P/12/123)
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Jednostka organizacyjna
koordynująca kontrolę

Dział administracji

Data wysłania
do
Sejmu/wojewody

Omówienie
kontroli
str.

Departament Obrony
Narodowej

Obrona narodowa

3 kwietnia 2014 r.

205

Departament Obrony
Narodowej

Obrona narodowa

18 kwietnia 2014 r.

205

Obrona narodowa

20 grudnia 2013 r.

Sprawy wewnętrzne

24 kwietnia 2013 r.

199

Sprawy wewnętrzne

26 września
2013 r.

179

Departament Porządku
i Bezpieczeństwa
Wewnętrznego

Sprawy wewnętrzne

28 czerwca 2013 r.

200

Departament Porządku
i Bezpieczeństwa
Wewnętrznego

Sprawy wewnętrzne

7 października
2013 r.

189

Sprawy wewnętrzne

z kontroli
nie sporządzono
informacji

Sprawy wewnętrzne

9 kwietnia 2014 r.

Departament Pracy, Spraw
Społecznych i Rodziny

Zabezpieczenie
społeczne

13 maja 2013 r.

173

Departament Pracy, Spraw
Społecznych i Rodziny
Departament Pracy, Spraw
Społecznych i Rodziny
Departament Pracy, Spraw
Społecznych i Rodziny

Zabezpieczenie
społeczne

22 sierpnia 2013 r.

165

Rodzina

5 lipca 2013 r.

168

Zabezpieczenie
społeczne

16 grudnia 2013 r.

172

Departament Pracy, Spraw
Społecznych i Rodziny

Zabezpieczenie
społeczne

16 grudnia 2013 r.

171

Departament Pracy, Spraw
Społecznych i Rodziny

Praca

3 lutego 2014 r.

169

Departament Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

Rozwój regionalny

13 lipca 2013 r.

92

Rolnictwo

14 stycznia 2013 r.

Rozwój wsi

24 kwietnia 2014 r.

129

Departament Środowiska

Środowisko

24 stycznia 2013 r.

134

Departament Środowiska

Środowisko

15 października
2013 r.

134

Departament Obrony
Narodowej
Departament Porządku
i Bezpieczeństwa
Wewnętrznego
Departament Porządku
i Bezpieczeństwa
Wewnętrznego

Departament Porządku
i Bezpieczeństwa
Wewnętrznego
Departament Porządku
i Bezpieczeństwa
Wewnętrznego

Departament Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Departament Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

Departament Zdrowia
Departament Zdrowia
Departament Zdrowia

Zabezpieczenie
społeczne
Zdrowie/
Sprawiedliwość
Zdrowie

196, 197

15 stycznia 2013 r.
7 stycznia 2013 r.
4 czerwca 2013 r.

90, 158

Załączniki
Lp.
65.
66.
67.

68.

69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

77.
78.
79.
80.

81.

82.
83.

Tytuł i numer kontroli
Dostępność i finansowanie opieki stomatologicznej
ze środków publicznych (P/12/124)
Informatyzacja szpitali (P/12/125)
Wykonanie w 2012 r. planu finansowego
Narodowego Funduszu Zdrowia (P/12/128)
Dostępność obiektów użyteczności publicznej
dla osób niepełnosprawnych w województwie
podlaskim (P/12/127)
Wdrażanie innowacji przez szkoły wyższe i parki
technologiczne (P/12/128)
Wykonywanie zadań gmin dotyczących ochrony
zwierząt (P/12/193)
Sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego
przez Państwową Inspekcję Sanitarną na terenie
województwa kujawsko-pomorskiego (P/12/131)
Funkcjonowanie funduszy sołeckich (P/12/134)
Realizacja przepisów ustawy o ochronie zdrowia
przed następstwami używania tytoniu i wyrobów
tytoniowych (P/12/137)
Usuwanie drzew z terenu nieruchomości gminnych
i zagospodarowanie pozyskanego drewna (P/12/138)
Finansowanie rozwoju zawodowego pracowników
publicznych służb zatrudnienia w województwie
świętokrzyskim (P/12/140)
Przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych
źródłach lub pochodzące ze źródeł nieujawnionych
w województwie świętokrzyskim (P/13/148)
Prowadzenie kontroli świadczeniodawców
oraz weryfikacja wykonania zakontraktowanych
świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy
Fundusz Zdrowia (P/12/142)
Funkcjonowanie systemu ochrony przeciwpowodziowej
na przykładzie rzeki Serafa (P/12/143)
Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej
przez Narodowy Fundusz Zdrowia (P/12/145)
Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania
kobiet i mężczyzn w sektorze publicznym (P/13/151)
Opłaty planistyczne i roszczenia odszkodowawcze
w związku z uchwaleniem lub zmianą planów
miejscowych (P/12/147)
Wykorzystanie środków publicznych na finansowanie
działalności naukowo-badawczej szkół wyższych
w województwie lubelskim (P/12/148)
Działalność Ochotniczych Hufców Pracy (P/12/149)

Jednostka organizacyjna
koordynująca kontrolę

Dział administracji

Data wysłania
do
Sejmu/wojewody

Omówienie
kontroli
str.

Departament Zdrowia

Zdrowie

30 lipca 2013 r.

154

Departament Zdrowia

Zdrowie

10 kwietnia 2013 r.

159

Departament Zdrowia

Zdrowie

10 grudnia 2013 r.

Delegatura w Białymstoku

Budownictwo,
lokalne planowanie
i zagospodarowanie
przestrzenne
oraz mieszkalnictwo

20 lutego 2013 r.

Delegatura w Białymstoku

Gospodarka

25 lipca 2013 r.

Delegatura w Białymstoku

Rolnictwo

27 lipca 2013 r.

Delegatura w Bydgoszczy

Środowisko

25 kwietnia 2013 r.

Delegatura w Gdańsku

Administracja
publiczna

21 marca 2013 r.

99

Delegatura w Katowicach

Zdrowie

15 lipca 2013 r.

160

Delegatura w Katowicach

Środowisko

30 lipca 2013 r.

137

Delegatura w Kielcach

Praca

28 stycznia
2013 r./wysłano
do wojewody

Delegatura w Kielcach

Finanse publiczne

9 kwietnia 2014 r.

Delegatura w Krakowie

Zdrowie

20 maja 2013 r.

158

Delegatura w Krakowie

Gospodarka wodna

30 lipca 2013 r.

195

Delegatura w Krakowie

Zdrowie

18 kwietnia 2014 r.

151

Delegatura w Krakowie

Praca

14 stycznia 2014 r.

Delegatura w Lublinie

Budownictwo,
lokalne planowanie
i zagospodarowanie
przestrzenne
oraz mieszkalnictwo

5 marca 2013 r.

Delegatura w Lublinie

Szkolnictwo wyższe

Delegatura w Lublinie

Praca
Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego
Budownictwo,
lokalne planowanie
i zagospodarowanie
przestrzenne
oraz mieszkalnictwo

84.

Realizacja zadań w zakresie kultury przez jednostki
samorządu terytorialnego (P/12/150)

Delegatura w Lublinie

85.

Bezpieczeństwo użytkowania obiektów budowlanych
w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych
w województwie lubelskim (P/13/153)

Delegatura w Lublinie

86.

Funkcjonowanie miejskiego monitoringu wizyjnego
i jego wpływ na poprawę bezpieczeństwa publicznego
(P/13/154)

Delegatura w Lublinie

87.

Funkcjonowanie Euroregionu „Bug" (P/13/156)

Delegatura w Lublinie

146

z kontroli
nie sporządzono
informacji
1 marca 2013 r.
30 lipca 2013 r.

31 października
2013 r.

145, 180

Sprawy wewnętrzne

16 maja 2014 r.

199

Finanse publiczne

21 listopada
2013 r.
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Załączniki
Lp.

Tytuł i numer kontroli

Jednostka organizacyjna
koordynująca kontrolę

Dział administracji

Data wysłania
do
Sejmu/wojewody

Omówienie
kontroli
str.

19 kwietnia 2013 r.

81, 119

6 sierpnia 2013 r.

145

27 marca 2013 r.

96

88.

Realizacja inwestycji drogowych przez powiatowe
i gminne jednostki samorządu terytorialnego w ramach
Działania I.1 Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego – Drogi (P/12/152)

Delegatura w Łodzi

89.

Realizacja przez miasta województwa łódzkiego zadań
z zakresu planowania i zagospodarowania
przestrzennego (P/12/153)

Delegatura w Łodzi

90.

Wykonanie wniosków z kontroli ustalania
i egzekwowania przez gminy opłaty adiacenckiej
oraz opłaty planistycznej (P/12/156)

Delegatura w Olsztynie

91.

Gospodarka rybacka na jeziorach Skarbu Państwa
w województwie warmińsko-mazurskim (P/13/163)

Delegatura w Olsztynie

Rybołówstwo

18 kwietnia 2014 r.

Windykacja dochodów z tytułu nałożonych mandatów
karnych i kar administracyjnych (P/12/158)

Delegatura w Opolu

Administracja
publiczna

26 czerwca 2013 r.

93.

Gospodarowanie komunalnymi obiektami i lokalami
o przeznaczeniu użytkowym w miastach województwa
wielkopolskiego (P/12/163)

Delegatura w Poznaniu

13 sierpnia
2013 r./wysłano
do wojewody

94.

Gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu
Państwu przez Agencję Nieruchomości Rolnych
Oddział Terenowy w Poznaniu (P/12/164)

Budownictwo,
lokalne planowanie
i zagospodarowanie
przestrzenne
oraz mieszkalnictwo

Delegatura w Poznaniu

Skarb Państwa

16 lipca 2013 r.

95.

Realizacja i wykorzystanie przez samorządy województw
i gmin dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych (P/12/165)

Delegatura w Poznaniu

Finanse publiczne

26 kwietnia 2013 r.

97

Delegatura w Poznaniu

Środowisko

19 grudnia 2013 r.

132

Delegatura w Poznaniu

Transport

23 kwietnia 2014 r.

118

Delegatura w Rzeszowie

Środowisko

15 maja 2013 r.

Delegatura w Rzeszowie

Rolnictwo

21 lutego 2013 r.

Delegatura w Rzeszowie

Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego

14 września
2013 r.

Delegatura w Szczecinie

Członkostwo
Rzeczypospolitej
Polskiej w Unii
Europejskiej

Delegatura w Szczecinie

Skarb Państwa

14 stycznia 2014 r.

Delegatura w Warszawie

Budownictwo,
lokalne planowanie
i zagospodarowanie
przestrzenne
oraz mieszkalnictwo

7 maja 2013 r.

92.

96.
97.
98.

99.

100.

101.

102.

103.

Zagospodarowanie osadów powstających
w oczyszczalniach ścieków komunalnych w latach
2011-2012 (P/13/168)
Organizacja sieci dróg powiatowych i gminnych
z uwzględnieniem efektów realizacji Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (P/13/169)
Wydawanie zintegrowanych pozwoleń na korzystanie
ze środowiska w województwie podkarpackim
(P/12/168)
Nadzór weterynaryjny i sanitarny nad przestrzeganiem
przez producentów żywności standardów
weterynaryjnych i sanitarnych w województwie
podkarpackim (P/12/169)
Prawidłowość gospodarowania zabytkami nieruchomymi
przez wybrane jednostki samorządu terytorialnego z terenu
województwa podkarpackiego (P/13/172)
Realizacja na terenie województwa
zachodniopomorskiego Programu Operacyjnego
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013",
w zakresie osi priorytetowych 2 i 3 (P/12/171)
Sprzedaż nieruchomości rolnych Zasobu Własności
Rolnej Skarbu Państwa przez Oddziały Terenowe
Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie,
Warszawie i Wrocławiu (P/13/195)
Utrzymanie terenów nieruchomości gruntowych
w aspekcie walorów krajobrazowych i estetycznych
(P/12/178)

304

Transport
Budownictwo,
lokalne planowanie
i zagospodarowanie
przestrzenne
oraz mieszkalnictwo
Budownictwo,
lokalne planowanie
i zagospodarowanie
przestrzenne
oraz mieszkalnictwo

77

143

186

88, 90

Załączniki
Lp.
104.
105.
106.
107.

108.

109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.

Tytuł i numer kontroli
Organizacja i funkcjonowanie wyścigów konnych
(P/12/179)
Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji
(P/12/180)
Przygotowanie rządowych dokumentów strategicznych
perspektywy 2014-2020 (P/12/181)
Gospodarowanie środkami publicznymi
przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska
i gospodarki wodnej (P/13/181)
Realizacja obowiązków z zakresu bezpieczeństwa
w budynkach użyteczności publicznej w Warszawie
(P/13/182)
Funkcjonowanie szkół i ośrodków szkoleniowych
w Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Straży
Granicznej (P/12/185)
Poszukiwanie, wydobywanie i zagospodarowanie gazu
ze złóż łupkowych (P/12/186)
Sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad spółkami
komunalnymi i spółkami z większościowym udziałem
Skarbu Państwa (P/12/187)
Realizacja Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej
w dorzeczu rzeki Odry przy wykorzystaniu pożyczki
Banku Światowego (P/13/184)
Funkcjonowanie systemu adopcyjnego w województwie
dolnośląskim (P/13/186)
Nabór pracowników na stanowiska urzędnicze
w jednostkach samorządu terytorialnego (P/13/192)
Udzielanie i realizacja przez Urząd Miasta Zielona Góra
i miejskie jednostki organizacyjne zamówień
publicznych w latach 2008-2012 (P/13/193)

Jednostka organizacyjna
koordynująca kontrolę

Dział administracji

Data wysłania
do
Sejmu/wojewody

Omówienie
kontroli
str.

Delegatura w Warszawie

Rolnictwo

10 czerwca 2013 r.

Delegatura w Warszawie

Środowisko

5 sierpnia 2013 r.

Delegatura w Warszawie

Budżet

28 listopada
2013 r.

Delegatura w Warszawie

Środowisko

25 marca 2014 r.

Delegatura w Warszawie

Budownictwo,
lokalne planowanie
i zagospodarowanie
przestrzenne
oraz mieszkalnictwo

15 kwietnia 2014 r.

Delegatura we Wrocławiu

Sprawy wewnętrzne

29 lipca 2013 r.

Delegatura we Wrocławiu

Gospodarka

13 stycznia 2014 r.

Delegatura we Wrocławiu

Skarb Państwa

25 lipca 2013 r.

Delegatura we Wrocławiu

Gospodarka wodna

12 listopada
2013 r.

140

Delegatura we Wrocławiu

Rodzina

28 kwietnia 2014 r.

166

Delegatura w Zielonej
Górze

Administracja
publiczna

11 lutego 2014 r.

Delegatura w Zielonej
Górze

Administracja
publiczna

13 stycznia 2014 r.

138

136

183
107, 140
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Załączniki
Załącznik nr 3
Zestawienie kontroli doraźnych zakończonych informacją lub wystąpieniem pokontrolnym
w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 30 kwietnia 2014 r.
Tytuł
i numer kontroli

Lp.

1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

Funkcjonowanie placówki zagranicznej Ministerstwa Spraw
Zagranicznych ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki
finansowej i inwestycyjnej (I/12/003)
Funkcjonowanie placówek zagranicznych Ministerstwa Spraw
zagranicznych ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zadań
służby konsularnej w zakresie wydawania wiz i wydawania Karty
Polaka (I/12/004)
Udzielanie dotacji na zadania dotyczące współpracy z Polonią
i Polakami za granicą w 2013 r. (I/13/001)
Działania podmiotów zarządzających realizacją wybranych
krajowych programów operacyjnych współfinansowanych
ze środków Unii Europejskiej w zakresie odzyskiwania środków
nienależnych, pobranych w nadmiernej wysokości lub
wykorzystanych nieprawidłowo przez beneficjentów (I/13/002)
Prawidłowość działań dotyczących sprzedaży dotychczasowej
siedziby i najmu powierzchni biurowej na nową siedzibę
Konsulatu Generalnego RP w Kolonii (I/13/004)
Planowanie i realizacja przez gminy zadań w zakresie
oświetlenia przestrzeni publicznej (R/12/001)
Planowanie i realizacja przez gminy zadań w zakresie
oświetlenia przestrzeni publicznej (R/12/002)
Działania podmiotów zarządzających realizacją wybranych
krajowych programów operacyjnych współfinansowanych
ze środków Unii Europejskiej w zakresie odzyskiwania środków
nienależnych, pobranych w nadmiernej wysokości lub
wykorzystanych nieprawidłowo przez beneficjentów (R/12/005)
Ocena postępu wdrożenia wybranych wymagań nałożonych
na systemy informatyczne przez rozporządzenie Rady Ministrów
w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (R/13/006)
Zawieranie oraz realizacja umów zlecenia i umów o dzieło
na rzecz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (S/13/003)
Metodyka sporządzania przez Ministra Finansów rachunku
dochodów i wydatków sektora finansów publicznych (I/12/001)
Prawidłowość postępowań urzędów skarbowych w zakresie
zwrotu nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych
oraz przekazywanie 1 % podatku na rzecz organizacji pożytku
publicznego (I/13/001)
Poręczenia i gwarancje udzielane oraz obsługiwane
przez jednostki samorządu terytorialnego (I/13/002)

14.

Wybrane aspekty działalności Urzędu Patentowego
Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2010-2012 (I/12/007)

15.

Udzielanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
zamówień publicznych (I/13/001)

16.

Udzielanie przez jednostki organizacyjne podległe
lub nadzorowane przez Ministra Gospodarki zamówień
publicznych (I/13/002)

17.

Zlecanie zadań Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
podmiotom zewnętrznym (I/13/005)

18.

Wybór koncepcji i przebieg procedury przetargowej
na wdrożenie jednolitego systemu bilingowego w ENEA SA
(S/12/005)
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Jednostka
organizacyjna
przeprowadzająca
kontrolę

Dział administracji

Rodzaj kontroli

Departament
Administracji Publicznej

Sprawy zagraniczne

Inna kontrola
doraźna

Departament
Administracji Publicznej

Sprawy zagraniczne

Inna kontrola
doraźna

Departament
Administracji Publicznej

Sprawy zagraniczne

Inna kontrola
doraźna

Departament
Administracji Publicznej

Administracja
publiczna

Inna kontrola
doraźna

Departament
Administracji Publicznej

Skarb Państwa

Inna kontrola
doraźna

Departament
Administracji Publicznej
Departament
Administracji Publicznej

Administracja
publiczna
Administracja
publiczna

Departament
Administracji Publicznej

Administracja
publiczna

Rozpoznawcza

Departament
Administracji Publicznej

Administracja
publiczna

Rozpoznawcza

Departament
Administracji Publicznej
Departament Budżetu
i Finansów

Administracja
publiczna

Skargowa

Departament Budżetu
i Finansów
Departament Budżetu
i Finansów
Departament Gospodarki,
Skarbu Państwa
i Prywatyzacji
Departament Gospodarki,
Skarbu Państwa
i Prywatyzacji
Departament Gospodarki,
Skarbu Państwa
i Prywatyzacji
Departament Gospodarki,
Skarbu Państwa
i Prywatyzacji
Departament Gospodarki,
Skarbu Państwa
i Prywatyzacji

Omówienie
kontroli
str.

Rozpoznawcza

92

Rozpoznawcza

92

Finanse publiczne

Inna kontrola
doraźna

Finanse publiczne

Inna kontrola
doraźna

Administracja
publiczna

Inna kontrola
doraźna

Administracja
publiczna

Inna kontrola
doraźna

Administracja
publiczna

Inna kontrola
doraźna

Gospodarka

Inna kontrola
doraźna

Administracja
publiczna

Inna kontrola
doraźna

Gospodarka

Skargowa

Załączniki
Lp.

Tytuł
i numer kontroli

19.

Wybrane aspekty gospodarki finansowej Urzędu Dozoru
Technicznego w latach 2009-2012 (S/12/006)

20.

Prywatyzacja Uzdrowiska Wysowa SA (S/13/003)

21.

Prywatyzacja Polskiego Holdingu Nieruchomości SA (S/13/004)

22.

Pomoc publiczna udzielona Stoczni Gdańsk SA
przez Agencję Rozwoju Przemysłu SA (S/13/006)

23.

Bezpieczeństwo ruchu kolejowego w Polsce (I/12/003)

24.

Realizacja wniosków pokontrolnych skierowanych przez NIK
po kontroli „Wykonywanie funkcji zarządcy dróg przez organy
samorządu terytorialnego" (K/13/003)

25.

Prawidłowość gospodarowania zasobami najstarszych
budynków komunalnych, z zachowaniem zasad bezpiecznej
eksploatacji (R/13/004)

26.
27.

Wydanie i realizacja koncesji na lotniczą działalność
przewozową dla OLT Express Poland i OLT Express Regional
(S/13/001)
Planowanie i przygotowanie realizacji Wschodniej Obwodnicy
Warszawy w ciągu trasy ekspresowej S17 na odcinku od węzła
Marki do węzła Lubelska (S/13/002)

28.

Efekty kształcenia w szkołach niepublicznych o uprawnieniach
szkół publicznych (D/13/503)

29.

Wdrażanie systemu oceny jakości kształcenia studentów
(R/13/001)

30.

Wpływ likwidacji szkół publicznych na warunki realizacji zadań
oświatowych gmin (R/13/002)

31.

Organizacja i bezpieczeństwo wycieczek szkolnych
oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży (R/13/003)

32.

Zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa przez Muzeum
Historyczne m.st. Warszawy (R/13/004)

33.

Nadzorowanie działalności instytutów badawczych (R/13/005)

34.

Kształcenie na kierunkach zamawianych (R/13/006)

35.

Funkcjonowanie systemu egzaminów zewnętrznych
(R/13/007)

36.

Produkcja zewnętrzna TVP S.A. Oddział w Lublinie (R/13/008)

37.

Ochrona interesu Skarbu Państwa przez Ministra Sportu
i Turystyki w umowach zawieranych przez spółkę Narodowe
Centrum Sportu (S/13/009)

38.

Zabezpieczenie Sił Zbrojnych RP w środki bojowe (R/13/001)

Jednostka
organizacyjna
przeprowadzająca
kontrolę
Departament Gospodarki,
Skarbu Państwa
i Prywatyzacji
Departament Gospodarki,
Skarbu Państwa
i Prywatyzacji
Departament Gospodarki,
Skarbu Państwa
i Prywatyzacji
Departament Gospodarki,
Skarbu Państwa
i Prywatyzacji
Departament
Infrastruktury

Dział administracji

Rodzaj kontroli

Omówienie
kontroli
str.

Gospodarka

Skargowa

Skarb Państwa

Skargowa

Skarb Państwa

Skargowa

Gospodarka

Skargowa

Transport

Inna kontrola
doraźna

117

Departament
Infrastruktury

Transport

Sprawdzająca

118

Departament
Infrastruktury

Budownictwo,
lokalne planowanie
i zagospodarowanie
przestrzenne
oraz mieszkalnictwo

Rozpoznawcza

144

Departament
Infrastruktury

Transport

Skargowa

122

Departament
Infrastruktury

Transport

Skargowa

121

Oświata
i wychowanie

Doraźna
koordynowana

Szkolnictwo wyższe

Rozpoznawcza

Oświata
i wychowanie

Rozpoznawcza

Turystyka

Rozpoznawcza

Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego

Rozpoznawcza

Nauka

Rozpoznawcza

Szkolnictwo wyższe

Rozpoznawcza

Oświata
i wychowanie

Rozpoznawcza

Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego

Rozpoznawcza

Skarb Państwa

Skargowa

Obrona Narodowa

Rozpoznawcza

Departament Nauki,
Oświaty i Dziedzictwa
Narodowego, Delegatura
w Białymstoku
Departament Nauki,
Oświaty i Dziedzictwa
Narodowego
Departament Nauki,
Oświaty i Dziedzictwa
Narodowego
Departament Nauki,
Oświaty i Dziedzictwa
Narodowego
Departament Nauki,
Oświaty i Dziedzictwa
Narodowego
Departament Nauki,
Oświaty i Dziedzictwa
Narodowego
Departament Nauki,
Oświaty i Dziedzictwa
Narodowego
Departament Nauki,
Oświaty i Dziedzictwa
Narodowego
Departament Nauki,
Oświaty i Dziedzictwa
Narodowego
Departament Nauki,
Oświaty i Dziedzictwa
Narodowego
Departament Obrony
Narodowej

185

307

Załączniki
Lp.

39.

40.

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

48.

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

Jednostka
organizacyjna
przeprowadzająca
kontrolę
Departament Porządku
Realizacja wniosków pokontrolnych po kontroli Funkcjonowanie i Bezpieczeństwa
straży miejskich (gminnych) (D/13/504)
Wewnętrznego,
Delegatura w Bydgoszczy
Departament Porządku
i Bezpieczeństwa
Prawidłowość realizacji zadań przez straże miejskie (gminne)
Wewnętrznego,
w zakresie wykorzystania urządzeń ujawniających i zapisujących Delegatura
za pomocą technik utrwalania obrazów, naruszenia przepisów
w Białymstoku,
ruchu drogowego (D/13/508)
Delegatura
w Bydgoszczy,
Delegatura w Kielcach
Departament Porządku
Przygotowanie systemu ochrony ludności przed klęskami
i Bezpieczeństwa
żywiołowymi oraz sytuacjami kryzysowymi (I/12/006)
Wewnętrznego
Prawidłowość rozliczania inwestycji Ministerstwa Spraw
Departament Porządku
Wewnętrznych w zakresie zadań ujętych na koncie 080,
i Bezpieczeństwa
jako środki trwałe w budowie (I/13/002)
Wewnętrznego
Departament Porządku
Wykonywanie przez Policję zadań na rzecz bezpieczeństwa
i Bezpieczeństwa
obywateli w ruchu drogowym (R/12/007)
Wewnętrznego
Instalowanie i wykorzystanie przez Inspekcję Transportu
Departament Porządku
Drogowego stacjonarnych i mobilnych urządzeń do pomiaru
i Bezpieczeństwa
i rejestracji wykroczeń drogowych (R/13/001)
Wewnętrznego
Realizacja zadań przez sądowych kuratorów zawodowych
Departament Porządku
w procesie wykonywania kary pozbawienia wolności w Systemie i Bezpieczeństwa
Dozoru Elektronicznego (R/13/003)
Wewnętrznego
Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w wybranych
Departament Pracy,
ministerstwach, urzędach centralnych i państwowych
Spraw Społecznych
jednostkach organizacyjnych\ (I/12/002)
i Rodziny
Departament Pracy,
Gospodarowanie środkami publicznymi przez wybrane jednostki
Spraw Społecznych
budżetowe finansowane z części 31 (Praca); (I/13/001)
i Rodziny
Sprawowanie przez ministra właściwego do spraw
Departament Pracy,
zabezpieczenia społecznego nadzoru nad korzystaniem
Spraw Społecznych
przez organizacje pożytku publicznego z jednoprocentowego
i Rodziny
odpisu od podatku dochodowego od osób fizycznych (I/13/002)
Realizacja przez miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej
Departament Pracy,
kontraktów socjalnych, w latach 2011-2012
Spraw Społecznych
(R/12/003)
i Rodziny
Realizacja przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy zadań
Departament Pracy,
w zakresie aktywizacji zawodowej i łagodzenia skutków
Spraw Społecznych
bezrobocia osób powyżej 50. roku życia (R/12/004)
i Rodziny
Departament Pracy,
Pomoc w usamodzielnianiu pełnoletnich wychowanków pieczy
Spraw Społecznych
zastępczej (R/13/003)
i Rodziny
Departament Pracy,
Funkcjonowanie asystentów rodziny w świetle ustawy
Spraw Społecznych
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (R/13/004)
i Rodziny
Realizacja programu wsparcia producentów warzyw
Departament Rolnictwa
w związku z kryzysem spowodowanym szczepem bakterii EHEC
i Rozwoju Wsi
w 2011 roku (D/12/502)
Departament Rolnictwa
Nadzór Prezesa Agencji Rynku Rolnego nad ELEWARR
Sp. z o. o. (K/13/002)
i Rozwoju Wsi
Departament Rolnictwa
Działalność Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Bratoszewicach w latach 2010-2012 (R/12/002)
i Rozwoju Wsi
Prawidłowość dokonania wyboru i powołania w 2009 r. Wojewódzkiego Departament Rolnictwa
Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie (S/13/001)
i Rozwoju Wsi
Przebieg naboru na stanowiska: Prezesa Zarządu
Departament Środowiska
oraz zastępców Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (I/13/001)
Tytuł
i numer kontroli
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Dział administracji

Rodzaj kontroli

Omówienie
kontroli
str.

Sprawy wewnętrzne

Doraźna
koordynowana

Sprawy wewnętrzne

Doraźna
koordynowana

198

Sprawy wewnętrzne

Inna kontrola
doraźna

194

Sprawy wewnętrzne

Inna kontrola
doraźna

Sprawy wewnętrzne

Rozpoznawcza

Transport

Rozpoznawcza

Sprawiedliwość

Rozpoznawcza

Praca

Inna kontrola
doraźna

Skarb Państwa

Inna kontrola
doraźna

Zabezpieczenie
społeczne

Inna kontrola
doraźna

Zabezpieczenie
społeczne

Rozpoznawcza

Praca

Rozpoznawcza

Rodzina

Rozpoznawcza

Rodzina

Rozpoznawcza

Rolnictwo

Doraźna
koordynowana

Rolnictwo

Sprawdzająca

Rolnictwo

Rozpoznawcza

Rolnictwo

Skargowa

Środowisko

Inna kontrola
doraźna

198

170

130

Załączniki
Lp.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

72.

73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

82.

Tytuł
i numer kontroli
Realizacja projektu inwestycyjnego pn. „Kompleksowa ochrona
wód podziemnych aglomeracji kieleckiej" (I/13/002)
Stan realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków
Komunalnych (K/12/001)
Kontrola sprawozdawczości finansowej Narodowego Centrum
Badań Jądrowych za 2012 r. (I/13/001)
Realizacja świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji
leczniczej (R/12/003)
Realizacja wybranych zadań Narodowego programu zwalczania
chorób nowotworowych (R/13/001)
Dostępność świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
(R/13/002)
Funkcjonowanie Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej
i Tropikalnej w Gdyni (R/13/003)
Funkcjonowanie podstawowej i ambulatoryjnej opieki
specjalistycznej finansowanej ze środków publicznych
(R/13/005)
Działalność szpitali samorządowych przekształconych w spółki
kapitałowe prawa handlowego (R/13/006)
Realizacja świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki
nad osobami w wieku podeszłym (R/13/008)
Realizacja zadań z zakresu świadczeń ortodoncji dla dzieci
i młodzieży (S/13/004)
Realizacja przez SP ZOZ projektów dofinansowanych
z działania 6.2. Rozwój infrastruktury z zakresu opieki
zdrowotnej RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
(I/13/002)
Udzielanie uczniom przez jednostki samorządu terytorialnego
pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym (K/13/003)
Przygotowanie i realizacja inwestycji obejmującej budowę
stanicy kajakowej w Narewce (S/13/001)
Egzekwowanie przez Gminę Miasto Toruń zwrotu bonifikaty
udzielonej przy bezprzetargowej sprzedaży komunalnych lokali
mieszkaniowych (K/13/001)
Dysponowanie majątkiem komunalnym przez gminę Gniewkowo
(K/13/004)
Ochrona gruntów Skarbu Państwa położonych na terenie
woj. kujawsko-pomorskiego przed nieuprawnionym
wykorzystywaniem (R/12/010)
Udzielanie zamówień publicznych przez Szpital Wojewódzki
we Włocławku (S/12/011)
Prawidłowość realizacji i finansowania inwestycji z zakresu
infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Brzuze (S/12/012)
Prywatyzacja WKS ZAWISZA S.A. (S/13/002)
Prawidłowość wydatkowania przez RZI środków publicznych
na realizację zadań remontowo - inwestycyjnych nieruchomości
resortu obrony narodowej (S/13/003)
Gospodarka finansowa Publicznego Specjalistycznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu (S/13/005)
Funkcjonowanie systemów zarządzania emisjami gazów
cieplarnianych i handlu uprawnieniami do ich emisji (I/12/002)
Realizacja wniosków pokontrolnych NIK z kontroli nr P/09/095
pt.: „Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w administracji
publicznej" (K/11/005)
Realizacja wniosków pokontrolnych NIK sformułowanych
w wyniku kontroli nr P/10/007 pt. „Powiązania budżetów jednostek
samorządu terytorialnego z budżetem państwa
w zakresie wybranych dochodów i wydatków w 2010 r." (K/12/004)

Jednostka
organizacyjna
przeprowadzająca
kontrolę

Dział administracji

Rodzaj kontroli

Departament Środowiska

Środowisko

Inna kontrola
doraźna

Departament Środowiska

Środowisko

Sprawdzająca

Departament Strategii

Finanse publiczne

Inna kontrola
doraźna

Departament Zdrowia

Zdrowie

Rozpoznawcza

Departament Zdrowia

Zdrowie

Rozpoznawcza

Departament Zdrowia

Zdrowie

Rozpoznawcza

Departament Zdrowia

Zdrowie

Rozpoznawcza

Departament Zdrowia

Zdrowie

Rozpoznawcza

Departament Zdrowia

Zdrowie

Rozpoznawcza

Departament Zdrowia

Zdrowie

Rozpoznawcza

Departament Zdrowia

Zdrowie

Skargowa

Delegatura
w Białymstoku

Zdrowie

Inna kontrola
doraźna

Oświata
i wychowanie

Sprawdzająca

Turystyka

Skargowa

Delegatura
w Białymstoku
Delegatura
w Białymstoku

Budownictwo,
lokalne planowanie
Delegatura w Bydgoszczy i zagospodarowanie
przestrzenne
oraz mieszkalnictwo

Sprawdzająca

Delegatura w Bydgoszczy Skarb Państwa

Sprawdzająca

Delegatura w Bydgoszczy Skarb Państwa

Rozpoznawcza

Delegatura w Bydgoszczy Zdrowie

Skargowa

Delegatura w Bydgoszczy Gospodarka

Skargowa

Delegatura w Bydgoszczy Finanse publiczne

Skargowa

Delegatura w Bydgoszczy Obrona Narodowa

Skargowa

Delegatura w Bydgoszczy Zdrowie

Skargowa

Delegatura w Gdańsku

Środowisko

Inna kontrola
doraźna

Delegatura w Gdańsku

Praca

Sprawdzająca

Delegatura w Gdańsku

Budżet państwa

Sprawdzająca

Omówienie
kontroli
str.

132

155

94

309

Załączniki
Lp.

83.

84.

85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

92.

93.
94.
95.

96.

97.
98.
99.

100.

Tytuł
i numer kontroli
Realizacja wniosków pokontrolnych NIK sformułowanych
w wyniku kontroli nr P/11/134 pn. „Utrzymanie przez gminy
czystości i porządku w miejscach publicznych" (K/13/004)
Realizacja wniosków pokontrolnych NIK sformułowanych
w wyniku kontroli nr P/11/092 pn. „Funkcjonowanie placówek
opiekuńczo-wychowawczych oraz ich współdziałanie z innymi
instytucjami na rzecz powrotu dzieci do wychowania w rodzinie"
(K/13/005)
Realizacja wniosków pokontrolnych NIK sformułowanych
w wyniku kontroli nr P/11/073 pn. „Organizacja i finansowanie
kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli" (K/13/007)
Finansowanie przedszkoli przez Miasto Sopot (R/13/008)
Wybrane aspekty funkcjonowania Akademii Morskiej w Gdyni
(S/11/011)
Wybrane zagadnienia z działalności Stoczni Remontowej
Nauta S.A. (S/12/006)
Wybrane zagadnienia funkcjonowania „Abruko” Sp. z o.o.
we Władysławowie (S/13/001)
Realizacja przez Wójta Gminy wybranych zadań należących
do Gminy Tczew (S/13/002)
Realizacja wybranych wydatków przez Port Lotniczy Gdańsk
Sp. z o.o. (S/13/003)
Prawidłowość działań organu nadzoru budowlanego
w postępowaniu administracyjnym dotyczącym zmiany sposobu
użytkowania części lokalu mieszkalnego nr 40 na Osiedlu
Wazów 2 w Człuchowie (S/13/006)
Zgodność z prawem wyboru podmiotu odpowiedzialnego
za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
w Sopocie (S/13/009)
Modernizacja Stadionu Śląskiego w Chorzowie (budowa
zadaszenia trybun) w latach 2007–2013 z uwzględnieniem
jej wcześniejszych etapów (I/13/004)
Przygotowanie i przebieg realizacji obiektu mostowego
autostrady A1 przez dolinę potoku Kolejówka, w rejonie
węzła „Mszana" (I/13/007)
Realizacja wniosków pokontrolnych i wykorzystanie uwag
z kontroli P/10/151 „Pozyskiwanie lokali i pomieszczeń
mieszkalnych dla osób najuboższych" (K/13/003)
Sprawdzenie wykonania wniosków pokontrolnych z kontroli
P/11/132 „Usuwanie przez przedsiębiorców górniczych szkód
wywołanych ruchem zakładów górniczych (K/13/006)
Realizacja wniosków pokontrolnych z kontroli P/12/077 –
„Funkcjonowanie ratownictwa technicznego i ochrony
przeciwpożarowej na kolei" (K/13/008)
Wykonanie wniosków z kontroli P/11/133 – „Gospodarka
ściekowa gmin na obszarach nieobjętych systemem kanalizacji
zbiorczej w latach 2009–2011 (I półrocze) (K/13/009)
Realizacja przez Gminę Ślemień wybranych projektów
współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej oraz nadzór
sprawowany w tym zakresie przez uprawnione organy
(S/13/001)

Jednostka
organizacyjna
przeprowadzająca
kontrolę

Dział administracji

Delegatura w Gdańsku

Środowisko

Sprawdzająca

Delegatura w Gdańsku

Oświata
i wychowanie

Sprawdzająca

Delegatura w Gdańsku

Oświata
i wychowanie

Sprawdzająca

Delegatura w Gdańsku

Oświata
i wychowanie

Rozpoznawcza

Delegatura w Gdańsku

Szkolnictwo wyższe

Skargowa

Delegatura w Gdańsku

Gospodarka

Skargowa

Delegatura w Gdańsku
Delegatura w Gdańsku

Administracja
publiczna
Administracja
publiczna

Skargowa

Delegatura w Gdańsku

Budownictwo,
lokalne planowanie
i zagospodarowanie
przestrzenne
oraz mieszkalnictwo

Skargowa

Delegatura w Gdańsku

Środowisko

Skargowa

Delegatura w Katowicach Kultura fizyczna

Inna kontrola
doraźna

Delegatura w Katowicach Transport

Inna kontrola
doraźna

Budownictwo,
lokalne planowanie
Delegatura w Katowicach i zagospodarowanie
przestrzenne
oraz mieszkalnictwo

Sprawdzająca

Delegatura w Katowicach Środowisko

Sprawdzająca

Delegatura w Katowicach Sprawy wewnętrzne

Sprawdzająca

Delegatura w Katowicach Środowisko

Sprawdzająca

Delegatura w Katowicach Rozwój regionalny

Skargowa

Administracja
publiczna

Delegatura w Katowicach

102.

Realizacja przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Gliwicach wybranych zadań pieczy zastępczej, dotyczących
rodzin zastępczych zawodowych i Rodzinnego Domu Dziecka
w Paczynie (S/13/005)

Delegatura w Katowicach Rodzina

182

Skargowa

Transport

Działalność spółek komunalnych Miasta Chorzów (S/13/002)

Omówienie
kontroli
str.

Skargowa

Delegatura w Gdańsku

101.

310

Rodzaj kontroli

Skargowa
Skargowa

127

Załączniki
Lp.

Tytuł
i numer kontroli

Jednostka
organizacyjna
przeprowadzająca
kontrolę

Dział administracji

Rodzaj kontroli

Omówienie
kontroli
str.

103.

Informatyzacja administracji samorządowej (I/12/010)

Delegatura w Kielcach

Informatyzacja

104.

Opodatkowanie przychodów nieznajdujących pokrycia
w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł
nieujawnionych (K/12/007)

Inna kontrola
doraźna

Delegatura w Kielcach

Finanse publiczne

Sprawdzająca

105.

Ochrona praw autorskich w szkołach wyższych (R/13/001)

Delegatura w Kielcach

Szkolnictwo wyższe

Rozpoznawcza

Delegatura w Kielcach

Zdrowie

Skargowa

Delegatura w Kielcach

Zdrowie

Skargowa

Delegatura w Kielcach

Finanse publiczne

Skargowa

99

Delegatura w Kielcach

Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego

Skargowa

186

Delegatura w Kielcach

Zdrowie

Skargowa

Delegatura w Kielcach

Zdrowie

Skargowa

Delegatura w Kielcach

Rozwój regionalny

Skargowa

Delegatura w Kielcach

Gospodarka

Skargowa

106.
107.
108.
109.
110.

111.

112.
113.

114.
115.
116.
117.

118.

119.

120.

121.

122.
123.

Przebieg procesu restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Opatowie (S/12/006)
Udzielanie zamówień publicznych przez Zespół Opieki
Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej (S/12/008)
Funkcjonowanie funduszu sołeckiego w gminie Bodzentyn
(S/12/009)
Funkcjonowanie Muzeum Historyczno-Archeologicznego
w Ostrowcu Świętokrzyskim (S/12/011)
Udzielanie zamówień publicznych przez Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego w Sandomierzu (S/12/012
Prawidłowość działań Świętokrzyskiego Oddziału
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w związku
z wprowadzeniem systemu list oczekujących na potwierdzenie
i realizację zleceń na wybrane świadczenia zdrowotne
(S/13/003)
Budowa ekranów akustycznych w ramach inwestycji
realizowanych na drogach wojewódzkich nr 728 i nr 786
(S/13/004)
Realizacja wybranych zagadnień z działalności Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie (S/13/006)
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy Chmielnik
(S/13/007)
Finansowanie leczenia raka piersi (S/13/008)
Finansowanie bieżącego utrzymania lotniczych przejść
granicznych (D/12/503)
Wybrane obszary działalności regionalnych dyrekcji ochrony
środowiska w zakresie ochrony środowiska przed hałasem
drogowym (D/13/509)
Wykonanie wniosków i wykorzystanie uwag przez adresatów
wystąpień skierowanych po kontroli P/10/125 Realizacja
przez starostów zadań dotyczących gospodarki leśnej w lasach
niestanowiących własności Skarbu Państwa (K/12/011)
Wykonanie wniosków i wykorzystanie uwag przez adresatów
wystąpień skierowanych po kontroli P/11/140 Pobieranie
przez zarządców dróg opłat za zajęcie pasa drogowego
w województwie małopolskim w latach 2009-2011 (I kwartał)
(K/13/001)
Wykonanie wniosków sformułowanych w wystąpieniu
pokontrolnym skierowanym do Urzędu Skarbowego Kraków
Stare Miasto, po kontroli P/12/158 Windykacja dochodów z tytułu
mandatów karnych i innych kar administracyjnych (K/13/005)
Wykorzystanie uwag oraz realizacja wniosków z kontroli
P/09/179, przeprowadzonej w 2009 r. w Wojskowej Agencji
Mieszkaniowej Oddział Regionalny w Krakowie (K/13/006)
Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających
na zorganizowanych terenach narciarskich (R/13/002)
Ochrona powietrza przez zanieczyszczeniami (R/13/008)

Delegatura w Kielcach

Budownictwo,
lokalne planowanie
i zagospodarowanie
przestrzenne
oraz mieszkalnictwo
Zdrowie

Delegatura w Krakowie

Transport

Delegatura w Krakowie

Środowisko

Doraźna
koordynowana

Delegatura w Krakowie

Administracja
publiczna

Sprawdzająca

Delegatura w Krakowie

Transport

Sprawdzająca

Delegatura w Krakowie

Finanse publiczne

Sprawdzająca

Delegatura w Krakowie

Budownictwo,
lokalne planowanie
i zagospodarowanie
przestrzenne
oraz mieszkalnictwo

Sprawdzająca

Delegatura w Krakowie

Turystyka

Rozpoznawcza

Delegatura w Krakowie

Środowisko

Rozpoznawcza

Delegatura w Kielcach

155

94

Skargowa
Skargowa
Doraźna
koordynowana

188

311

Załączniki
Tytuł
i numer kontroli

Lp.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.

132.
133.
134.
135.

136.

137.

138.
139.

140.

141.
142.
143.

Ochrona drzew w procesie inwestycyjnym na terenie
Zakopanego w latach 2009-2013 (S/13/003)
Prawidłowość realizacji inwestycji „Rewitalizacja i odnowa
centrum wsi Nowe Brzesko z przywróceniem miejscowości
małomiasteczkowego charakteru" (S/13/004)
Prawidłowość ujmowania zobowiązań Gminy i Miasta Nowe
Brzesko w księgach rachunkowych i wykazywania
ich w sprawozdaniach finansowych (S/13/007)
Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego na publicznych
drogach gminnych poprzez właściwe ich utrzymanie
oraz zachowanie porządku i czystości (I/12/009)
Przekazywanie przez jednostki samorządu terytorialnego
w województwie lubelskim prowadzenia małych szkół
publicznych osobom prawnym w latach 2009–2012 (I/13/001)
Wykonywanie przez gminy województwa lubelskiego zadań
dotyczących ochrony zwierząt (I/13/003)
Zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych
(I/13/005)
Realizacja przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie wybranych
zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
w latach 2007–2013 (I/13/006)
Prawidłowość wykonywania przez właściwe organy
w województwie lubelskim zadań w zakresie uzgadniania
i opiniowania planów w dziedzinie leśnictwa w ramach
strategicznych ocen odziaływania na środowisko (I/13/009)
Wykorzystanie dotacji w niepublicznych szkołach artystycznych
o uprawnieniach szkół publicznych (I/13/012)
Finansowanie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
w województwie lubelskim przez Lubelskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Lublinie (I/13/013)
Organizacja i funkcjonowanie punktów przedszkolnych
i zespołów wychowania przedszkolnego w województwie
lubelskim (I/13/016)
Realizacja nakazów ujętych w decyzjach administracyjnych
dotyczących budynków uznanych za zagrażające życiu ludzi
oraz nadzoru nad praktycznym sprawowaniem organizacji
oraz warunków ewakuacji z budynków użyteczności publicznej
(I/13/017)
Nabywanie przez Skarb Państwa nieruchomości dla potrzeb
rozbudowy drogi krajowej DK-12/17 do parametrów drogi
ekspresowej na odcinku od węzła drogowego „Witosa"
do obwodnicy m. Piaski (R/13/004)
Prawidłowość postępowań administracyjnych związanych
z budową i funkcjonowaniem stacji bazowych telefonii
komórkowej (R/13/007)
Postępowanie administracji publicznej w przypadku zdarzeń
drogowych z udziałem zwierzyny na drogach województwa
lubelskiego (R/13/014)
Działalność gminy Jarczów w zakresie lokalizacji i wdrażania
planowanej budowy zespołu elektrowni wiatrowych (S/12/008)
Przekształcenia własnościowe Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju (S/13/002)
Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie realizacji
prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości
poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (S/13/008)
Zawieranie i realizacja umów o dofinansowanie projektów
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013 (S/13/010)

312

Jednostka
organizacyjna
przeprowadzająca
kontrolę

Dział administracji

Rodzaj kontroli

Delegatura w Krakowie

Środowisko

Skargowa

Delegatura w Krakowie

Finanse publiczne

Skargowa

Delegatura w Krakowie

Finanse publiczne

Skargowa

Delegatura w Lublinie

Transport

Inna kontrola
doraźna

Delegatura w Lublinie

Oświata
i wychowanie

Inna kontrola
doraźna

Delegatura w Lublinie

Środowisko

Delegatura w Lublinie

Transport

Delegatura w Lublinie

Praca

Inna kontrola
doraźna

Delegatura w Lublinie

Środowisko

Inna kontrola
doraźna
Inna kontrola
doraźna

Delegatura w Lublinie

Oświata
i wychowanie

Inna kontrola
doraźna

Delegatura w Lublinie

Budownictwo,
lokalne planowanie
i zagospodarowanie
przestrzenne
oraz mieszkalnictwo

Inna kontrola
doraźna

Delegatura w Lublinie

Transport

Rozpoznawcza

Delegatura w Lublinie

Administracja
publiczna

Rozpoznawcza

Delegatura w Lublinie

Administracja
publiczna

Rozpoznawcza

Delegatura w Lublinie

Budownictwo,
lokalne planowanie
i zagospodarowanie
przestrzenne
oraz mieszkalnictwo

Skargowa

Delegatura w Lublinie

Zdrowie

Skargowa

Delegatura w Lublinie

Skarb Państwa

Skargowa

Delegatura w Lublinie

Administracja
publiczna

Skargowa

Delegatura w Lublinie

137

Inna kontrola
doraźna
Inna kontrola
doraźna

Oświata
i wychowanie
Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego

Delegatura w Lublinie

Omówienie
kontroli
str.

Inna kontrola
doraźna

181

Załączniki
Lp.

144.

145.
146.

147.

148.
149.

150.

151.
152.
153.
154.
155.

156.

157.

158.

159.
160.

161.

Tytuł
i numer kontroli

Prowadzenie postępowania w sprawie zmiany planu
miejscowego Gminy Mełgiew w latach 2010-2013 (S/13/011)
Wykonywanie niektórych zadań z zakresu ochrony lotnictwa
cywilnego przez podmiot zarządzający Portem Lotniczym Lublin
(S/13/015)
Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Redukcja zagrożenia
powodziowego na terenie województwa lubelskiego poprzez
budowę zbiornika małej retencji w Krasnymstawie” (S/13/018)
Działania Wójta Gminy Stary Zamość w latach 2011-2013
jako organu podatkowego oraz Urzędu Gminy w zakresie
wykonywania niektórych zadań jednostki samorządu
terytorialnego (S/13/019)
Wykorzystanie przez powiaty i gminy województwa łódzkiego
środków finansowych pochodzących z opłat i kar
za gospodarcze korzystanie ze środowiska (I/13/001)
Inwestycje kapitałowe Miejskiego Przedsiębiorstwa
Komunikacyjnego-Łódź Sp. z o.o. (S/12/005)
Gospodarowanie, w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 8 kwietnia
2013 r., nieruchomościami Skarbu Państwa zarządzanymi
przez Mazurski Park Krajobrazowy, ze szczególnym
uwzględnieniem nieruchomości otrzymanych z Agencji
Nieruchomości Rolnych (I/13/006)
Wykorzystanie przez gminy województwa
warmińsko-mazurskiego środków publicznych na realizację
w latach 2011–2013 programu wieloletniego „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania" (I/13/009)
Warunki leczenia na Oddziale Pediatrii i Alergologii Szpitala
Powiatowego w Biskupcu w latach 2011-2013 (R/13/008)
Realizacja przez Gminę Jonkowo zadań związanych
z lokalizacją terenów górniczych oraz eksploatacją kopalin
pospolitych (S/13/001)
Realizacja przez Miasto Giżycko inwestycji pn. „Budowa kładki
nad ulicą Kolejową oraz torami kolejowymi – łączącej Jezioro
Niegocin z centrum Miasta Giżycka” (S/13/002)
Gospodarowanie nieruchomościami oraz środkami finansowymi
przez Szkołę Podstawową Nr 34 im. Józefa Malewskiego
w Olsztynie w latach 2008-2013 (I kwartał) (S/13/003)
Realizacja przez Gminę miejską Ostróda wybranych zadań
inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia
i Mazury na lata 2007-2013 (S/13/004)
Realizacja przez Gminę Braniewo inwestycji „Modernizacja
i rozbudowa amfiteatru miejskiego z rekonstrukcją elementu
historycznego otoczenia fosy w Braniewie” (S/13/005)
Prawidłowość udzielenia oraz realizacji zamówienia
polegającego na zapewnieniu uczniom w roku szkolnym
2011/2012 transportu do szkół prowadzonych przez Gminę
Purda (S/13/007)
Kontrola projektów realizowanych w ramach Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska –
Rzeczypospolita Polska (D/13/505)
Prawidłowość uzyskania dopłat do ulgowych przejazdów osób
korzystających z autobusowego transportu zbiorowego
(I/13/009)
Wykorzystanie uwag i wykonanie wniosków pokontrolnych
z kontroli „Realizacja zadań melioracji wodnych w dorzeczu rzeki
Odry na terenie województwa opolskiego ze szczególnym
uwzględnieniem zabezpieczenia przeciwpowodziowego”
(P/11/154) (K/13/007)

Jednostka
organizacyjna
przeprowadzająca
kontrolę

Dział administracji

Rodzaj kontroli

Delegatura w Lublinie

Budownictwo,
lokalne planowanie
i zagospodarowanie
przestrzenne
oraz mieszkalnictwo

Skargowa

Delegatura w Lublinie

Transport

Skargowa

Delegatura w Lublinie

Gospodarka wodna

Skargowa

Delegatura w Lublinie

Administracja
publiczna

Skargowa

Delegatura w Łodzi

Administracja
publiczna

Inna kontrola
doraźna

Delegatura w Łodzi

Gospodarka

Skargowa

Delegatura w Olsztynie

Administracja
publiczna

Inna kontrola
doraźna

Delegatura w Olsztynie

Administracja
publiczna

Inna kontrola
doraźna

Delegatura w Olsztynie

Zdrowie

Rozpoznawcza

Delegatura w Olsztynie

Administracja
publiczna

Skargowa

Delegatura w Olsztynie

Transport

Skargowa

Delegatura w Olsztynie

Finanse publiczne

Skargowa

Delegatura w Olsztynie

Rozwój regionalny

Skargowa

Delegatura w Olsztynie

Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego

Skargowa

Delegatura w Olsztynie

Transport

Skargowa

Delegatura w Opolu

Administracja
publiczna

Doraźna
koordynowana

Delegatura w Opolu

Transport

Inna kontrola
doraźna

Delegatura w Opolu

Gospodarka

Sprawdzająca

Omówienie
kontroli
str.

97

95

85, 90
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Załączniki
Tytuł
i numer kontroli

Lp.
162.
163.
164.

165.

166.
167.

168.

169.
170.
171.

172.

173.

174.

175.

176.

177.

178.

Usuwanie przez powiaty pojazdów i prowadzenie parkingów
strzeżonych dla pojazdów usuniętych z drogi (R/13/001)
Funkcjonowanie systemu krwiodawstwa i krwiolecznictwa
(R/13/005)
Egzekwowanie przez Gminę Grodków należytego wykonania
zadania inwestycyjnego Rewitalizacja otoczenia Ratusza
w Grodkowie (S/13/002)
Wybrane zagadnienia z zakresu postępowań administracyjnych
poprzedzających wydawanie decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu oraz pozwoleń na budowę
w latach 2006-2012 (S/13/003)
Egzekwowanie przez Gminę Głuchołazy należytego wykonania
zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi gminnej – ulica
Chopina w Głuchołazach (S/13/004)
Egzekwowanie przez Gminę Olszanka należytego wykonania
zadania inwestycyjnego Remont drogi gminnej w miejscowości
Czeska Wieś (S/13/006)
Ulgi udzielane przez organy gmin w odniesieniu do zobowiązań
cywilnoprawnych związanych z gospodarowaniem składnikami
majątkowymi oraz skuteczność windykowania należności
z tego tytułu w latach 2010-2012 (K/13/001)
Prawidłowość udzielania zamówień publicznych
oraz gospodarowania nieruchomościami komunalnymi
w gminie Dukla w latach 2008–2011 (I/12/019)
Realizacja „Programu Operacyjnego Współpracy
Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka
na lata 2007–2013" (I/13/001)
Prawidłowość gospodarowania zabytkami nieruchomymi
przez Agencję Nieruchomości Rolnych – Oddział Terenowy
w Rzeszowie w latach 2010 – I półrocze 2013 r. (I/13/004)
Prawidłowość gospodarowania zabytkami nieruchomymi
przez Agencję Nieruchomości Rolnych – Oddział Terenowy
w Rzeszowie w latach 2010 – I półrocze 2013 r. – Zespół
dworsko-parkowy 349/95 Końskie, gm. Dydnia (I/13/005)
Prawidłowość gospodarowania zabytkami nieruchomymi
przez Agencję Nieruchomości Rolnych – Oddział Terenowy
w Rzeszowie w latach 2010 – I półrocze 2013 r. – Zespół
dworsko-parkowy Ruszcza, gm. Połaniec (I/13/006)
Prawidłowość gospodarowania zabytkami nieruchomymi
przez Agencję Nieruchomości Rolnych – Oddział Terenowy
w Rzeszowie w latach 2010 – I półrocze 2013 r. – Park, Zespół
dworski Jasice, gm. Wojciechowice (I/13/007)
Prawidłowość gospodarowania zabytkami nieruchomymi
przez Agencję Nieruchomości Rolnych – Oddział Terenowy
w Rzeszowie w latach 2010 – I półrocze 2013 r. – Park, Zespół
dworski Łomno, gm. Pawłów (I/13/008)
Prawidłowość gospodarowania zabytkami nieruchomymi
przez Agencję Nieruchomości Rolnych – Oddział Terenowy
w Rzeszowie w latach 2010 – I półrocze 2013 r. – Zespół
dworsko-parkowy Zborów, gm. Solec-Zdrój (I/13/009)
Prawidłowość gospodarowania zabytkami nieruchomymi
przez Agencję Nieruchomości Rolnych – Oddział Terenowy
w Rzeszowie w latach 2010 – I półrocze 2013 r. – Park
Podolany, gm. Kazimierza Wielka (I/13/010)
Prawidłowość gospodarowania zabytkami nieruchomymi
przez Agencję Nieruchomości Rolnych – Oddział Terenowy
w Rzeszowie w latach 2010 – I półrocze 2013 r. – Zespół
dworsko-parkowy Łowinia, gm. Sędziszów (I/13/011)
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Jednostka
organizacyjna
przeprowadzająca
kontrolę

Dział administracji

Rodzaj kontroli

Omówienie
kontroli
str.

Delegatura w Opolu

Administracja
publiczna

Rozpoznawcza

Delegatura w Opolu

Zdrowie

Rozpoznawcza

Delegatura w Opolu

Administracja
publiczna

Skargowa

Delegatura w Opolu

Budownictwo,
lokalne planowanie
i zagospodarowanie
przestrzenne
oraz mieszkalnictwo

Skargowa

Delegatura w Opolu

Transport

Skargowa

Delegatura w Opolu

Transport

Skargowa

Delegatura w Poznaniu

Finanse publiczne

Sprawdzająca

Delegatura w Rzeszowie

Administracja
publiczna

Inna kontrola
doraźna

Delegatura w Rzeszowie

Sprawy zagraniczne

Inna kontrola
doraźna

Delegatura w Rzeszowie

Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego

Inna kontrola
doraźna

Delegatura w Rzeszowie

Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego

Inna kontrola
doraźna

186

Delegatura w Rzeszowie

Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego

Inna kontrola
doraźna

186

Delegatura w Rzeszowie

Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego

Inna kontrola
doraźna

186

Delegatura w Rzeszowie

Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego

Inna kontrola
doraźna

186

Delegatura w Rzeszowie

Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego

Inna kontrola
doraźna

186

Delegatura w Rzeszowie

Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego

Inna kontrola
doraźna

186

Delegatura w Rzeszowie

Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego

Inna kontrola
doraźna

186

119

Załączniki
Lp.

179.

180.

181.

182.

183.

184.

185.

186.

187.

188.

189.

190.

191.

192.

193.

Tytuł
i numer kontroli
Prawidłowość gospodarowania zabytkami nieruchomymi
przez Agencję Nieruchomości Rolnych – Oddział Terenowy
w Rzeszowie w latach 2010 – I półrocze 2013 r. – Zespół
dworsko-parkowy Wiśniow, gm. Wiśniowa (I/13/012)
Prawidłowość gospodarowania zabytkami nieruchomymi
przez Agencję Nieruchomości Rolnych – Oddział Terenowy
w Rzeszowie w latach 2010 – I półrocze 2013 r. – Zespół
dworski – Przyborów, gm. Borzęcin (I/13/013)
Prawidłowość gospodarowania zabytkami nieruchomymi
przez Agencję Nieruchomości Rolnych – Oddział Terenowy
w Rzeszowie w latach 2010 – I półrocze 2013 r. – Zespół
parkowo-dworski Siedliska, gm. Bobowa (I/13/014)
Prawidłowość gospodarowania zabytkami nieruchomymi
przez Agencję Nieruchomości Rolnych – Oddział Terenowy
w Rzeszowie w latach 2010 – I półrocze 2013 r. – Park Korytniki,
gm. Krasiczyn (I/13/015)
Prawidłowość gospodarowania zabytkami nieruchomymi
przez Agencję Nieruchomości Rolnych – Oddział Terenowy
w Rzeszowie w latach 2010 – I półrocze 2013 r. – Zespół
dworsko-parkowy Bykowce, gm. Sanok (I/13/016)
Prawidłowość gospodarowania zabytkami nieruchomymi
przez Agencję Nieruchomości Rolnych – Oddział Terenowy
w Rzeszowie w latach 2010 – I półrocze 2013 r. – Park
Głobikowa, gm. Dębica (I/13/017)
Prawidłowość gospodarowania zabytkami nieruchomymi
przez Agencję Nieruchomości Rolnych – Oddział Terenowy
w Rzeszowie w latach 2010 – I półrocze 2013 r. – Park
Rzeszówek, gm. Oksa (I/13/018)
Prawidłowość działań organów administracji publicznej odnośnie
roszczeń reprywatyzacyjnych oraz gospodarowania dworem
w Bachórcu (I/13/019)
Prawidłowość gospodarowania zabytkami nieruchomymi
przez Agencję Nieruchomości Rolnych – Oddział Terenowy
w Rzeszowie w latach 2010 – I półrocze 2013 r. – pozostałości
zespołu dworsko-parkowego Temeszów, gm. Dydnia (I/13/020)
Prawidłowość gospodarowania zabytkami nieruchomymi
przez Agencję Nieruchomości Rolnych – Oddział Terenowy
w Rzeszowie w latach 2010 – I półrocze 2013 r. – Zespół
dworski – Czulice, gm. Kocmyrzów (I/13/022)
Prawidłowość gospodarowania zabytkami nieruchomymi
przez Agencję Nieruchomości Rolnych – Oddział Terenowy
w Rzeszowie w latach 2010 – I półrocze 2013 r. – Zespół
dworsko-parkowy (część zabudowy gospodarcze) Jakubowice,
gm. Proszowice (I/13/023)
Prawidłowość wydatkowania środków publicznych w związku
z budową budynku dydaktycznego z aulą etap III przez
Państwową Wyższą Szkołę Techniczno-Ekonomiczną
w Jarosławiu (I/13/024)
Prawidłowość gospodarowania zabytkami nieruchomymi
przez Agencję Nieruchomości Rolnych – Oddział Terenowy
w Rzeszowie w latach 2010 – I półrocze 2013 r. – Park
Drożejowice, gm. Skalbmierz (I/13/030)
Prawidłowość gospodarowania zabytkami nieruchomymi
przez Agencję Nieruchomości Rolnych – Oddział Terenowy
w Rzeszowie w latach 2010 – I półrocze 2013 r. – Park Sprowa,
gm. Słupia Jędrzejowska (I/13/033)
Prawidłowość gospodarowania zabytkami nieruchomymi
przez Agencję Nieruchomości Rolnych – Oddział Terenowy
w Rzeszowie w latach 2010 – I półrocze 2013 r. – Zespół
dworski (część) Skórnice, gm. Fałków (I/13/034)

Jednostka
organizacyjna
przeprowadzająca
kontrolę

Dział administracji

Rodzaj kontroli

Omówienie
kontroli
str.

Delegatura w Rzeszowie

Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego

Inna kontrola
doraźna

186

Delegatura w Rzeszowie

Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego

Inna kontrola
doraźna

186

Delegatura w Rzeszowie

Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego

Inna kontrola
doraźna

186

Delegatura w Rzeszowie

Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego

Inna kontrola
doraźna

186

Delegatura w Rzeszowie

Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego

Inna kontrola
doraźna

186

Delegatura w Rzeszowie

Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego

Inna kontrola
doraźna

186

Delegatura w Rzeszowie

Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego

Inna kontrola
doraźna

186

Delegatura w Rzeszowie

Skarb Państwa

Inna kontrola
doraźna

186

Delegatura w Rzeszowie

Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego

Inna kontrola
doraźna

186

Delegatura w Rzeszowie

Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego

Inna kontrola
doraźna

186

Delegatura w Rzeszowie

Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego

Inna kontrola
doraźna

186

Delegatura w Rzeszowie

Szkolnictwo wyższe

Inna kontrola
doraźna

186

Delegatura w Rzeszowie

Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego

Inna kontrola
doraźna

186

Delegatura w Rzeszowie

Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego

Inna kontrola
doraźna

186

Delegatura w Rzeszowie

Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego

Inna kontrola
doraźna

186
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Załączniki
Tytuł
i numer kontroli

Lp.

194.

195.

196.

197.

198.

199.

200.

201.

202.

203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.

Prawidłowość gospodarowania zabytkami nieruchomymi
przez Agencję Nieruchomości Rolnych – Oddział Terenowy
w Rzeszowie w latach 2010 – I półrocze 2013 r. – Park
Jachimowice, gm. Samborzec (I/13/035)
Prawidłowość gospodarowania zabytkami nieruchomymi
przez Agencję Nieruchomości Rolnych – Oddział Terenowy
w Rzeszowie w latach 2010 – I półrocze 2013 r. – Park
Wojciechowice, gm. Wojciechowice (I/13/036)
Prawidłowość gospodarowania zabytkami nieruchomymi
przez Agencję Nieruchomości Rolnych – Oddział Terenowy
w Rzeszowie w latach 2010 – I półrocze 2013 r. – Zespół
folwarczny Kopytówka, gm. Brzeźnica (I/13/037)
Prawidłowość gospodarowania zabytkami nieruchomymi
przez Agencję Nieruchomości Rolnych – Oddział Terenowy
w Rzeszowie w latach 2010 – I półrocze 2013 r. – Park – część
Biesna, gm. Łużna (I/13/038)
Prawidłowość gospodarowania zabytkami nieruchomymi
przez Agencję Nieruchomości Rolnych – Oddział Terenowy
w Rzeszowie w latach 2010 – I półrocze 2013 r. – Zespół
dworsko-parkowy Ściborzyce, gm. Trzyciąż (I/13/039)
Prawidłowość gospodarowania zabytkami nieruchomymi
przez Agencję Nieruchomości Rolnych – Oddział Terenowy
w Rzeszowie w latach 2010 – I półrocze 2013 r. – Zespół
dworski Liplas, gm. Gdów (I/13/040)
Prawidłowość gospodarowania zabytkami nieruchomymi
przez Agencję Nieruchomości Rolnych – Oddział Terenowy
w Rzeszowie w latach 2010 – I półrocze 2013 r. – Dawny browar
Pisary, gm. Zabierzów (I/13/041)
Prawidłowość gospodarowania zabytkami nieruchomymi
przez Agencję Nieruchomości Rolnych – Oddział Terenowy
w Rzeszowie w latach 2010 – I półrocze 2013 r. – Park
(część – aleja) Wielopole, gm. Chełmiec (I/13/042)
Prawidłowość gospodarowania zabytkami nieruchomymi
przez Agencję Nieruchomości Rolnych – Oddział Terenowy
w Rzeszowie w latach 2010 – I półrocze 2013 r. – Park
zabytkowy zabudowany budynkami mieszkalnymi Fortyfikacje
ziemne Średnia Wieś, gm. Lesko (I/13/043)
Prawidłowość gospodarowania zabytkami nieruchomymi
przez Agencję Nieruchomości Rolnych – Oddział Terenowy
w Rzeszowie w latach 2010 – I półrocze 2013 r. – Zespół
dworski (część – spichlerz) Wybrzeże, gm. Dubiecko (I/13/044)
Funkcjonowanie gminnych placówek oświatowych na terenie
gminy Cieszanów (I/13/046)
Wykonanie wniosków z kontroli S/09/005 dotyczącej modernizacji
drogi powiatowej nr 2305R Smolnik-Zatwarnica (K/13/045)
Prawidłowość działań organów administracji publicznej w sprawie drogi
nr 1237 w miejscowości Gwoźnica Górna, gmina Niebylec (R/13/021)
Prawidłowość działań Starosty Mieleckiego dotyczących wyboru
koncepcji budowy mostu przez rzekę Wisłoka wraz z drogą
dojazdową (R/13/028)
Prawidłowość działań Burmistrza Miasta Jarosławia dotyczących
działki nr 1693/5 położonej w Jarosławiu (R/13/029)
Działalność organów administracji publicznej związana
z realizacją inwestycji budowy elektrowni wiatrowych na terenie
miejscowości Wola Rafałowska i Malawa (S/12/021)
Działalność Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łańcucie
w zakresie prowadzenia kontroli podatkowej (S/12/023)
Realizacja przez Gminę Radymno oraz Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Radymnie zadań wynikających
z przepisów ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej
(S/12/027)
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Jednostka
organizacyjna
przeprowadzająca
kontrolę

Dział administracji

Rodzaj kontroli

Omówienie
kontroli
str.

Delegatura w Rzeszowie

Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego

Inna kontrola
doraźna

186

Delegatura w Rzeszowie

Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego

Inna kontrola
doraźna

186

Delegatura w Rzeszowie

Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego

Inna kontrola
doraźna

186

Delegatura w Rzeszowie

Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego

Inna kontrola
doraźna

186

Delegatura w Rzeszowie

Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego

Inna kontrola
doraźna

186

Delegatura w Rzeszowie

Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego

Inna kontrola
doraźna

186

Delegatura w Rzeszowie

Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego

Inna kontrola
doraźna

186

Delegatura w Rzeszowie

Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego

Inna kontrola
doraźna

186

Delegatura w Rzeszowie

Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego

Inna kontrola
doraźna

186

Delegatura w Rzeszowie

Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego

Inna kontrola
doraźna

186

Delegatura w Rzeszowie

Oświata
i wychowanie

Inna kontrola
doraźna

Delegatura w Rzeszowie

Transport

Sprawdzająca

Delegatura w Rzeszowie

Transport

Rozpoznawcza

Delegatura w Rzeszowie

Transport

Rozpoznawcza

Delegatura w Rzeszowie

Administracja
publiczna

Rozpoznawcza

Delegatura w Rzeszowie

Gospodarka

Skargowa

Delegatura w Rzeszowie

Finanse publiczne

Skargowa

Delegatura w Rzeszowie

Zabezpieczenie
społeczne

Skargowa

Załączniki
Lp.

212.
213.
214.
215.
216.

217.

218.

219.

220.
221.
222.
223.
224.

225.

226.

227.

228.

Tytuł
i numer kontroli
Prawidłowość przyznawania i podziału środków na usuwanie
skutków klęsk żywiołowych na terenie województwa
podkarpackiego w latach 2008-2012 (S/13/002)
Działania Wojewody Lubelskiego w odniesieniu do roszczeń
reprywatyzacyjnych dot. zespołu dworsko-parkowego
w Bystrzycy (S/13/003)
Prawidłowość działań Wojewody Podkarpackiego w sprawie
roszczeń reprywatyzacyjnych wobec Zespołu DworskoParkowego w Strzegocicach (S/13/025)
Prawidłowość postępowania organów gminy Radomyśl Wielki
w sprawie budowy farmy wiatrowej PIEŃ (S/13/026)
Projekt i wykonanie obwodnicy Jarosławia w ciągu drogi krajowej
DK4, w szczególności w aspekcie włączenia do niej dróg
lokalnych (S/13/027)
Prawidłowość realizacji i rozliczeń przez Gminę Domaradz
inwestycji „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków
oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Domaradzu" objętej
dofinansowaniem środkami unijnymi w ramach działania 4.1.
Regionalnego Programu Opera (S/13/031)
Prowadzenie przez Burmistrza Miasta Przeworska postępowań
administracyjnych w sprawie postępowania o wydanie decyzji
o warunkach zabudowy dla działki nr 779/1 w Przeworsku
(S/13/032)
Działalność organów administracji publicznej związana
z realizacją inwestycji budowy elektrociepłowni na biogaz
rolniczy na terenie miejscowości Tuchla, gmina Laszki
(S/13/047)
Wydatkowanie środków publicznych na wykonanie, remont
i utrzymanie prywatnej drogi w miejscowości Dąbrówka
przez Wójta Gminy Brzyska (S/13/048)
Gospodarowanie mieniem komunalnym przez Wójta Gminy
Chorkówka (S/13/049)
Prawidłowość postępowania Zarządu Powiatu Jasielskiego
oraz Dyrekcji Zespołu Szkół w Nowym Żmigrodzie w związku
ze sprzedażą koni (S/13/050)
Prawidłowość postępowań scaleniowych dotyczących
wsi Zaczernie w gminie Trzebownisko (S/13/051)
Prawidłowość prowadzenia postępowań przetargowych
na dowóz uczniów do szkół przez Wójta Gminy Jasło (S/13/052)
Realizacja przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Rzeszowie inwestycji pod nazwą: Rozbudowa drogi
wojewódzkiej nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni
z węzłem S-19 Jasionka, połączonej w sposób bezkolizyjny
z istniejącymi drogami krajowymi nr 9 Radom-Barwinek i nr 19
Kuźnica-Rzeszów oraz linią kolejową L-71 (S/13/053)
Prawidłowość działań Starostwa Powiatowego w Mielcu
związanych z oddawaniem działek rekreacyjnych w użytkowanie
wieczyste, ustalaniem opłat z tytułu użytkowania wieczystego
oraz udzieleniem koncesji na budowę kopalni piasku
w miejscowości Rzemień (S/13/054)
Terminowość załatwiania spraw administracyjnych
przez Wojewodę Podkarpackiego dotyczących stwierdzania
nieważności decyzji prezydiów powiatowych rad narodowych
o przyjęciu nieruchomości przez Skarb Państwa w latach
1949-1963 (S/13/055)
Prawidłowość rozliczeń kosztów zarządu nieruchomością
oraz opłat za dostarczane ciepło w budynku przy ul. Popiełuszki 81
w Krośnie przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. w Krośnie (S/13/056)

Jednostka
organizacyjna
przeprowadzająca
kontrolę

Dział administracji

Rodzaj kontroli

Delegatura w Rzeszowie

Administracja
publiczna

Skargowa

Delegatura w Rzeszowie

Skarb Państwa

Skargowa

Delegatura w Rzeszowie

Skarb Państwa

Skargowa

Delegatura w Rzeszowie

Administracja
publiczna

Skargowa

Delegatura w Rzeszowie

Transport

Skargowa

Delegatura w Rzeszowie

Środowisko

Skargowa

Delegatura w Rzeszowie

Budownictwo,
lokalne planowanie
i zagospodarowanie
przestrzenne oraz
mieszkalnictwo

Skargowa

Delegatura w Rzeszowie

Gospodarka

Skargowa

Delegatura w Rzeszowie

Transport

Skargowa

Delegatura w Rzeszowie

Skarb Państwa

Skargowa

Delegatura w Rzeszowie

Administracja
publiczna

Skargowa

Delegatura w Rzeszowie
Delegatura w Rzeszowie

Administracja
publiczna
Administracja
publiczna

Omówienie
kontroli
str.

Skargowa
Skargowa

Delegatura w Rzeszowie

Transport

Skargowa

Delegatura w Rzeszowie

Administracja
publiczna

Skargowa

Delegatura w Rzeszowie

Skarb Państwa

Skargowa

Delegatura w Rzeszowie

Administracja
publiczna

Skargowa
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Załączniki
Tytuł
i numer kontroli

Lp.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.

Jednostka
organizacyjna
przeprowadzająca
kontrolę

Gospodarowanie mieniem komunalnym przez Wójta Gminy Gać
Delegatura w Rzeszowie
(S/13/057)
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa i powiatów
Delegatura w Szczecinie
oddanych w trwały zarząd w latach 2009-2011 (I/12/009)
Wykonywanie przez gminy województwa zachodniopomorskiego
zadań w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi
i zapobiegania bezdomności zwierząt (I/13/001)
Realizacja dochodów z tytułu opłaty skarbowej w okresie
od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. (R/13/002)
Wykorzystanie przez organizacje pożytku publicznego środków
pochodzących z 1% należnego podatku dochodowego od osób
fizycznych w latach 2010-2012 (R/13/003)
Zapewnienie dostępu do jezior stanowiących wody publiczne
w powiecie polickim (S/13/004)
Gospodarowanie środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (I/13/008)
Gospodarka ściekowa gmin na obszarach nieobjętych systemem
kanalizacji zbiorczej w latach 2009–2011 (K/13/007)

Skargowa

Skarb Państwa

Inna kontrola
doraźna

Delegatura w Szczecinie

Administracja
publiczna

Inna kontrola
doraźna

Delegatura w Szczecinie

Finanse publiczne

Rozpoznawcza

Delegatura w Szczecinie

Finanse publiczne

Rozpoznawcza

Delegatura w Szczecinie

Gospodarka wodna

Skargowa

Delegatura w Warszawie

Środowisko

Inna kontrola
doraźna

Delegatura w Warszawie

Środowisko

Sprawdzająca

Delegatura w Warszawie

Budownictwo,
lokalne planowanie
i zagospodarowanie
przestrzenne
oraz mieszkalnictwo

Sprawdzająca

Nauka

Sprawdzająca

Środowisko

Sprawdzająca

Prawidłowość prowadzenia baz danych, jako podstawy
do tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej (K/13/009)

238.

Gospodarowanie majątkiem przez instytuty badawcze (K/13/010) Delegatura w Warszawie

239.
240.
241.

242.

243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.

Sprawowanie nadzoru przez Miasto Raciąż nad
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
sp. z o.o. w Raciążu (S/13/001)
Wykonywanie nadzoru przez Centrum Pomocy Społecznej
Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego nad
realizacją usług opiekuńczych przez firmę Gwarant (S/13/002)
Utworzenie i funkcjonowanie spółki prawa handlowego
Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica sp. z o.o. (S/13/003)
Prawidłowość funkcjonowania Przedsiębiorstwa Komunikacji
Samochodowej "Polonus" SA w Warszawie (S/13/004)
Prawidłowość udzielenia i realizacji zamówienia publicznego
na rewaloryzację i rewitalizację zabytkowego przedpola
Pałacu Wilanowskiego (S/13/005)
Prawidłowość udzielania zamówień publicznych i realizacji
inwestycji w Gminie Nadarzyn (S/13/006)
Wybrane zagadnienia gospodarowania środkami publicznymi
przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona
w Legnicy oraz sprawdzenie wykonania wniosków z kontroli NIK
w tym zakresie (K/12/007)
Finansowanie przygotowań olimpijskich (R/13/002)
Realizacja zadań i gospodarka finansowa stadnin koni
(R/13/003)
Funkcjonowanie Gminy Wrocław w zakresie wybranych dziedzin
działalności (S/12/001)
Wykorzystanie środków finansowych na regulacje i tworzenie
motywacyjnego systemu wynagrodzeń w Izbie Celnej
we Wrocławiu (S/12/008)
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Rodzaj kontroli

Skarb Państwa

237.

Realizacja zadań w zakresie prowadzenia zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków (K/13/012)
Zagospodarowanie nieruchomości stanowiących mienie
województw i powiatów (K/13/013)
Przyznawanie, przekazywanie i rozliczanie przez gminy dotacji
dla niepublicznych przedszkoli (R/13/011)

Dział administracji

Delegatura w Warszawie
Delegatura w Warszawie
Delegatura w Warszawie

Delegatura w Warszawie

Administracja
publiczna
Oświata
i wychowanie
Budownictwo,
lokalne planowanie
i zagospodarowanie
przestrzenne
oraz mieszkalnictwo

Rozpoznawcza

Skargowa

Delegatura w Warszawie

Zdrowie

Skargowa

Delegatura w Warszawie

Transport

Skargowa

Delegatura w Warszawie
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Skargowa

Zabezpieczenie
społeczne

Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego
Administracja
publiczna

94

Sprawdzająca

Delegatura w Warszawie

Delegatura w Warszawie

Omówienie
kontroli
str.

Skargowa
Skargowa

Delegatura we Wrocławiu Szkolnictwo wyższe

Sprawdzająca

Delegatura we Wrocławiu Kultura fizyczna

Rozpoznawcza

Delegatura we Wrocławiu Rolnictwo

Rozpoznawcza

Delegatura we Wrocławiu

Administracja
publiczna

Skargowa

Delegatura we Wrocławiu

Administracja
publiczna

Skargowa
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Załączniki
Lp.

Tytuł
i numer kontroli

253.

Realizacja zadań własnych Gminy Miejskiej Kłodzko
poprzez ich powierzanie podmiotom spoza sektora publicznego
oraz gospodarowanie mieniem komunalnym (S/12/009)

254.

Realizacja zadań przez gminę Oława (S/12/010)

255.
256.
257.
258.

Prawidłowość funkcjonowania Urzędu Gminy w Kamieńcu
Ząbkowickim (S/13/001)
Realizacja dochodów i wydatków przez wybrane gminy
województwa lubuskiego, ze szczególnym uwzględnieniem
źródeł finansowania deficytu oraz wpływu zadłużenia jednostek
na realizację zadań (I/12/007)
Efektywność gospodarowania nieruchomościami Skarbu
Państwa przez starostów w województwie lubuskim (I/12/008)
Działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Zielonej Górze, ze szczególnym
uwzględnieniem terminowości prowadzonych postępowań
w okresie od 1 lipca 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. (S/13/001)

Jednostka
organizacyjna
przeprowadzająca
kontrolę

Dział administracji

Delegatura we Wrocławiu Skarb Państwa
Administracja
publiczna
Administracja
Delegatura we Wrocławiu
publiczna

Delegatura we Wrocławiu

Rodzaj kontroli

Omówienie
kontroli
str.

Skargowa
Skargowa
Skargowa

Delegatura
w Zielonej Górze

Administracja
publiczna

Inna kontrola
doraźna

Delegatura
w Zielonej Górze

Skarb Państwa

Inna kontrola
doraźna

Delegatura
w Zielonej Górze

Zabezpieczenie
społeczne

Skargowa
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Załączniki
Załącznik nr 4
Wykaz wniosków de lege ferenda Najwyższej Izby Kontroli, przedstawionych w informacjach
o wynikach kontroli w 2013 r.
Tytuł kontroli
(dział administracji
rządowej)
Funkcjonowanie
funduszy sołeckich
(dział: administracja
publiczna)

Akt prawny lub problem,
który należy ująć w akcie
prawnym
Ustawa z dnia 20 lutego
2009 r. o funduszu
sołeckim (Dz. U. Nr 52,
poz. 420 ze zm.)

2.

Funkcjonowanie
funduszy sołeckich
(dział: administracja
publiczna)

Ustawa z dnia 20 lutego
2009 r. o funduszu
sołeckim (Dz. U. Nr 52,
poz. 420 ze zm.)

3.

Funkcjonowanie
funduszy sołeckich
(dział: administracja
publiczna)

Ustawa z dnia 20 lutego
2009 r. o funduszu
sołeckim (Dz. U. Nr 52,
poz. 420 ze zm.)

4.

Realizacja zaleceń
Rady Unii
Europejskiej z dnia
12 lipca 2011 r.
w sprawie
krajowego
programu reform
Polski z 2011 r.
oraz
zaktualizowanego
programu
konwergencji
na lata 2011-2014
(dział: budżet)

Ustawa z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach
publicznych
(Dz. U. z 2013 r.
poz. 885 ze zm.)

Lp.
1.

320

Treść wniosku
de lege ferenda

Rozważenie zainicjowania prac
legislacyjnych mających na celu
wyeliminowanie w ustawie
o funduszu sołeckim ograniczeń
w funkcjonowaniu funduszu, które
wynikają z braku możliwości
dokonywania zmian w trakcie roku
budżetowego przedsięwzięć
zgłoszonych we wnioskach sołectw.
Rozważenie zainicjowania prac
legislacyjnych mających na celu
wyeliminowanie w ustawie
o funduszu sołeckim ograniczeń
w funkcjonowaniu funduszu, które
wynikają z braku możliwości
uzupełnienia przez zebranie wiejskie
wniosku niespełniającego wymogów
formalnych określonych
w art. 4 ust. 3 tej ustawy.
Rozważenie zainicjowania prac
legislacyjnych mających na celu
wyeliminowanie w ustawie
o funduszu sołeckim ograniczeń
w funkcjonowaniu funduszu, które
wynikają z braku możliwości
sumowania środków
przysługujących kilku sołectwom
i realizowania przez nie
wspólnego przedsięwzięcia.
Opracowanie założeń projektu
ustawy zmieniającej ustawę
o finansach publicznych,
wprowadzających trwałą regułę
wydatkową.

Stan realizacji
wniosku

Uwagi

Zrealizowany

Wprowadzono postulowane zmiany w ustawie
z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim
(Dz. U. z 2014 r., poz. 301), w art. 5.

Zrealizowany

Wprowadzono postulowane zmiany w ustawie
z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim
(Dz. U. z 2014 r., poz. 301), w art. 5.

Zrealizowany

Wprowadzono postulowane zmiany w ustawie
z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim
(Dz. U. z 2014 r., poz. 301), w art. 6.

Zrealizowany

Zob. ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy
o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1646), której przepisy
wprowadziły tzw. stabilizującą (trwałą) regułę
wydatkową. W 2009 r. Polska w związku
z przekroczeniem w 2008 r. o 0,6 punktu procentowego
wartości referencyjnej deficytu sektora instytucji
rządowych i samorządowych (3%), została objęta
procedurą nadmiernego deficytu. Rada Ecofin
rekomendowała zredukowanie deficytu instytucji
rządowych i samorządowych poniżej 3% PKB
do 2012 r. w sposób wiarygodny i trwały. Zdaniem
Rady, po zlikwidowaniu nadmiernego deficytu, Rząd RP
powinien kontynuować konsolidację fiskalną dla
osiągnięcia w 2015 r. tzw. średniookresowego celu
budżetowego, tj. deficytu strukturalnego na poziomie
1% PKB. Wprowadzenie tzw. stabilizującej (trwałej)
reguły wydatkowej i zmiany w krajowych ramach
fiskalnych powinny umożliwić wypełnienie Polsce
zobowiązań wynikających z dyrektywy Rady Unii
Europejskiej 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r.
w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw
członkowskich.

Załączniki
Lp.
5.

6.

7.

8.

Tytuł kontroli
(dział administracji
rządowej)
Realizacja zaleceń
Rady Unii
Europejskiej z dnia
12 lipca 2011 r.
w sprawie
krajowego
programu reform
Polski z 2011 r. oraz
zaktualizowanego
programu
konwergencji na
lata 2011-2014
(dział: budownictwo,
lokalne planowanie
i zagospodarowanie
przestrzenne oraz
mieszkalnictwo)
Realizacja
i wykorzystanie
przez samorządy
województw i gmin
dochodów z opłat
za korzystanie
z zezwoleń na
sprzedaż napojów
alkoholowych
(dział: zdrowie)

Akt prawny lub problem,
który należy ująć w akcie
prawnym
Ustawa z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409 ze zm.)
oraz ustawa z dnia
27 marca 2003 r.
o planowaniu
zagospodarowaniu
przestrzennym
(Dz. U. z 2012 r.,
poz. 647 ze zm.)

Realizacja
i wykorzystanie
przez samorządy
województw i gmin
dochodów z opłat
za korzystanie
z zezwoleń na
sprzedaż napojów
alkoholowych
(dział: zdrowie)
Realizacja
i wykorzystanie przez
samorządy
województw i gmin
dochodów z opłat za
korzystanie
z zezwoleń na
sprzedaż napojów
alkoholowych
(dział: zdrowie)

Treść wniosku
de lege ferenda

Stan realizacji
wniosku

Uwagi

Podjęcie - zgodnie z zaleceniem
Rady Unii Europejskiej skutecznych działań w celu
uproszczenia procedur
odwoławczych i przyspieszenia
procedur administracyjnych
w obszarze budownictwa,
lokalnego planowania
i zagospodarowania
przestrzennego.

Wniosek
w trakcie
realizacji

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne Minister
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
poinformował, że w celu uproszczenia procedur
odwoławczych i przyspieszenia procedur
administracyjnych w obszarze budownictwa, lokalnego
planowania i zagospodarowania przestrzennego,
kierownictwo MTBiGM zaakceptowało opracowanie
projektu założeń ustawy o zmianie ustawy – Prawo
budowlane. W dniu 18 lutego 2013 r. projekt został
skierowany do uzgodnień międzyresortowych. Trwa
analiza nadesłanych uwag.

Ustawa z dnia
26 października 1982 r.
o wychowaniu
w trzeźwości
i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi
(Dz. U. z 2012 r.,
poz. 1356 ze zm.)

Przeanalizowanie przez Ministra
Zdrowia lub Ministra Finansów
możliwości wprowadzenia
przepisów dyscyplinujących
jednostki samorządu
terytorialnego w wykorzystaniu
środków tzw. Korkowego.

Niezrealizowany

Ustawa z dnia
26 października 1982 r.
o wychowaniu
w trzeźwości
i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi
(Dz. U. z 2012 r.,
poz. 1356 ze zm.)

Rozważenie przez Ministra
Zdrowia podjęcia działań
w kierunku zniesienia obowiązku
oddzielnego programowania
przez gminy zadań z obszarów
przeciwdziałania narkomanii
oraz profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych.

Niezrealizowany

Ustawa z dnia
26 października 1982 r.
o wychowaniu
w trzeźwości
i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi
(Dz. U. z 2012 r.,
poz. 1356 ze zm.)

Wprowadzenie zmian w ustawie
o wychowaniu w trzeźwości
polegających na nadaniu
marszałkom województw prawa do
kontroli przestrzegania przez
przedsiębiorców warunków
korzystania z wydanych przez nich
zezwoleń na hurtowy obrót napojami
alkoholowymi.

Niezrealizowany

Mimo, iż przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości
w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości stanowią,
że środki pozyskane z opłat za zezwolenia na hurtowy obrót
napojami alkoholowymi i ich sprzedaż detaliczną
przeznaczone są wyłącznie na finansowanie określonych
w tej ustawie zadań z zakresu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii, nadal powszechną praktyką
było wykorzystywanie przez jednostki samorządu
terytorialnego części tych dochodów na inne cele.
Przybierało to formę, bądź realizowania wydatków na
zadania wskazane w ustawie o wychowaniu
w trzeźwości na poziomie niższym od uzyskiwanych
dochodów z opłat, bądź na finansowaniu w ramach
realizacji programów profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych i programów przeciwdziałania narkomanii
przedsięwzięć służących faktycznie realizacji innych zadań
własnych jednostki. Zdaniem NIK do powstania
i wieloletniego utrzymywania się takiej sytuacji przyczyniły
się z jednej strony trudna sytuacja ekonomiczna jednostek
samorządu terytorialnego, a z drugiej przepisy ustawy
o wychowaniu w trzeźwości pozostawiające tym
jednostkom stosunkowo dużą swobodę przy jednoczesnym
braku sankcji w przypadku niewykorzystania środków
pochodzących z opłat zgodnie z przeznaczeniem
określonym w tej ustawie.
Z uwagi na to, że wnoszone przez przedsiębiorców opłaty
za korzystanie z zezwoleń na handel napojami
alkoholowymi są zarówno źródłem finansowania realizacji
zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych, jak i zadań z zakresu przeciwdziałania
narkomanii oraz ze względu na podobieństwo
stosowanych metod profilaktyki celowe jest rozważenie
przez Ministra Zdrowia podjęcia działań w kierunku
zniesienia obowiązku oddzielnego programowania przez
gminy zadań z obu tych obszarów.
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Załączniki
Tytuł kontroli
(dział administracji
rządowej)
Realizacja
i wykorzystanie
przez samorządy
województw i gmin
dochodów z opłat
za korzystanie
z zezwoleń na
sprzedaż napojów
alkoholowych
(dział: zdrowie)

Akt prawny lub problem,
który należy ująć w akcie
prawnym
Ustawa z dnia
26 października 1982 r.
o wychowaniu
w trzeźwości
i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi
(Dz. U. z 2012 r.,
poz. 1356 ze zm.)

10.

Realizacja
i wykorzystanie
przez samorządy
województw i gmin
dochodów z opłat
za korzystanie
z zezwoleń na
sprzedaż napojów
alkoholowych
(dział: zdrowie)

Ustawa z dnia
26 października 1982 r.
o wychowaniu
w trzeźwości
i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi
(Dz. U. z 2012 r.,
poz. 1356 ze zm.)

11.

Sprawozdawczość
zadłużenia
wybranych
instytucji sektora
finansów
publicznych oraz
krajowego funduszu
drogowego
(dział: budżet)

Załącznik nr 9 do
rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia
4 marca 2010 r. w sprawie
sprawozdań jednostek
sektora finansów
publicznych w zakresie
operacji finansowych
(Dz. U. Nr 43,
poz. 247 ze zm.)

Lp.
9.

322

Treść wniosku
de lege ferenda

Wprowadzenie zmian w ustawie
o wychowaniu w trzeźwości
polegających na nadaniu
decyzjom stwierdzającym
wygaśnięcie zezwoleń z przyczyn
określonych w art. 18 ust. 12
pkt. 5 tej ustawy charakteru
decyzji konstytutywnych
(tj. przeniesienie przesłanki
określonej ww. przepisie
z katalogu okoliczności
powodujących wygaśnięcie
zezwolenia z mocy prawa
do katalogu przesłanek
obligatoryjnego cofnięcia
zezwolenia).
Wprowadzenie do ustawy
o wychowaniu w trzeźwości
zmian polegających na
jednoznacznym określeniu
charakteru prawnego terminów
w niej określonych
i ew. dopuszczeniu możliwości
(w przypadkach losowych)
przywrócenia terminu wniesienia
opłaty za korzystanie
z zezwolenia.
Zmiana Instrukcji sporządzania
sprawozdań, stanowiącej
załącznik do rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 4 marca
2010 r. w sprawie sprawozdań
jednostek sektora finansów
publicznych w zakresie operacji
finansowych, w części dotyczącej
kwalifikowania zobowiązań,
których restrukturyzacja nastąpiła
poprzez zmianę terminów
płatności lub wierzyciela.

Stan realizacji
wniosku

Uwagi

Niezrealizowany

Niezrealizowany

Zrealizowany

Z powodu błędnej, zdaniem NIK, interpretacji przepisów
Instrukcji sporządzania sprawozdań, siedem szpitali
w jednostkowych sprawozdaniach Rb-Z w kategorii
„kredyty i pożyczki” nie wykazało zobowiązań z tytułu
długoterminowych umów, w których po okresie
wymagalności roszczenia nastąpiło rozłożenie na raty
zaległych płatności. Szpitale uznawały, że jeżeli
nastąpiło przedłużenie terminu płatności wynikającego
z uprzednio wymagalnego zobowiązania, to nie należy
zobowiązania takiego wykazywać jako tytułu dłużnego.
Zdaniem NIK zobowiązania o terminie zapłaty dłuższym
niż rok należało wykazać w sprawozdaniu Rb-Z
w kategorii „kredyty i pożyczki”, zgodnie z definicją
wskazaną w rozporządzeniu Ministra Finansów, które
określiło szczegółowy sposób klasyfikacji tytułów
dłużnych zaliczanych do państwowego długu
publicznego, wydanym na podstawie delegacji z art. 72
ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Szpitale przy
sporządzaniu sprawozdania Rb-Z pomijały w tym
przypadku przepisy rozporządzenia, nakazującego do
kategorii „kredyty i pożyczki” zaliczać także umowy
nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok,
związane z finansowaniem usług, dostaw, robót
budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne
podobne do umowy pożyczki lub kredytu. Wniosek NIK
został zrealizowany w wyniku wprowadzenia
z dniem 4 grudnia 2013 r. zmian do załącznika nr 9
do w/w rozporządzenia Ministra Finansów – zob.
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25
października 2013 r. zmieniające rozporządzenie
w spra-wie sprawozdań jednostek sektora finansów
publicznych w zakresie operacji finansowych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1344).

Załączniki
Lp.
12.

13.

Tytuł kontroli
(dział administracji
rządowej)
Promulgacja prawa
w postaci
elektronicznej
(dział: administracja
publiczna)

Akt prawny lub problem,
który należy ująć w akcie
prawnym
Ustawa z dnia
20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych
(Dz. U. z 2011 r. Nr 197,
poz. 1172 ze zm.)

Metodyka
sporządzania przez
Ministerstwo
Finansów rachunku
dochodów
i wydatków sektora
finansów
publicznych
(dział: budżet)

Rozporządzenie Ministra
Finansów z dnia
2 marca 2010 r. w sprawie
szczegółowej klasyfikacji
dochodów, wydatków,
przychodów i rozchodów
oraz środków
pochodzących ze źródeł
zagranicznych
(Dz. U. nr 38, poz. 207
ze zm.) oraz
rozporządzenie Ministra
Finansów z dnia
3 lutego 2010 r. w sprawie
sprawozdawczości
budżetowej
(Dz. U. Nr 20, poz. 103)

Rozważenie zmiany zakresu
sprawozdawczości jednostek
sektora finansów publicznych
i zmiany klasyfikacji dochodów
i wydatków w celu lepszej
identyfikacji źródeł.

Niezrealizowany

Rozporządzenie Ministra
Finansów z dnia
3 lutego 2010 r. w sprawie
sprawozdawczości
budżetowej (Dz. U. Nr 20,
poz. 103).

Minister Finansów powinien
rozważyć likwidację obowiązku
sporządzania sprawozdań
Rb-Z-PPP, służących jedynie
identyfikacji przedsięwzięć
realizowanych na podstawie
ustawy o PPP, poprzez zmianę
rozporządzenia z dnia
3 lutego 2010 r. w sprawie
sprawozdawczości budżetowej.

Niezrealizowany

wniosek
sformułowany
w wystąpieniu
pokontrolnym do
Ministra Finansów

14.

Realizacja
przedsięwzięć
w systemie
partnerstwa
publiczno prywatnego
(dział: budżet)

Treść wniosku
de lege ferenda

Stan realizacji
wniosku

Podjęcie działań w celu
Niezrealizowany
jednoznacznego rozstrzygnięcia
relacji między obowiązkiem
niezbędnej publikacji aktów prawa
miejscowego, a postępowaniem
nadzorczym, dotyczącym
weryfikacji tych aktów pod
względem prawnym,
prowadzonym przez wojewodów.

Uwagi
Stosowana w części kontrolowanych urzędów
wojewódzkich praktyka publikacji aktów prawnych
dopiero po przeprowadzeniu procedury nadzorczej
przez wojewodów, dotyczącej weryfikacji tych aktów
pod względem prawnym, przewidziana w art. 91 ust. 1
ustawy o samorządzie gminnym i w art. 79 ust. 2
ustawy o samorządzie powiatowym, nie wydaje się
właściwa. Należy zwrócić bowiem uwagę, że ustawa
o ogłaszaniu aktów normatywnych w żaden sposób nie
wiąże wykonania obowiązku ogłoszenia aktu prawa
miejscowego z rozstrzygnięciem nadzorczym
wojewody. Co więcej, w art. 3 ustawy o ogłaszaniu
aktów normatywnych w sposób wyraźny sformułowano
nakaz niezwłocznego ogłaszania aktów normatywnych.
Argumentem przemawiającym za publikacją aktów
normatywnych (a więc także aktów prawa miejscowego)
bez wiązania jej z procedurą nadzorczą jest fakt,
że rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody dotyczące
nieważności uchwały lub zarządzenia są także
publikowane w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
Szczegółowość klasyfikacji dochodów i wydatków
publicznych według rozdziałów nie pozwala na identyfikację
kierunków niektórych, istotnych z punktu widzenia całego
sektora, wydatków. Dotyczy to przede wszystkim tych
wydatków budżetu państwa i budżetu środków
europejskich, wykazywanych w rozdziale Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz w rozdziale
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, które nie
zostały uwzględnione w sprawozdaniach z wykonania
planów finansowych wyżej wymienionych agencji. Zdaniem
NIK należy rozważyć utworzenie rozdziałów w klasyfikacji
dochodów i wydatków publicznych, które określiłyby
kierunki wydatkowania środków, a nie jednostkę
dokonującą ich podziału. Również analiza sprawozdań z
wykonania planów finansowych Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Funduszu Pracy
wskazuje, że zawarte w nich informacje nie pozwalają na
identyfikację kierunków niektórych wydatków tych funduszy.
Powyższy problem dotyczy wydatkowania środków
przekazywanych przez PFRON i Fundusz Pracy na
oddzielne rachunki, którymi dysponują, w imieniu funduszy,
jednostki samorządu terytorialnego. Należy rozważyć
rozszerzenie zakresu sprawozdawczości w zakresie wyżej
wymienionych wydatków funduszy.
Sprawozdania Rb-Z-PPP dotyczą faktycznie jedynie
niewielkiej części szeroko rozumianych przedsięwzięć
PPP, a informacje o partnerstwie publiczno-prywatnym
i zawartych umowach są dostępne w licznych bazach
i opracowaniach instytucji promujących PPP.
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Załączniki
Lp.
15.

16.

17.

Tytuł kontroli
(dział administracji
rządowej)
Realizacja
przedsięwzięć
w systemie
partnerstwa
publicznoprywatnego
(dział: budżet)

Akt prawny lub problem,
który należy ująć w akcie
prawnym
Wydanie rozporządzenia
wykonawczego do art. 18a
ust. 2 ustawy z dnia
19 grudnia 2008 r.
o partnerstwie publicznoprywatnym
(Dz. U. z 2009 r. Nr 19,
poz.100 ze zm.)

Wykonanie budżetu
państwa w 2012 r.
w części 87
Dochody budżetu
środków
europejskich oraz
realizacja zadań
z zakresu obsługi
płatności środków
europejskich
i rozliczenie
przepływów
finansowych między
Polską a Unią
Europejską
(dział: budżet)
wniosek
sformułowany
w wystąpieniu
pokontrolnym do
Ministra Finansów
Funkcjonowanie
ratownictwa
technicznego
i ochrony
przeciwpożarowej
na kolei
(dział: administracja)

Ustawa z dnia
27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013 r.
poz. 885 ze zm.)
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Rozporządzenie Ministra
Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia
18 lutego 2011 r.
w sprawie szczegółowych
zasad organizacji
krajowego systemu
ratowniczo-gaśniczego
(Dz. U. Nr 46, poz.239)

Treść wniosku
de lege ferenda

NIK widzi potrzebę precyzyjnego
zdefiniowania i określenia
zakresu ryzyk: budowy, popytu
i dostępności oraz określenia
jednoznacznej metodologii ich
podziału pomiędzy strony
przedsięwzięcia PPP. W tym celu
minister właściwy do spraw
gospodarki powinien skorzystać
z delegacji zawartej w art. 18a
ustawy o PPP i wydać
rozporządzenie w porozumieniu
z ministrem właściwym do spraw
finansów publicznych oraz po
zasięgnięciu opinii Prezesa
Głównego Urzędu
Statystycznego.
Określenie w ustawie o finansach
publicznych lub innym akcie
prawnym trybu i terminów
przekazywania środków z UE
na rachunek dochodów budżetu
środków europejskich danego
roku budżetowego.

Minister Spraw Wewnętrznych,
dla zwiększenia skuteczności
funkcjonowania Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
(KSRG), w szczególności na
obszarach kolejowych, powinien
podjąć działania w celu
wprowadzenia odpowiedniej
zmiany w § 7 ust. 2 pkt 5
rozporządzenia w sprawie
szczegółowych zasad organizacji
krajowego systemu ratowniczogaśniczego. Zmiana powinna
polegać na uwzględnieniu,
by plany ratownicze, stanowiące
podstawę działania KSRG na
obszarze powiatu i województwa,
zawierały – poza wykazem sił
i środków podmiotów KSRG i
jednostek ochrony
przeciwpożarowej niebędących
podmiotami KSRG – również
wykaz sił i środków zespołów
kolejowego ratownictwa
technicznego.

Stan realizacji
wniosku

Uwagi

Niezrealizowany

Niezrealizowany

Niezrealizowany

Tryb i terminy przekazywania środków pochodzących
z budżetu UE z rachunków programowych w NBP na
dochody budżetu środków europejskich nie zostały
uregulowane w przepisach, ani w procedurach
wewnętrznych Ministerstwa Finansów. Zdaniem NIK
brak tych uregulowań pozwala na dowolne
kształtowanie wielkości zrealizowanych dochodów,
a tym samym deficytu budżetu środków europejskich.

Załączniki
Lp.
18.

Tytuł kontroli
(dział administracji
rządowej)
Funkcjonowanie
ratownictwa
technicznego
i ochrony
przeciwpożarowej
na kolei
(dział: transport)

Akt prawny lub problem,
który należy ująć w akcie
prawnym
Rozporządzenie Ministra
Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia
22 września 2000 r.
w sprawie szczegółowych
zasad wyposażenia
jednostek organizacyjnych
Państwowej Straży
Pożarnej (Dz. U. Nr 93,
poz.1035)
Rozporządzenie Ministra
Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia
14 września 1998 r.
w sprawie zakresu,
szczegółowych warunków
i trybu włączania
jednostek ochrony
przeciwpożarowej do
krajowego systemu
ratowniczo-gaśniczego
(Dz. U. Nr 121, poz. 798)

19.

Funkcjonowanie
ratownictwa
technicznego
i ochrony
przeciwpożarowej
na kolei
(dział: transport)

20.

Wykonywanie przez
Generalną Dyrekcję
Dróg Krajowych
i Autostrad
obowiązków
inwestora przy
realizacji inwestycji
drogowych
(dział: transport)

Ustawa z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r.,
poz. 907 ze zm.)

21.

Wykonanie budżetu
państwa w 2012 r.
w części 17
Administracja
publiczna oraz
wykonania planu
finansowego
Funduszu
Gospodarki
Zasobem
Geodezyjnym
i Kartograficznym
(dział: administracja
publiczna)

Ustawa z dnia
17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne
i kartograficzne
(Dz. U.
z 2010 r. Nr 193,
poz. 1287 ze zm.)

Treść wniosku
de lege ferenda

Stan realizacji
wniosku

Uwagi

Minister Spraw Wewnętrznych
powinien dokonać nowelizacji
rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji
z dnia 22 września 2000 r.
w sprawie szczegółowych zasad
wyposażenia jednostek
organizacyjnych Państwowej
Straży Pożarnej.

Niezrealizowany

Rozporządzenie to nie było zmieniane od daty wydania,
a ustalenia kontroli wskazują, że wykazy minimalnego
wyposażenia, z uwagi na upływ czasu oraz rozwój
techniczny, wymagają częściowych zmian.

Minister Spraw Wewnętrznych
powinien dokonać nowelizacji
rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji
z dnia 14 września 1998 r.
w sprawie zakresu,
szczegółowych warunków i trybu
włączania jednostek ochrony
przeciwpożarowej do krajowego
systemu ratowniczo-gaśniczego.

Niezrealizowany

W rozporządzeniu określono m. in. kompetencje
komendantów rejonowych Państwowej Straży Pożarnej.
Organy te nie istnieją jednak od dnia 1 stycznia 1999 r.,
tj. od wejścia w życie zmian w ustawach
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
i o Państwowej Straży Pożarnej. W szczególności
komendy rejonowe PSP zostały przekształcone
w komendy powiatowe (miejskie), a kompetencje
komendantów rejonowych przejęli komendanci
powiatowi (miejscy) PSP. Należałoby zatem
wprowadzić w rozporządzeniu aktualne określenie
organów PSP oraz ich kompetencji, zgodne
z obowiązującymi przepisami ustawy o Państwowej
Straży Pożarnej i ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
Pojęcie „rażąco niska cena" jest używane w ustawie
Pzp, ale nie zostało w niej jednoznacznie zdefiniowane.
W świetle wyników kontroli celowe jest dokonanie
postulowanych zmian w ustawie Pzp, ze względu
na problemy jakie zamawiający ma z ustaleniem,
czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia.

Prezes Rady Ministrów powinien Niezrealizowany
rozważyć możliwość podjęcia
działań legislacyjnych w zakresie
wprowadzenia w ustawie – Prawo
zamówień publicznych definicji
pojęcia „rażąco niska cena",
określenia mierników do jej
ustalenia oraz szczegółowego
sposobu postępowania mającego
na celu ustalenie, czy oferowana
cena nie jest rażąco niska
w stosunku do przedmiotu
zamówienia.
Należy rozważyć celowość
Niezrealizowany
dalszego funkcjonowania
Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym
bądź wskazanie źródeł
finansowania przychodów
adekwatnych do realizacji
wyodrębnionych zadań
państwowych.

Od 1 stycznia 2011 r., w związku ze zmianą art. 41 ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne, FGZGiK utracił przychody
z tytułu odpisów z powiatowych i wojewódzkich funduszy
gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym.
Ustalenia obecnej i poprzedniej kontroli wykazały, że Główny
Urząd Geodezji i Kartografii traktował własne środki
budżetowe, pochodzące z uzyskanych oszczędności bądź
z niewykonania lub niepełnego wykonania zaplanowanych
zadań, jako dodatkowe źródło finansowania kosztów FGZGiK.
Co prawda, środki ujęte zarówno w planie finansowym
GUGiK, jak i Funduszu służą finansowaniu zadań Głównego
Geodety Kraju, to jednak są to odrębne plany, w ramach
których ujmuje się środki przeznaczone na sfinansowanie
wyodrębnionych zadań państwowych. Podkreślić należy,
że zarówno w 2011 r., jak i w 2012 r. w obydwóch planach
limit środków przekraczał potrzeby. Dofinansowanie
Funduszu w trakcie roku środkami budżetowymi
(poprzez refundację kosztów, jak to miało miejsce w 2012 r.)
spowodowało zatem, że nadmiar środków Funduszu jeszcze
się powiększył, zaś dysponent środków budżetowych uniknął
konieczności ich zwrotu na centralny rachunek budżetu
państwa. Praktyka taka, w ocenie NIK, jest nie tylko niecelowa
ale narusza zasady gospodarowania środkami publicznymi.
Z tego względu nie powinna być stosowana jako metoda
ograniczania skutków zmiany przepisów, która spowodowała
utratę znacznej części przychodów Funduszu.
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Załączniki
Tytuł kontroli
(dział administracji
rządowej)
Wykonywanie zadań
gmin dotyczących
ochrony zwierząt
(dział: rolnictwo)

Akt prawny lub problem,
który należy ująć w akcie
prawnym
Ustawa z dnia
13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach
(Dz. U. z 2013 r. poz.
1399 ze zm.); ustawa
z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt
(Dz. U. z 2013 r, poz. 856)

23.

Wykonywanie zadań
gmin dotyczących
ochrony zwierząt
(dział: rolnictwo)

Rozporządzenie Ministra
Spraw Wewnętrznych
i Administracji
z dnia 26 sierpnia 1998 r.
w sprawie zasad
i warunków wyłapywania
bezdomnych zwierząt
(Dz. U. Nr 116, poz. 753)

24.

Wykonywanie zadań
gmin dotyczących
ochrony zwierząt
(dział: rolnictwo)

Ustawa z dnia
21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt
(Dz. U. z 2013 r, poz. 856)

25.

Wykonywanie zadań
gmin dotyczących
ochrony zwierząt
(dział: rolnictwo)

Ustawa z dnia
21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt
(Dz. U. z 2013 r, poz. 856)

26.

Wykonywanie zadań
gmin dotyczących
ochrony zwierząt
(dział: rolnictwo)

Ustawa z dnia
11 marca 2004 r.
o ochronie zdrowia
zwierząt oraz zwalczaniu
chorób zakaźnych
zwierząt (Dz. U. z 2008 r.
Nr 213, poz. 1342 ze zm.)

Lp.
22.

326

Treść wniosku
de lege ferenda

Stan realizacji
wniosku

Uchylenie zapisów art. 7 ustawy
Wniosek
o utrzymaniu czystości i porządku w trakcie
w gminach, dotyczących „ochrony realizacji
przed bezdomnymi zwierzętami”
i wprowadzenia – najlepiej
w ustawie o ochronie zwierząt –
przepisów określających warunki
(standardy) opieki gmin nad
zwierzętami bezdomnymi
i warunki wydawania zezwoleń na
prowadzenie takiej działalności
przez inne podmioty.

Zmiana § 5 ust. 2 pkt 4
rozporządzenia w sprawie zasad
i warunków wyłapywania
bezdomnych zwierząt, w ten sposób
aby obligatoryjnym elementem
umowy z przedsiębiorcą na
przeprowadzenie wyłapywania
zwierząt bezdomnych było wskazanie
schroniska, do którego wyłapane
zwierzęta mają trafić (stosownie do
znowelizowanego art. 11 ust. 3
ustawy o ochronie zwierząt).
Wprowadzenie ustawowego
obowiązku rejestracji
i znakowania psów
(przy zapewnieniu środków na
realizację takiego zadania).

Niezrealizowany

Zmiana art. 11a ustawy o ochronie
zwierząt, poprzez zaliczenie
programów opieki nad zwierzętami
bezdomnymi do aktów prawa
miejscowego oraz umożliwienie
kastracji i sterylizacji bezdomnych
zwierząt poza schroniskami.
Zamieszczenie w ustawie
o ochronie zdrowia zwierząt
precyzyjnej definicji schroniska dla
zwierząt oraz zapisu,
że prowadzenie schronisk jest
dozwolone po stwierdzeniu przez
powiatowego lekarza weterynarii,
w drodze decyzji, spełniania
wymagań weterynaryjnych
określonych dla prowadzenia
danego rodzaju działalności
(obecnie wystarczy pisemne
zgłoszenie).

Wniosek
w trakcie
realizacji

Wniosek
w trakcie
realizacji

Wniosek
w trakcie
realizacji

Uwagi
Do Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego
i Administracji Państwowej został przekazany opracowany
w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Senatu projekt ustawy
zmieniającej ustawę o ochronie zwierząt. Druk nr 1686 –
zmiana treści art. 7. Pojęcie „ochrona przed bezdomnymi
zwierzętami” jest niezdefiniowane w ustawie oraz sprzeczne
z postanowieniami ustawy o ochronie zwierząt, dotyczącymi
zapewnienia zwierzętom bezdomnym opieki - co przyczynia
się do zlecania przez gminy wyłapywania bezdomnych
zwierząt „donikąd”. Nadto postanowienia ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, dotyczące uchwał rad gmin
w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca
świadczący usługi w zakresie ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami i prowadzący schronisko dla bezdomnych
zwierząt (art. 7 ust. 3) nie odgrywały istotnej roli w procesie
organizacji opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Poza
powtórzeniem zapisów ustawowych nie określały bowiem
standardów opieki w schroniskach dla zwierząt oraz
w miejscach czasowego ich przetrzymywania.
W październiku 2013 r. Parlamentarny Zespół Przyjaciół
Zwierząt podjął prace nad nowelizacją ustawy
o ochronie zwierząt, które w styczniu 2014 r. były
przedmiotem spotkania z Prezesem NIK. Ustalono na nim,
że w projekcie nowelizacji zostaną uwzględnione wnioski
legislacyjne NIK.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w piśmie
z 1.07.2013 r. podał przyczyny braku realizacji
wniosków (trwające prace legislacyjne nad
dostosowaniem ww. ustawy do prawa UE, trudna
sytuacja budżetowa stojąca na przeszkodzie
zwiększaniu zadań Inspekcji Weterynaryjnej).
W październiku 2013 r. Parlamentarny Zespół
Przyjaciół Zwierząt podjął prace nad nowelizacją
ustawy o ochronie zwierząt, które w styczniu 2014 r.
były przedmiotem spotkania z Prezesem NIK.
Ustalono na nim, że w projekcie nowelizacji zostaną
uwzględnione wnioski legislacyjne NIK.

Załączniki
Lp.
27.

Tytuł kontroli
(dział administracji
rządowej)
Wdrażanie
innowacji przez
szkoły wyższe
i parki
technologiczne
(dział: nauka)

Akt prawny lub problem,
który należy ująć w akcie
prawnym
Ustawa z dnia
30 kwietnia 2010 r.
o zasadach finansowania
nauki (Dz. U. Nr 96,
poz. 615 ze zm.); ustawa
z dnia 27 lipca 2005 r.
Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 572 ze zm.)
Ustawa z dnia
30 kwietnia 2010 r.
o zasadach finansowania
nauki (Dz. U. Nr 96,
poz. 615 ze zm.)

Treść wniosku
de lege ferenda

Stan realizacji
wniosku

Wprowadzenie zachęt dla
pracowników naukowych do
poszukiwania rozwiązań
zorientowanych
na praktyczne zastosowanie.

Wniosek
w trakcie
realizacji

Doprowadzenie do zmiany
struktury i zasad finansowania
badań naukowych, które powinny
być w większym stopniu
ukierunkowane na projekty
możliwe do wykorzystania
w gospodarce.

Wniosek
w trakcie
realizacji

28.

Wdrażanie
innowacji przez
szkoły wyższe
i parki
technologiczne
(dział: nauka)

29.

Organizacja
systemów
orzecznictwa
lekarskiego ZUS
dla celów
rentowych oraz
orzekania o
niepełnosprawności
(dział:
zabezpieczenie
społeczne)

Ustawa z dnia
27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz
zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2011 r. Nr 127,
poz. 721 ze zm.) oraz
ustawa z dnia
17 grudnia 1998 r.
o emeryturach
i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych
(Dz. U. z 2013,
poz. 1440 ze zm.)

30.

Wykonania w 2012
roku budżetu
państwa w części 86
Samorządowe
Kolegia
Odwoławcze
(dział: administracja
publiczna)

Niezrealizowany
Ustalenia podmiotu właściwego
Ustawa z dnia
12 października 1994 r.
do przyznawania prezesom SKO
o samorządowych kolegiach dodatku specjalnego oraz nagród.
odwoławczych (Dz. U. z 2001
r. Nr 79, poz. 856 ze zm.)
oraz ustawa z dnia
21 listopada 2008 r.
o pracownikach
samorządowych
(Dz. U. Nr 223,
poz.1458 ze zm.)

Wprowadzenie zmian
Niezrealizowany
w obowiązującym stanie prawnym
w celu zintegrowania systemów
orzekania dla celów rentowych
i o niepełnosprawności.

Uwagi
W stanowisku z 26.06.2013 r. Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego (adresat wniosku) uznał wniosek
za niezasadny. Prezes NIK w opinii do ww. stanowiska
z 16.07.2013 r. podtrzymał wniosek Izby. Rada Ministrów
przyjęła 17 grudnia 2013 r. i skierowała 14 stycznia 2014 r. do
Sejmu projekt zmiany ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym, obejmujący m.in. przepisy dotyczące
wspierania i materialnego motywowania pracowników uczelni
będących twórcami – art. 86d-86f (druk sejmowy nr 2085).
W stanowisku z 26.06.2013 r. Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego (adresat wniosku) uznał
wniosek za niezasadny. Prezes NIK w opinii do
ww. stanowiska z 16.07.2013 r. podtrzymał wniosek.
Rada Ministrów przyjęła 17 grudnia 2013 r. i skierowała
17 stycznia 2014 r. do Sejmu projekt zmiany ustawy
o zasadach finansowania nauki, obejmujący
m.in. przepisy dotyczące finansowania badań
naukowych - art. 13b (druk sejmowy nr 2086).
Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła nieosiągnięcie
celów leżących u podstaw reformy z 1997 r., w wyniku
której wyodrębniono systemy orzecznicze ZUS dla
celów rentowych oraz orzekania o niepełnosprawności
i stopniu niepełnosprawności. Rozdzielenie systemów
nie przyczyniło się do osiągnięcia głównego priorytetu:
zwiększenia roli rehabilitacji leczniczej i zawodowej oraz
zmiany funkcji świadczeń z kompensacyjnych na formy
aktywizujące, co NIK ocenia negatywnie. Zdaniem NIK,
zbieżność zadań wykonywanych w systemach
orzekania dla celów rentowych i o niepełnosprawności,
uzasadnia potrzebę wprowadzenia przez organy do
tego uprawnione zmian w obowiązującym stanie
prawnym, w celu ich zintegrowania. Może to nastąpić
w drodze powołania jednej instytucji orzekającej
o stopniu niesprawności, zarówno dla potrzeb orzekania
dla celów rentowych, jak i w zakresie wsparcia
niezbędnego osobom ze stwierdzoną niesprawnością.
Systemy te posługują się podobnymi kryteriami wobec
wnioskodawców – oceną naruszenia sprawności
organizmu oraz zdolnością lub brakiem zdolności do
wykonywania pracy. Ich zintegrowanie wyeliminowałoby
m.in. konieczność uczestniczenia przez osobę
z orzeczoną niezdolnością do pracy, której przyznano
świadczenie rentowe, w kolejnym postępowaniu
administracyjnym prowadzonym przez zespół
ds. orzekania o niepełnosprawności, w celu uzyskania
niektórych uprawnień i ulg przysługujących osobie
niepełnosprawnej. Zintegrowanie systemów powinno
również pozwolić na zmniejszenie wydatków na
działalność orzeczniczą, ze względu na zmniejszenie
liczby podmiotów uprawnionych do orzekania
i realizowanie tego zadania przez specjalistów.
Kontrola wykazała, że w SKO stosowano praktykę
przyznawania prezesom świadczeń o charakterze
uznaniowym przez pozostających w zależności
służbowej wiceprezesów SKO.
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Załączniki
Tytuł kontroli
(dział administracji
rządowej)
Realizacja przez
miasta
województwa
łódzkiego zadań
z zakresu
planowania
i zagospodarowania
przestrzennego
(dział: budownictwo,
lokalne planowanie
i zagospodarowanie
przestrzenne oraz
mieszkalnictwo)

Akt prawny lub problem,
który należy ująć w akcie
prawnym
Ustawa z dnia
27 marca 2003 r.
o planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym
(Dz. U. z 2012 r.,
poz. 647 ze zm.)

32.

Gospodarowanie
zasobem własności
rolnej Skarbu
Państwa przez
Agencję
Nieruchomości
Rolnych Oddział
Terenowy
w Poznaniu
(dział: rolnictwo)

33.

34.

Lp.
31.

Treść wniosku
de lege ferenda

Stan realizacji
wniosku

Podjęcie inicjatywy
ustawodawczej, w celu
nowelizacji ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym, poprzez
wprowadzenie kary pieniężnej
za nieuzasadnione opóźnienie
w wydaniu decyzji o warunkach
zabudowy.

Niezrealizowany

Ustawa z dnia
19 października 1991 r.
o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi
Skarbu Państwa
(Dz. U. z 2012 r.,
poz. 1187 ze zm.)

Wyraźne określenie przesłanek,
których spełnienie
upoważniałoby, w uzasadnionych
przypadkach, do wejścia w prawa
dzierżawcy osoby trzeciej
(np. osób bliskich dzierżawcy,
które przejęły gospodarstwo rolne
od rolnika, w związku z nabyciem
przez niego uprawnień
emerytalnych lub rentowych).

Niezrealizowany

Planowanie
i realizacja przez
gminy zadań
w zakresie
oświetlenia
przestrzeni
publicznej
(dział: transport)

Ustawa z dnia
21 marca 1985 r.
o drogach publicznych
(Dz. U. z 2013 r.,
poz. 260 ze zm.)

W związku z ustaleniami kontroli,
Najwyższa Izba Kontroli
wnioskuje do Rady Ministrów
o podjęcie inicjatywy
ustawodawczej w celu
kwalifikowania odcinków dróg
zastąpionych nowo
wybudowanymi drogami zgodnie
z ich parametrami technicznymi.

Niezrealizowany

Planowanie
i realizacja przez
gminy zadań
w zakresie
oświetlenia
przestrzeni
publicznej
(dział: administracja
publiczna)

Ustawa z dnia
10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne
(Dz. U. z 2012 r.,
poz. 1059 ze zm.)

W związku z ustaleniami kontroli, Niezrealizowany
Najwyższa Izba Kontroli
wnioskuje do Rady Ministrów o
podjęcie inicjatywy
ustawodawczej w celu wskazania,
że gmina dokonująca zakupu
energii elektrycznej na potrzeby
oświetlenia przestrzeni
publicznej ma status odbiorcy,
od którego to statusu uzależniona
jest możliwość zakupu energii
elektrycznej w trybie
konkurencyjnym.
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Uwagi
Wyniki kontroli wskazały także na wyraźną różnicę
pomiędzy długotrwałością postępowań o wydanie
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, uzależnioną od rodzaju inwestycji. W miastach
objętych kontrolą, poza pojedynczymi przypadkami,
decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego
wydawano w terminach określonych
w art. 35 § 1 i 3 Kpa, podczas gdy w przypadku
pozostałych inwestycji, 42,7% inwestorów nie otrzymało
w tym terminie decyzji o warunkach zabudowy.
Zdaniem NIK, sytuację tę należy w znacznej mierze
wiązać z istniejącym zagrożeniem nałożenia kary
pieniężnej (w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki),
w przypadku niewydania przez organ decyzji
o lokalizacji inwestycji celu publicznego w terminie
65 dni od dnia złożenia wniosku (art. 51 ust. 2 upzp).
Przepisy wewnętrzne, wydawane przez kolejnych
prezesów Agencji Nieruchomości Rolnych w formie
zarządzeń i wytycznych oraz zapisy umów dzierżaw
dawały możliwość przekazywania dzierżawy na rzecz
osób trzecich. Natomiast przepisy ustawy
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu
Państwa pozwalają na wyłonienie dzierżawcy
nieruchomości rolnych wyłącznie po przeprowadzeniu
przetargu ofert pisemnych lub publicznego przetargu
ustnego. W ocenie NIK, praktyka polegająca na
dokonaniu zmiany dzierżawcy bez wymaganego
przepisem art. 39 ww. ustawy trybu przetargowego,
prowadzi do obejścia bezwzględnie obowiązujących
przepisów prawa.
Stosownie do art. 10 ust. 5 ustawy o drogach
publicznych odcinek drogi zastąpiony nowo
wybudowanym odcinkiem drogi z chwilą oddania
go do użytkowania zostaje pozbawiony dotychczasowej
kategorii i zaliczony do kategorii dróg gminnych.
Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje
w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii
właściwego zarządu powiatu. W trakcie kontroli
ustalono, że w niektórych przypadkach rady gmin nie
chciały podjąć uchwały w sprawie zaliczenia do
kategorii dróg gminnych odcinków dróg zastąpionych
nowo wybudowanymi drogami. Najczęściej miało
to miejsce w sytuacji, gdy „oddawany gminie” odcinek
drogi został zniszczony w wyniku budowy nowej drogi
i wymagał naprawy. Wskazywano również,
że o zaliczeniu do danej kategorii decydują parametry
drogi. W sytuacji zaś, o której mowa w art. 10 ust. 5
ustawy o drogach publicznych, niezależnie od
parametrów, jakie droga posiada, zostaje ona
automatycznie zaliczona do kategorii dróg gminnych.
W trakcie panelu ekspertów, został przedstawiony
problem braku zgody przedsiębiorstwa energetycznego
na zastosowanie przez gminę trybu konkurencyjnego
w celu zakupu energii elektrycznej służącej oświetleniu
przestrzeni publicznej. Przedsiębiorstwo energetyczne
argumentowało, iż to ono jest właścicielem
infrastruktury oświetleniowej i z tego względu gmina nie
kupuje energii elektrycznej, a usługę kompleksową oświetlenie. Dlatego też, w jego ocenie gmina nie ma
statusu odbiorcy i nie może skorzystać z
konkurencyjnego trybu zakupu energii elektrycznej na
potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej.

Załączniki
Tytuł kontroli
(dział administracji
rządowej)
Planowanie
i realizacja przez
gminy zadań
w zakresie
oświetlenia
przestrzeni
publicznej
(dział: administracja
publiczna)

Akt prawny lub problem,
który należy ująć w akcie
prawnym
Ustawa z dnia
10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne
(Dz. U. z 2012 r.,
poz. 1059 ze zm.)

36.

Planowanie
i realizacja przez
gminy zadań
w zakresie
oświetlenia
przestrzeni
publicznej
(dział: administracja
publiczna)

Ustawa z dnia
10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne
(Dz. U. z 2012 r.,
poz. 1059 ze zm.)

37.

Planowanie
i realizacja przez
gminy zadań
w zakresie
oświetlenia
przestrzeni
publicznej
(dział: administracja
publiczna)

38.

Planowanie
i realizacja przez
gminy zadań
w zakresie
oświetlenia
przestrzeni
publicznej
(dział: administracja
publiczna)

Lp.
35.

Treść wniosku
de lege ferenda

Stan realizacji
wniosku

Uwagi

W związku z ustaleniami kontroli,
Najwyższa Izba Kontroli
wnioskuje do Rady Ministrów
o podjęcie inicjatywy
ustawodawczej w celu
umożliwienia gminom wyboru
wykonawców konserwacji
oświetlenia ulicznego w trybie
przetargu nieograniczonego,
w przypadku gdy właścicielami
punktów świetlnych są
przedsiębiorstwa energetyczne.
W związku z ustaleniami kontroli,
Najwyższa Izba Kontroli
wnioskuje do Rady Ministrów
o podjęcie inicjatywy
ustawodawczej w celu
ustawowego zdefiniowania
pojęcia „punkt świetlny”.

Niezrealizowany

W trakcie kontroli ustalono, że przedsiębiorstwa
energetyczne są właścicielami znacznej części punktów
świetlnych, służących oświetleniu przestrzeni publicznej
oraz tzw. sieci powiązanej, na której zamontowane są
punkty świetlne należące do gmin. W takich
przypadkach niektóre z przedsiębiorstw energetycznych
nie wyrażały zgody na konserwację punktów świetlnych
będących ich własnością, przez usługodawcę
wyłonionego przez gminę.

Niezrealizowany

Ustawa z dnia
10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne
(Dz. U. z 2012 r.,
poz. 1059 ze zm.)

W związku z ustaleniami kontroli,
Najwyższa Izba Kontroli
wnioskuje do Rady Ministrów
o podjęcie inicjatywy
ustawodawczej w celu
przypisania finansowania
oświetlenia dróg publicznych
zarządcy danej kategorii drogi,
w szczególności zarządcy dróg
krajowych i ekspresowych
niepłatnych oraz precyzyjnego
określenia podmiotu
odpowiedzialnego za
finansowanie oświetlenia
niepłatnych dróg ekspresowych.

Niezrealizowany

Ustawa z dnia
10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne
(Dz. U. z 2012 r.,
poz. 1059 ze zm.)

W związku z ustaleniami kontroli,
Najwyższa Izba Kontroli
wnioskuje do Rady Ministrów
o podjęcie inicjatywy
ustawodawczej w celu
wprowadzenia obowiązku
ustalania warunków technicznych
planowanego oświetlenia oraz
warunków przejmowania przez
gminy obowiązków w zakresie
utrzymania oświetlenia
zlokalizowanego przy drogach
krajowych, pomiędzy GDDKiA
(jako głównym inwestorem dróg
krajowych), a gminami (jako
jednostkami zobowiązanymi do
finansowania oświetlenia dróg
krajowych).

Niezrealizowany

Finansowanie oświetlenia oznacza finansowanie
kosztów zakupu energii elektrycznej pobranej przez
punkty świetlne oraz kosztów ich budowy i utrzymania.
W żadnym akcie prawa nie zdefiniowano jednak pojęcia
punkt świetlny. Nie zostało uregulowane np., czy jest to
tylko źródło światła z kompletną oprawą, czy też należy
przez to rozumieć wszystkie niezbędne urządzenia do
oświetlenia przestrzeni publicznej. Brak legalnej definicji
punktu świetlnego w praktyce budzi szereg wątpliwości.
Nie wiadomo bowiem jakie koszty związane
z oświetleniem winna ponosić gmina.
Kontrola wykazała, że GDDKiA cedowała na gminy
obowiązek finansowania oświetlenia zainstalowanego
przy niepłatnych drogach ekspresowych. W przypadku
nieprzejęcia przez gminę tego obowiązku, GDDKiA
kierowała powództwo do sądu o zapłatę za zużytą
energię. Orzeczenia wydane w tym przedmiocie są
niejednolite – jedne uznają argumentację gmin, inne
argumentację GDDKiA. Wątpliwości interpretacyjne
oraz toczące się spory sądowe wskazują, że niezbędne
jest precyzyjne wskazanie podmiotu odpowiedzialnego
za finansowanie oświetlenia niepłatnych dróg
ekspresowych. Jak wykazała kontrola, z powodu
trudności finansowych, dwie z 14 skontrolowanych gmin
odmówiły finansowania oświetlenia odcinków dróg
krajowych będących w ich granicach administracyjnych.
W tych gminach koszty sfinansowania oświetlenia dróg
krajowych stanowiłyby ponad 60% ogółu wydatków
ponoszonych w tym zakresie.
Częstym problemem, podnoszonym przez wójtów
skontrolowanych gmin, było również to, iż planując
budowę drogi krajowej, główny inwestor (GDDKiA)
nie konsultował z gminami rozmieszczenia i warunków
technicznych punktów świetlnych. Wójtowie objętych
kontrolą gmin podnosili również kwestie braku
uzgadniania z nimi, od jakiego momentu gminy mają
przejąć obowiązek finansowania oświetlenia tej
kategorii drogi.
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Załączniki
Lp.
39.

Tytuł kontroli
(dział administracji
rządowej)
Realizacja
na terenie
województwa
zachodniopomorski
ego Programu
Operacyjnego
„Zrównoważony
rozwój sektora
rybołówstwa
i nadbrzeżnych
obszarów rybackich
2007-2013",
w zakresie osi
priorytetowych
2i3
(dział: rybołówstwo)

40.

Realizacja przez
Generalnego
Dyrektora Ochrony
Środowiska oraz
regionalnych
dyrektorów ochrony
środowiska
wybranych zadań
w zakresie ochrony
przyrody, w tym
obszarów
Natura 2000
(dział: środowisko)

41.

Realizacja przez
Generalnego
Dyrektora Ochrony
Środowiska oraz
regionalnych
dyrektorów ochrony
środowiska
wybranych zadań
w zakresie ochrony
przyrody, w tym
obszarów
Natura 2000
(dział: środowisko
Realizacja przez
Generalnego
Dyrektora Ochrony
Środowiska oraz
regionalnych
dyrektorów ochrony
środowiska
wybranych zadań
w zakresie ochrony
przyrody, w tym
obszarów
Natura 2000
(dział: środowisko

42.
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Akt prawny lub problem,
który należy ująć w akcie
prawnym
Rozporządzenie Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 7 września 2009 r.
w sprawie szczegółowych
warunków i trybu
przyznawania, wypłaty
i zwracania pomocy
finansowej na realizację
środków objętych osią
priorytetową 2 Akwakultura, rybołówstwo
śródlądowe, przetwórstwo
i obrót produktami
rybołówstwa i akwakultury,
zawartą w programie
operacyjnym
„Zrównoważony rozwój
sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów
rybackich 2007-2013”
(Dz. U. z 2013 r.,
poz. 745 ze zm.)
Ustawa dnia
16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2013 r.,
poz. 627 ze zm.)

Treść wniosku
de lege ferenda

Stan realizacji
wniosku

Uwagi

Za celowe uznano uregulowanie, Niezrealizowany
zgodnie z przepisami art. 30
rozporządzenia Rady (WE)
nr 1198/2006, zasad udzielania
pomocy dla jednostek
akwakultury położonych na
obszarach ochrony należących do
sieci NATURA 2000 lub obszarze
objętym inną formą ochrony
przyrody, w szczególności
poprzez określenie wymogów
dotyczących środowiska
wodnego, wykraczających poza
zwykłe stosowanie dobrych
praktyk w dziedzinie akwakultury,
stanowiących warunek udzielenia
rekompensaty.

NIK oceniła negatywnie określenie przez Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, niezgodnie z treścią art. 30
rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006, zasad
wypłaty rekompensaty z tytułu położenia stawów na
obszarze NATURA 2000 lub obszarze objętym inną
formą ochrony przyrody. Nieprawidłowość polegała
na niewskazaniu praktyk dotyczących środowiska
wodnego, wykraczających poza zwykłe stosowanie
dobrych praktyk w dziedzinie akwakultury oraz
niewskazaniu korzyści dla środowiska wynikających
z ich wykonania. Ustalenie i realizacja tych praktyk jest
warunkiem przyznawania i wypłacania beneficjentom
rekompensat.

Podjęcie działań przez Ministra
Środowiska w celu nowelizacji
ustawy o ochronie przyrody
w zakresie ustalenia zasad
sprawowania nadzoru nad
rezerwatami przyrody.

Niezrealizowany

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska nie posiadał
wiedzy o liczbie oraz rodzaju podmiotów sprawujących
nadzór nad rezerwatami przyrody, nie ustalił zasad
i częstotliwości ich kontroli, nie żądał od regionalnych
dyrektorów informacji o stanie rezerwatów oraz
sprawozdań z wykonanych kontroli, co wyjaśniał
brakiem stosownych regulacji prawnych. Zapowiedział
uwzględnienie tych kwestii w pracach nad projektem
zmian uoop w 2013 r.

Ustawa z dnia
13 kwietnia 2007 r.
o zapobieganiu szkodom
w środowisku i ich
naprawie (Dz. U. Nr 75,
poz. 493 ze zm.)

Podjęcie działań przez Ministra
Środowiska w celu
doprecyzowania przepisów
ustawy o zapobieganiu szkodom
w środowisku i ich naprawie
w zakresie terminów
przekazywania GIOŚ informacji
o zagrożeniu szkodą
w środowisku.

Niezrealizowany

Ustawa dnia
16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2013 r.,
poz. 627 ze zm.)

Podjęcie przez Ministra
Środowiska, we współpracy
z Ministrem Finansów, działań
w celu wprowadzenia zmiany
w obowiązujących przepisach,
która umożliwiłaby realizację
art. 13 ust. 6 uoop,
tj. wykorzystywanie środków
z opłat za wstęp do rezerwatów
przyrody na cele ochrony
przyrody.

Niezrealizowany

Regionalni dyrektorzy ochrony środowiska z reguły
nie korzystali z możliwości ustanowienia, na podstawie
art. 13 ust. 4 uoop, opłat za wstęp do rezerwatu
przyrody. Wynikało to z istniejących regulacji w zakresie
finansów publicznych, uniemożliwiających
przeznaczenie przychodów, uzyskanych zgodnie
z ww. przepisem, na działania ochronne.

Załączniki
Tytuł kontroli
(dział administracji
rządowej)
Realizacja przez
Generalnego
Dyrektora Ochrony
Środowiska oraz
regionalnych
dyrektorów ochrony
środowiska
wybranych zadań
w zakresie ochrony
przyrody, w tym
obszarów
Natura 2000
(dział: środowisko
Realizacja
kontraktów
socjalnych przez
miejskie
i gminne ośrodki
pomocy społecznej
(dział:
zabezpieczenie
społeczne)

Akt prawny lub problem,
który należy ująć w akcie
prawnym
Ustawa dnia
16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2013 r.,
poz. 627 ze zm.)

45.

46.

Lp.
43.

44.

Treść wniosku
de lege ferenda

Stan realizacji
wniosku

Uwagi

Podjęcie działań przez Ministra
Środowiska w celu nowelizacji
ustawy o ochronie przyrody,
w zakresie określenia terminu,
w jakim powinien być
ustanowiony plan zadań
ochronnych.

Niezrealizowany

W toku kontroli stwierdzono opieszałość w ustanawianiu
planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000
w formie zarządzeń regionalnych dyrektorów ochrony
środowiska. Do dnia zakończenia kontroli nie ustanowili
oni np. 31 planów zadań ochronnych, których projekty
zostały opracowane i odebrane w 2010 r. i 2011 r.
W art. 28 ust. 5 uoop, zobowiązującym regionalnego
dyrektora do ustanowienia pzo, nie określono terminu,
w jakim obowiązek ten powinien być zrealizowany.

Ustawa z dnia
20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2013 r.
poz.674 ze zm.)

Zdaniem NIK, potrzebna jest
zmiana – określonego ustawowo
i obowiązującego
od 1 lutego 2009 r. – rozwiązania
wymagającego
wyrejestrowywania osoby
bezrobotnej kierowanej przez
powiatowy urząd pracy do
realizacji kontraktu socjalnego
z ewidencji osób bezrobotnych.

Niezrealizowany

Zagospodarowanie
osadów
powstających
w oczyszczalniach
ścieków
komunalnych
w latach 2011-2012
(dział: środowisko)

Rozporządzenie Ministra
Środowiska
z dnia 13 lipca 2010 r.
w sprawie komunalnych
osadów ściekowych
(Dz. U. Nr 137, poz. 924)

Niezrealizowany

Organizacja
i funkcjonowanie
wyścigów konnych
(dział: rolnictwo)

Ustawa z dnia
18 stycznia 2001 r.
o wyścigach konnych
(Dz. U. Nr 11,
poz. 86 ze zm.)

Wprowadzenie dla wytwórców
osadów obowiązku informowania
gminy o zamiarze zastosowania
osadów na gruntach tej gminy,
ze wskazaniem masy i miejsca
zastosowania oraz wyników
badań gruntów i osadów, w celu
zapewnienia prawidłowego ich
dawkowania.
Najwyższa Izba Kontroli wnosi
pod adresem Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi o rozważenie
podjęcia działań dotyczących
wprowadzenia zmian w ustawie
o wyścigach konnych.

Intencją ustawodawcy w 2009 r. było umożliwienie
ośrodkom pomocy społecznej i powiatowym urzędom
pracy współdziałania na rzecz osób bezrobotnych,
korzystających z pomocy społecznej, przez ułatwienie
im aktywizacji zawodowej w urzędzie pracy lub aktywną
integrację w ramach pomocy społecznej, bez potrzeby
pozostawania w rejestrze urzędu pracy.
Z ustaleń kontroli wynika, że rozwiązanie to jest
niechętnie wykorzystywane, a jego skutki są odmienne
do zamierzonych przez ustawodawcę. W praktyce
ogranicza ono osobom bezrobotnym, korzystającym
z pomocy społecznej, prawo do korzystania z takich
instrumentów rynku pracy, jak staż, odbycie
przygotowania zawodowego dorosłych, zatrudnienie
w ramach prac interwencyjnych, czy robót publicznych.
Rozwiązanie to wprawdzie poprawia okresowo
statystykę bezrobocia, ale jest niekorzystne z punktu
widzenia aktywizacji zawodowej osoby bezrobotnej
korzystającej z pomocy społecznej.

Niezrealizowany

W Polskim Klubie Wyścigów Konnych (PKWK) nie
wprowadzono wewnętrznych uregulowań określających
zasady i tryb postępowania przy zatwierdzaniu
rocznych planów gonitw, wyrażaniu zgody na gonitwy
dodatkowe, sprawowaniu nadzoru nad przestrzeganiem
przepisów dotyczących wyścigów konnych. Przepisy
ustawy o wyścigach konnych oraz wydane na jej
podstawie akty wykonawcze nie regulują szczegółowo
tych zagadnień, co utrudnia wykonywanie zadań przez
PKWK. Zasadnym byłoby wprowadzenie uregulowań
usprawniających i zwiększających przejrzystość
postępowania PKWK w tym zakresie m.in. poprzez:
− określenie przesłanek, których wystąpienie
skutkowałoby wykreśleniem podmiotu wpisanego
do rejestru organizatorów wyścigów konnych;
− ustalenie przypadków, w których Prezes PKWK
zobowiązany jest wydać decyzję o zakazie prowadzenia
działalności w zakresie organizowania wyścigów
konnych (o której mowa w art. 19);
− nadanie uprawnień PKWK do przeprowadzania
kontroli u organizatorów wyścigów konnych związanych
z przygotowaniem i urządzaniem wyścigów konnych.

331

Załączniki
Tytuł kontroli
(dział administracji
rządowej)
Usuwanie drzew
z terenu
nieruchomości
gminnych
i zagospodarowanie
pozyskanego
drewna
(dział: środowisko)

Akt prawny lub problem,
który należy ująć w akcie
prawnym
Rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie
określenia wzorów
formularzy
sprawozdawczych,
objaśnień co do sposobu
ich wypełniania oraz
wzorów kwestionariuszy
i ankiet statystycznych
stosowanych w badaniach
statystycznych ustalonych
w programie badań
statystycznych statystyki
publicznej na dany rok
(rozporządzenia
wydawane na podstawie
art. 31 ustawy
z dnia 29 czerwca 1995 r.
o statystyce publicznej Dz. U. z 2012 r.,
poz. 591 ze zm.)

48.

Usuwanie drzew
z terenu
nieruchomości
gminnych
i zagospodarowanie
pozyskanego
drewna
(dział: środowisko)

Rozdział 4 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2013 r.,
poz. 627 ze zm.)

49.

Funkcjonowanie
szkół i ośrodków
szkoleniowych
Policji, Państwowej
Straży Pożarnej
i Straży Granicznej
(dział: sprawy
wewnętrzne)
Wdrażanie
krajowego systemu
poboru opłat
drogowych
(dział: gospodarka)

Wydanie rozporządzenia
na podstawie art. 7 ust. 2
ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane
(Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409 ze zm.)

Lp.
47.

50.
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Rozporządzenie Ministra
Gospodarki
z dnia 27 grudnia 2007 r.
w sprawie rodzajów
przyrządów pomiarowych
podlegających prawnej
kontroli metrologicznej
oraz zakresu tej kontroli
(Dz. U. z 2008 r. Nr 3,
poz.13 ze zm.)

Treść wniosku
de lege ferenda

Stan realizacji
wniosku

Niezrealizowany
Podjęcie działań przez Prezesa
Rady Ministrów w zakresie
uzupełnienia objaśnień do
formularza sprawozdania
statystycznego SG-01 część
„Leśnictwo i ochrona środowiska”,
Dział 3 „Tereny zieleni
w miastach i wsiach”,
stanowiących załącznik do
wydawanych co roku przez
Prezesa Rady Ministrów
rozporządzeń w sprawie
określenia wzorów formularzy
sprawozdawczych, objaśnień
co do sposobu ich wypełniania
oraz wzorów kwestionariuszy
i ankiet statystycznych
stosowanych w badaniach
statystycznych ustalonych
w programie badań
statystycznych statystyki
publicznej na dany rok, poprzez
zdefiniowanie pojęcia „ubytek”
oraz określenie jakie dane
powinny być wykazane jako
ubytki odpowiednio drzew
i krzewów w ciągu roku.
Podjęcie przez Ministra
Niezrealizowany
Środowiska działań w celu
uregulowania w ustawie
o ochronie przyrody w sposób
jednoznaczny wydawania
rozstrzygnięć w postępowaniach
administracyjnych, dotyczących
udzielania zezwoleń na usunięcie
drzew i krzewów, w odniesieniu
do nieruchomości będących
własnością gmin o statusie miasta
na prawach powiatu, przez inny
organ (starostę innego powiatu)
wskazany przez samorządowe
kolegium odwoławcze
(art. 90 ustawy).
Niezwłoczne uregulowania stanu Niezrealizowany
prawnego dotyczącego
funkcjonowania strzelnic
ćwiczebnych, z uwzględnieniem
specyfiki szkoleń i konieczności
zapewnienia bezpieczeństwa ich
użytkownikom.
Wdrożenie prac legislacyjnych
przez Ministra Gospodarki w celu
objęcia układu pomiarowego
służącego do poboru i kontroli
prawidłowości uiszczania opłaty
elektronicznej, prawną kontrolą
metrologiczną uregulowaną
przepisami rozdziału 3 ustawy
z dnia 11 maja 2001 r. Prawo
o miarach, w drodze nowelizacji
rozporządzenia wydanego na
podstawie art. 8 ust. 6 tej ustawy.

Niezrealizowany

Uwagi
Pojęcie „ubytek drzew” używane w kolejnych
rozporządzeniach nie jest jednoznaczne i oczywiste,
o czym świadczy różna interpretacja tego pojęcia
w poszczególnych kontrolowanych jednostkach.
Jedne gminy wykazują w sprawozdaniach ubytki drzew
powstałe w wyniku realizowanych inwestycji, inne tylko
ubytki drzew w parkach i zieleńcach, jeszcze inne
również ubytki drzew na terenach prywatnych.
Konsekwencją tego jest brak porównywalności danych
statystycznych GUS o ubytkach drzew
w poszczególnych gminach.

Art. 90 ustawy o ochronie przyrody stanowi,
że w odniesieniu do nieruchomości będących własnością
gminy, czynności, o których mowa w art. 83-89, tj. przede
wszystkim wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew,
wykonuje starosta. Brak jest jednoznacznego określenia,
czy prezydent miasta na prawach powiatu jest wyłączony
od załatwienia sprawy zezwolenia na usunięcie drzew lub
krzewów z terenów nieruchomości stanowiącej własność
gminy, czy też może wydać orzeczenie rozstrzygające
sprawę co do meritum. Istniejące wątpliwości
interpretacyjne, brak orzeczeń sądowych, odnoszących się
bezpośrednio do tego zagadnienia oraz różna praktyka
stosowania tego przepisu w kontrolowanych jednostkach,
a także występowanie licznych nieprawidłowości przy
wydawaniu decyzji przez prezydentów miast na prawach
powiatu uzasadniają ww. wniosek.

Załączniki
Tytuł kontroli
(dział administracji
rządowej)
Wdrażanie
krajowego systemu
poboru opłat
drogowych
(dział: transport)

Akt prawny lub problem,
który należy ująć w akcie
prawnym
Ustawa z dnia
21 marca 1985 r.
o drogach publicznych
(Dz. U. z 2013 r.,
poz. 260 ze zm.)

52.

Wychowanie
fizyczne i sport
w szkołach
publicznych
i niepublicznych
(dział: oświata
i wychowanie)

§ 5 ust. 2 i § 7
rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej
z dnia 30 kwietnia 2007 r.
w sprawie warunków
i sposobu oceniania,
klasyfikowania
i promowania uczniów
i słuchaczy oraz
przeprowadzania
sprawdzianów
i egzaminów w szkołach
publicznych (Dz. U. Nr 83,
poz. 562 ze zm.)

53.

Wychowanie
fizyczne i sport
w szkołach
publicznych
i niepublicznych
(dział: oświata
i wychowanie)

§ 7 ust. 3 rozporządzenia
Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu
z dnia 19 lutego 2002 r.
w sprawie sposobu
prowadzenia przez
publiczne przedszkola,
szkoły i placówki
dokumentacji przebiegu
nauczania, działalności
wychowawczej
i opiekuńczej oraz
rodzajów tej dokumentacji
(Dz. U. Nr 23,
poz. 225 ze zm.)

54.

Bezpieczeństwo
ruchu kolejowego
w Polsce
(dział: transport)

Nowa ustawa o czasie
pracy maszynistów

Lp.
51.

Treść wniosku
de lege ferenda

Wdrożenie prac legislacyjnych przez
Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej w celu
wprowadzenia w ustawie o drogach
publicznych, w szczególności
w art. 13k ust. 1 i 2, jednoznacznych
i nie budzących wątpliwości
przepisów regulujących wymierzanie
kar pieniężnych z tytułu nieuiszczenia
lub uiszczenia w niepełnej wysokości
opłaty elektronicznej, zapewniających
prawidłowe funkcjonowanie systemu
nakładania tych kar.
Minister Edukacji Narodowej
powinien rozważyć podjęcie
inicjatywy legislacyjnej mającej na
celu doprecyzowanie przepisów
§ 5 ust. 2 i § 7 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 30 kwietnia 2007 r.
w sprawie warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy
oraz przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów w szkołach publicznych,
w sposób służący wypełnieniu
zasady jawności oceniania
wynikającej z art. 22 ust. 2 pkt 4 lit. a
i d ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty, stanowiącego
o prawie ucznia do jawnej
i umotywowanej oceny oraz
przekazywania rodzicom informacji
o postępach i trudnościach ucznia
w nauce.
Minister Edukacji Narodowej
powinien rozważyć podjęcie
inicjatywy legislacyjnej mającej
na celu doprecyzowanie § 7 ust. 3
rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia
19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu
prowadzenia przez publiczne
przedszkola, szkoły i placówki
dokumentacji przebiegu nauczania,
działalności wychowawczej
i opiekuńczej oraz rodzajów tej
dokumentacji, w sposób
umożliwiający uprawnionym
podmiotom możliwość
jednoznacznego stwierdzenia
realizacji podstawy programowej
kształcenia ogólnego.
Sfinalizowanie prac nad
przygotowaniem nowej ustawy
o czasie pracy maszynistów.
Nowe przepisy powinny określać
zakres i normy czasu pracy oraz
przygotowanie zawodowe
maszynistów, a także sankcje dla
maszynistów i pracodawców
naruszających te przepisy.

Stan realizacji
wniosku

Uwagi

Niezrealizowany

Obowiązujące w tym zakresie regulacje prawne,
powinny zapewniać prawidłową interpretację pojęcia
przejazdu po drodze krajowej, w celu uniknięcia
niedozwolonej kumulacji kar pieniężnych, w kwocie
uzależnionej od liczby bramownic, pod którymi
przejechał pojazd po drodze płatnej.

Niezrealizowany

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na
nieprecyzyjność przepisów prawnych dotyczących
uwzględniania wysiłku ucznia w ocenie jego osiągnięć
oraz sposobu uzasadniania ustalonej przez nauczyciela
oceny z wychowania fizycznego. Brakuje określenia
formy i zakresu ujęcia kwestii wysiłku
w wewnątrzszkolnym systemie oceniania. Natomiast
obowiązek uzasadnienia przez nauczyciela oceny jest
odczytywany wyłącznie jako wskazanie jego formy,
a nie jako wymóg poinformowania ucznia o poziomie
jego osiągnięć.

Niezrealizowany

Dokładniejszego określenia wymaga proces
dokumentowania realizacji programu nauczania,
w tym podstawy programowej. Aktualne przepisy
zobowiązują nauczycieli do wpisywania w dzienniku
lekcyjnym tematów zajęć, nie precyzując jednak
sposobu ich formułowania. W konsekwencji, nie
pozwala to na jednoznaczne sprawdzenie stopnia
realizacji treści kształcenia, powodując konieczność
sporządzania dodatkowych dokumentów
(np. karty monitorowania podstawy programowej,
plany dydaktyczne).

Wniosek
w trakcie
realizacji

MTBGM przygotował projekt założeń ustawy o czasie
pracy maszynistów. Projekt ten w dniu 31 lipca 2013 r.
został przedstawiony i omówiony na posiedzeniu,
działającego w MTBiGM Zespołu ds. Bezpieczeństwa
w Transporcie Kolejowym. Zgłaszane uwagi są obecnie
analizowane - pismo Ministra TBiGM, znak: DK-5mb0911-37/12/13 z dnia 20 listopada 2013 r.

333

Załączniki
Tytuł kontroli
(dział administracji
rządowej)
Bezpieczeństwo
ruchu kolejowego
w Polsce
(dział: transport)

Akt prawny lub problem,
który należy ująć w akcie
prawnym
Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury
z dnia 18 lipca 2005 r.
w sprawie ogólnych
warunków prowadzenia
ruchu kolejowego
i sygnalizacji
(Dz. U. Nr 172,
poz. 1444 ze zm.)

56.

Bezpieczeństwo
ruchu kolejowego
w Polsce
(dział: transport)

Ustawa z dnia
28 marca 2003 r.
o transporcie kolejowym
(Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1594).

57.

Zatrudnienie
socjalne jako
instrument działań
na rzecz
rozwiązywania
trudnej sytuacji
życiowej oraz
wzmocnienia
aktywności osób
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym
(dział:
zabezpieczenie
społeczne)
Zatrudnienie
socjalne jako
instrument działań
na rzecz
rozwiązywania
trudnej sytuacji
życiowej oraz
wzmocnienia
aktywności osób
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym
(dział:
zabezpieczenie
społeczne)

Ustawa z dnia
13 czerwca 2003 r.
o zatrudnieniu socjalnym
(Dz. U. z 2011 r.
Nr 43, poz. 225 ze zm.)

Lp.
55.

58.

334

Ustawa z dnia
13 czerwca 2003 r.
o zatrudnieniu socjalnym
(Dz. U. z 2011 r.
Nr 43, poz. 225 ze zm.)

Treść wniosku
de lege ferenda

Stan realizacji
wniosku

Wprowadzenie zmian do
Niezrealizowany
rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia
18 lipca 2005 r. w sprawie
ogólnych warunków prowadzenia
ruchu kolejowego i sygnalizacji.
Proponowane zmiany powinny
w szczególności objąć przepisy
dotyczące prowadzenia ruchu na
podstawie sygnału zastępczego,
poprzez wprowadzenie
uregulowań zobowiązujących
dyżurnego ruchu do
poinformowania maszynisty
o przyczynach takiej jazdy
i numerze toru, na który udzielono
zezwolenia.
Wprowadzenie zmian w ustawie
Zrealizowany
z dnia 28 marca 2003 r.
o transporcie kolejowym. Nowe
rozwiązania prawne powinny
regulować m.in. wymagania
wobec ośrodków szkolenia na
licencję i świadectwo maszynisty,
świadczenie usług udostępniania
maszynistów (np. tylko dla
przewoźników kolejowych
posiadających certyfikat
bezpieczeństwa) oraz
mechanizmy identyfikacji
maszynistów wykonujących
czynności na rzecz więcej niż
jednego przewoźnika kolejowego.
Minister Pracy i Polityki
Niezrealizowany
Społecznej powinien podjąć
działania zmierzające do
znowelizowania ustawy
o zatrudnieniu socjalnym, poprzez
wprowadzenie obowiązku
monitorowania losów uczestników
centrów i klubów integracji
społecznej, po zakończeniu przez
nich zajęć, m.in. przez
współdziałanie w tym zakresie
z powiatowymi urzędami pracy.

Minister Pracy i Polityki
Niezrealizowany
Społecznej powinien podjąć
działania zmierzające do
znowelizowania ustawy
o zatrudnieniu socjalnym, poprzez
jednoznaczne wskazanie,
iż obowiązek zgłaszania klubów
integracji społecznej do rejestrów
prowadzonych przez wojewodów,
dotyczy nie tylko nowo
zakładanych, ale także klubów
już funkcjonujących.

Uwagi
Po wejściu w życie proponowanych zmian,
przedsiębiorstwa kolejowe byłyby zobowiązane do
aktualizacji regulacji wewnętrznych i procedur systemu
zarządzania bezpieczeństwem na kolei (SMS).

Ustawą z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy
o transporcie kolejowym oraz ustawy o zmianie ustawy
o transporcie kolejowym (Dz. U .z 2013 r., poz.1033)
wprowadzono zmiany we wnioskowanym zakresie.

Załączniki
Tytuł kontroli
(dział administracji
rządowej)
Poszukiwanie,
wydobywanie
i zagospodarowanie
gazu ze złóż
łupkowych
(dział: gospodarka)

Akt prawny lub problem,
który należy ująć w akcie
prawnym
Ustawa z dnia
9 czerwca 2011 r. Prawo
geologiczne i górnicze
(Dz. U. Nr 163,
poz. 981 ze zm.)

60.

Przestrzeganie
warunków
świadczenia usług
turystycznych
(dział: turystyka)

Ustawa z dnia
29 sierpnia 1997 r.
o usługach turystycznych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 223,
poz. 2268 ze zm.);
rozporządzenie Ministra
Sportu i Turystyki z dnia
6 października 2011 r.
w sprawie Centralnej
Ewidencji Organizatorów
Turystyki i Pośredników
Turystycznych
(Dz. U. Nr 225, poz. 1353)

61.

Przestrzeganie
warunków
świadczenia usług
turystycznych
(dział: turystyka)

Ustawa z dnia
29 sierpnia 1997 r.
o usługach turystycznych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 223,
poz. 2268 ze zm.)

62.

Przestrzeganie
warunków
świadczenia usług
turystycznych
(dział: turystyka)

Ustawa z dnia
29 sierpnia 1997 r.
o usługach turystycznych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 223,
poz. 2268 ze zm.)

Lp.
59.

Treść wniosku
de lege ferenda

Podjęcie działań zmierzających
do sfinalizowania toczących się
prac nad powstawaniem
i nowelizacją uregulowań
prawnych w zakresie
poszukiwania, rozpoznawania
i wydobywania węglowodorów
oraz ich opodatkowania, mając
na uwadze ochronę interesów
państwa w kontekście możliwości
rozwoju branży związanej
z gazem łupkowym.

Stan realizacji
wniosku
Niezrealizowany

Podjęcie działań legislacyjnych
Niezrealizowany
w zakresie wprowadzenia przepisów,
które zapewnią ochronę interesów
klientów usług turystycznych, poprzez
zwiększenie zakresu informacji, które
powinny być zawarte we wnioskach
o wpis do Centralnej Ewidencji,
prowadzonej przez Ministra Sportu
i Turystyki oraz Rejestru organizatorów turystyki i pośredników
turystycznych, prowadzonego przez
marszałka województwa, celem
umożliwienia klientom usług
turystycznych racjonalnego
i bezpiecznego wyboru oferty.
Podjęcie działań legislacyjnych
Niezrealizowany
w zakresie wprowadzenia
przepisów prawnych, które
zapewnią ochronę interesów
klientów usług turystycznych,
poprzez uniemożliwienie
funkcjonowania na rynku usług
turystycznych organizatorów
turystyki i pośredników
turystycznych, których sytuacja
finansowa nie zapewnia
prawidłowej realizacji tych usług.

Podjęcie działań legislacyjnych
w zakresie wprowadzenia
przepisów prawnych, które
zapewnią ochronę interesów
klientów usług turystycznych,
poprzez rozszerzenie uprawnień
kontrolnych Ministra Sportu
i Turystyki i marszałków
województw nad działalnością
prowadzoną przez organizatorów
turystyki i pośredników
turystycznych.

Niezrealizowany

Uwagi
NIK zidentyfikowała w kontrolowanej dziedzinie szereg
nieprawidłowości, do których należy zaliczyć
w szczególności znaczne opóźnienie prac związanych
z tworzeniem i nowelizacją prawa, dotyczącego
poszukiwania i wydobywania węglowodorów,
w tym gazu z łupków oraz przepisów w zakresie
opodatkowania kontrolowanej działalności.
Przygotowywane zmiany prawa w tym zakresie
zatrzymały się na etapie uzgodnień międzyresortowych
i konsultacji społecznych. Dalsze ich przedłużanie może
skutkować ograniczeniem przez przedsiębiorców skali
prowadzonych bądź planowanych prac geologicznych
oraz nakładów inwestycyjnych ponoszonych na taką
działalność, a także zmniejszeniem z ich strony
zainteresowania poszukiwaniem złóż gazu
niekonwencjonalnego w Polsce.
Zakres danych Centralnej Ewidencji nie zapewniał
klientom usług turystycznych pełnej i wiarygodnej
informacji na temat zabezpieczenia finansowego
w przypadku niewypłacalności organizatorów turystyki
i pośredników turystycznych.

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli działania Ministra
Sportu i Turystyki w zakresie tworzenia mechanizmów
prawnych dotyczących zabezpieczeń finansowych na
rzecz klientów usług turystycznych nie były
wystarczające. Przyjęte w ustawie o usługach
turystycznych rozwiązania prawne nie gwarantują
skutecznego zabezpieczenia finansowego klientów
usług turystycznych w przypadku niewypłacalności
organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego.
Obowiązujący system prawny uzależnia wysokość
zabezpieczenia finansowego posiadanego przez
przedsiębiorcę od wysokości przychodów osiągniętych
w roku poprzedzającym przedłożenie wniosku
o zawarcie umowy gwarancyjnej. Wskazuje również
minimalne wymagane sumy gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej oraz ubezpieczenia na rzecz klienta.
Zgodnie z tą zasadą na wysokość zabezpieczenia
finansowego nie ma wpływu faktyczna liczba klientów
biura podróży ani wartość zawartych z nimi umów
o świadczenie usług turystycznych w danym roku.
Istotną wadą jest brak wystarczających instrumentów
nadzoru organów państwowych i samorządowych nad
działalnością organizatorów turystyki i pośredników
turystycznych świadczących usługi turystyczne.
Obowiązujące przepisy prawne nie uprawniają ani
Ministra Sportu i Turystyki, ani marszałków województw
do kontroli wysokości przychodów osiąganych przez
organizatorów turystyki i pośredników turystycznych,
co w konsekwencji uniemożliwia sprawdzenie
adekwatności posiadanych przez nich zabezpieczeń
finansowych na rzecz klientów do zakresu i skali
świadczonych usług turystycznych.
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Załączniki

64.

Przestrzeganie
warunków
świadczenia usług
turystycznych
(dział: turystyka)

Akt prawny lub problem,
który należy ująć w akcie
prawnym
Rozporządzenie Ministra
Finansów z dnia
21 grudnia 2010 r.
w sprawie
obowiązkowego
ubezpieczenia na rzecz
klientów w związku
z działalnością
wykonywaną przez
organizatorów turystyki
i pośredników
turystycznych
(Dz. U. Nr 252, poz. 1690)
– uchylone z dniem
14 maja 2013 r.
na podstawie § 15
rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia
22 kwietnia 2013 r.
w sprawie obowiązkowego
ubezpieczenia na rzecz
klientów w związku
z działalnością
wykonywaną przez
organizatorów turystyki
i pośredników
turystycznych
(Dz. U. z 2013 r.,
poz. 510).
Ustawa z dnia
29 sierpnia 1997 r.
o usługach turystycznych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 223,
poz. 2268 ze zm.)

65.

Przestrzeganie
warunków
świadczenia usług
turystycznych
(dział: turystyka)

Ustawa z dnia
29 sierpnia 1997 r.
o usługach turystycznych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 223,
poz. 2268 ze zm.)

Lp.
63.

Tytuł kontroli
(dział administracji
rządowej)
Przestrzeganie
warunków
świadczenia usług
turystycznych
(dział: turystyka)
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Treść wniosku
de lege ferenda

Stan realizacji
wniosku

Uwagi

Podjęcie działań legislacyjnych
w zakresie wprowadzenia
przepisów prawnych, które
zapewnią ochronę interesów
klientów usług turystycznych,
poprzez zwiększenie sum
gwarancyjnych przynajmniej do
wysokości pokrycia całkowitych
kosztów powrotu turystów do
kraju.

Zrealizowany

Zob. rozporządzenie Ministra Finansów
z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego
ubezpieczenia na rzecz klientów w związku
z działalnością wykonywaną przez organizatorów
turystyki i pośredników turystycznych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 510).

Podjęcie działań legislacyjnych
w zakresie wprowadzenia
przepisów prawnych, które
zapewnią ochronę interesów
klientów usług turystycznych,
poprzez wskazanie podmiotu
odpowiedzialnego za
zorganizowanie powrotu turystów
do kraju w przypadku
niewypłacalności organizatora
turystyki lub pośrednika
turystycznego.
Podjęcie działań legislacyjnych
w zakresie wprowadzenia
przepisów prawnych, które
zapewnią ochronę interesów
klientów usług turystycznych,
poprzez nałożenie na
przedsiębiorcę obowiązku
aktualizacji wysokości
posiadanego zabezpieczenia
finansowego na rzecz klientów
w sytuacji, gdy wartość jego
zobowiązań wobec nich
przekroczy wysokość
posiadanych gwarancji.

Niezrealizowany

Obowiązujące przepisy prawne nie przewidują
upoważnienia dla organów administracji rządowej
lub samorządowej do dokonywania wydatków z budżetu
państwa lub budżetu samorządu terytorialnego na
pokrycie kosztów powrotu do kraju klientów
niewypłacalnych organizatorów turystyki i pośredników
turystycznych w sytuacji, gdy posiadane
zabezpieczenia finansowe okaże się niewystarczające.
Przepisy prawa nie przewidują również kompetencji
marszałków województw do podejmowania działań
w zakresie organizowania powrotu do kraju turystów
przebywających za granicą.

Niezrealizowany

Załączniki
Lp.
66.

67.

Tytuł kontroli
(dział administracji
rządowej)
Uzyskiwanie
i przetwarzanie
przez uprawnione
podmioty danych
z bilingów,
informacji
o lokalizacji oraz
innych danych,
o których mowa
w art. 180c i d
ustawy Prawo
telekomunikacyjne
(dział: sprawy
wewnętrzne)

Uzyskiwanie
i przetwarzanie
przez uprawnione
podmioty danych
z bilingów,
informacji
o lokalizacji oraz
innych danych,
o których mowa
w art. 180c i d
ustawy Prawo
telekomunikacyjne
(dział: sprawy
wewnętrzne)

Akt prawny lub problem,
który należy ująć w akcie
prawnym
Ustawa z dnia
16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne
(Dz. U. Nr 171,
poz. 1800 ze zm.); ustawa
z dnia 6 kwietnia 1990 r.
o Policji (Dz. U. z 2011 r.
Nr 287, poz. 1687 ze zm.);
ustawa z dnia
12 października 1990 r.
o Straży Granicznej
(Dz. U. z 2011 r. Nr 116,
poz. 675 ze zm.); ustawa
z dnia 24 maja 2002 r.
o ABW oraz Agencji
Wywiadu (Dz. U. z 2010 r.
Nr 29, poz. 154 ze zm.);
ustawa z dnia
9 czerwca 2006 r.
o CBA (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 621); ustawa z dnia
28 września 1991 r.
o kontroli skarbowej
(Dz. U. z 2011 r. Nr 41,
poz. 214 ze zm.); ustawa
z dnia 24 sierpnia 2001 r.
o Żandarmerii Wojskowej
i wojskowych organach
porządkowych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 568
ze zm.); ustawa
z dnia 9 czerwca 2006 r.
o Służbie Kontrwywiadu
Wojskowego oraz Służbie
Wywiadu Wojskowego
(Dz. U. Nr 104,
poz. 709 ze zm.); ustawa
z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o Służbie Celnej
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1404)
Ustawa z dnia
16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne
(Dz. U. Nr 171,
poz. 1800 ze zm.); ustawa
z dnia 6 kwietnia 1990 r.
o Policji (Dz. U. z 2011 r.
Nr 287, poz. 1687 ze zm.);
ustawa z dnia
12 października 1990 r.
o Straży Granicznej
(Dz. U. z 2011 r. Nr 116,
poz. 675 ze zm.); ustawa
z dnia 24 maja 2002 r.
o ABW oraz Agencji
Wywiadu (Dz. U. z 2010 r.
Nr 29, poz. 154 ze zm.);
ustawa z dnia
9 czerwca 2006 r. o CBA
(Dz. U. z 2012 r.,
poz. 621); ustawa z dnia
28 września 1991 r.
o kontroli skarbowej

Treść wniosku
de lege ferenda

Stan realizacji
wniosku

W związku ze stwierdzonymi
Wniosek
w trakcie
przez Najwyższą Izba Kontroli
realizacji
nieprawidłowościami, a także
wynikami analizy systemowej
w zakresie funkcjonowania
obecnie przyjętych rozwiązań
prawnych, NIK wnosi do Prezesa
Rady Ministrów o podjęcie działań
w celu doprecyzowania zakresu
danych, które powinny podlegać
retencji.

Uwagi
Jak wykazała kontrola NIK, funkcjonujący obecnie
system gromadzenia informacji o pozyskiwaniu danych
retencyjnych, nie zapewnia rzetelnej informacji o liczbie
tego rodzaju przypadków. Brak jest precyzyjnie
określonych wskaźników pomiarowych, a ustanowione
procedury nie zapobiegają wystąpieniu rażących
błędów. Również zakres gromadzonych danych
sprawozdawczych nie pozwala na ocenę, dla jakich
celów, jak często i z jakim skutkiem retencja danych jest
stosowana. W ocenie NIK, dla prawidłowej oceny
funkcjonowania systemu retencji danych niezbędne jest
gromadzenie danych w zakresie: liczby przypadków,
w których uprawnione organy uzyskiwały od
przedsiębiorców telekomunikacyjnych dane retencyjne
(z wyodrębnieniem sytuacji, w których były to wyłącznie
dane osobowe użytkownika); liczby osób, których dane
telekomunikacyjne były pozyskiwane i wykorzystywane
przez uprawnione organy; łącznej liczby odmów
udostępnienia danych (ze wskazaniem zasadniczych
przyczyn); informacji na temat rodzaju spraw, w których
środek ten wykorzystywano oraz jego skuteczności.
Wniosek uwzględniony w projekcie zmiany ustawy
przygotowanej w Senacie RP.

Wniosek
W związku ze stwierdzonymi
w trakcie
przez Najwyższą Izbę Kontroli
realizacji
nieprawidłowościami, a także
wynikami analizy systemowej
w zakresie funkcjonowania
obecnie przyjętych rozwiązań
prawnych, NIK wnosi do Prezesa
Rady Ministrów o podjęcie działań
w celu weryfikacji katalogu spraw,
na potrzeby których dane
telekomunikacyjne mogą być
przez uprawnione służby
pozyskiwane.

W ocenie NIK, doprecyzowania wymaga jednakże cel
gromadzenia danych retencyjnych. Obecnie
obowiązujące przepisy odwołują się jedynie do zakresu
zadań poszczególnych służb bądź ogólnego
stwierdzenia, iż dane te są pozyskiwanie w celu
zapobiegania lub wykrywania przestępstw. Należy przy
tym zauważyć, iż przepisy te umożliwiają
wykorzystywanie danych retencyjnych nie tylko do
wykrywania przestępstw, ale także w działaniach
prewencyjnych czy analitycznych. Precyzyjne
określenie katalogu spraw, w których uprawnione
służby mogą pozyskiwać dane telekomunikacyjne,
ma kluczowe znaczenie dla oceny, czy obowiązujące
przepisy nie naruszają zasady proporcjonalności, a tym
samym są dopuszczalne w świetle obowiązujących
przepisów chroniących prawa i wolności obywatelskie.
Udostępnienie danych telekomunikacyjnych powinno
uwzględniać również zasadę subsydiarności. Zgodnie
z obowiązującymi przepisami, uprawnione podmioty
mogą zwrócić się o udostępnienie danych
telekomunikacyjnych w każdym wypadku, a nie jedynie
wówczas, „gdy inne środki podejmowane w celu
realizacji ustawowego celu okazały się bezskuteczne”.
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Załączniki
Lp.

68.

Tytuł kontroli
(dział administracji
rządowej)

Uzyskiwanie
i przetwarzanie
przez uprawnione
podmioty danych
z bilingów,
informacji
o lokalizacji oraz
innych danych,
o których mowa
w art. 180c i d
ustawy Prawo
telekomunikacyjne
(dział: sprawy
wewnętrzne)

338

Akt prawny lub problem,
który należy ująć w akcie
prawnym
(Dz. U. z 2011 r. Nr 41,
poz. 214 ze zm.); ustawa
z dnia 24 sierpnia 2001 r.
o Żandarmerii Wojskowej
i wojskowych organach
porządkowych
(Dz. U. z 2013 r.,
poz. 568 ze zm.); ustawa
z dnia 9 czerwca 2006 r.
o Służbie Kontrwywiadu
Wojskowego oraz Służbie
Wywiadu Wojskowego
(Dz. U. Nr 104,
poz. 709 ze zm.); ustawa
z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o Służbie Celnej
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1404)
Ustawa z dnia
16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne
(Dz. U. Nr 171,
poz. 1800 ze zm.); ustawa
z dnia 6 kwietnia 1990 r.
o Policji (Dz. U. z 2011 r.
Nr 287, poz. 1687 ze zm.);
ustawa z dnia
12 października 1990 r.
o Straży Granicznej
(Dz. U. z 2011 r. Nr 116,
poz. 675 ze zm.); ustawa
z dnia 24 maja 2002 r.
o ABW oraz Agencji
Wywiadu (Dz. U. z 2010 r.
Nr 29, poz. 154 ze zm.);
ustawa z dnia
9 czerwca 2006 r.
o CBA (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 621); ustawa z dnia
28 września 1991 r.
o kontroli skarbowej
(Dz. U. z 2011 r. Nr 41,
poz. 214 ze zm.); ustawa
z dnia 24 sierpnia 2001 r.
o Żandarmerii Wojskowej
i wojskowych organach
porządkowych
(Dz. U. z 2013 r.,
poz. 568 ze zm.); ustawa
z dnia 9 czerwca 2006 r.
o Służbie Kontrwywiadu
Wojskowego oraz Służbie
Wywiadu Wojskowego
(Dz. U. Nr 104,
poz. 709 ze zm.); ustawa
z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o Służbie Celnej
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1404)

Treść wniosku
de lege ferenda

Stan realizacji
wniosku

Uwagi
Konieczne jest więc wprowadzenie przepisów, które
wykorzystanie danych telekomunikacyjnych będą
uzależniać od niemożności zastosowania innych, mniej
ingerujących w prawa obywatelskie środków.
Wniosek uwzględniony w projekcie zmiany ustawy
przygotowanej w Senacie RP.

W związku ze stwierdzonymi
Wniosek
przez Najwyższą Izbę Kontroli
w trakcie
realizacji
nieprawidłowościami, a także
wynikami analizy systemowej
w zakresie funkcjonowania
obecnie przyjętych rozwiązań
prawnych, NIK wnosi do Prezesa
Rady Ministrów o podjęcie działań
w celu przeanalizowania
możliwości wprowadzenia
dodatkowych rozwiązań o
charakterze gwarancyjnym,
ograniczających możliwość
pozyskiwania danych
retencyjnych w stosunku do osób
wykonujących tzw. zawody
zaufania publicznego.

Obecnie obowiązujące przepisy nie wskazują kategorii
osób, w stosunku do których nie można pozyskiwać danych
telekomunikacyjnych ze względu na respektowanie ich
tajemnicy zawodowej. Ustawodawca nie wyłączył żadnej
kategorii użytkowników z kręgu podmiotów, których dane
mogą być pozyskiwane, choć dane te mogą być objęte
tajemnicą notarialną, adwokacką, radcy prawnego, lekarską
lub dziennikarską, której zniesienie jest możliwe wyłącznie,
gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości,
a dana okoliczność nie może być ustalona na podstawie
innego dowodu. W ocenie NIK, należałoby rozważyć
wprowadzenie rozwiązań, które będą stwarzać dodatkowe
gwarancje w przypadku osób wykonujących tzw. zawody
zaufania publicznego, np. poprzez uzależnienie pozyskania
danych retencyjnych od zgody sądu lub innego
niezależnego organu. Wniosek uwzględniony w projekcie
zmiany ustawy przygotowanej w Senacie RP.

Załączniki
Lp.
69.

70.

Tytuł kontroli
(dział administracji
rządowej)
Uzyskiwanie
i przetwarzanie
przez uprawnione
podmioty danych
z bilingów,
informacji
o lokalizacji oraz
innych danych,
o których mowa
w art. 180c i d
ustawy Prawo
telekomunikacyjne
(dział: sprawy
wewnętrzne)

Uzyskiwanie
i przetwarzanie
przez uprawnione
podmioty danych
z bilingów,
informacji
o lokalizacji oraz
innych danych,
o których mowa
w art. 180c i d
ustawy Prawo
telekomunikacyjne
(dział: sprawy
wewnętrzne)

Akt prawny lub problem,
który należy ująć w akcie
prawnym
Ustawa z dnia
16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne
(Dz. U. Nr 171,
poz. 1800 ze zm.); ustawa
z dnia 6 kwietnia 1990 r.
o Policji (Dz. U. z 2011 r.
Nr 287, poz. 1687 ze zm.);
ustawa z dnia
12 października 1990 r.
o Straży Granicznej
(Dz. U. z 2011 r. Nr 116,
poz. 675 ze zm.); ustawa
z dnia 24 maja 2002 r.
o ABW oraz Agencji
Wywiadu (Dz. U. z 2010 r.
Nr 29, poz. 154 ze zm.);
ustawa z dnia
9 czerwca 2006 r.
o CBA (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 621); ustawa z dnia
28 września 1991 r.
o kontroli skarbowej
(Dz. U. z 2011 r. Nr 41,
poz. 214 ze zm.); ustawa
z dnia 24 sierpnia 2001 r.
o Żandarmerii Wojskowej
i wojskowych organach
porządkowych
(Dz. U. z 2013 r.,
poz. 568 ze zm.); ustawa
z dnia 9 czerwca 2006 r.
o Służbie Kontrwywiadu
Wojskowego oraz Służbie
Wywiadu Wojskowego
(Dz. U. Nr 104, poz. 709
ze zm.); ustawa
z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o Służbie Celnej
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1404)
Ustawa z dnia
16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne
(Dz. U. Nr 171,
poz. 1800 ze zm.); ustawa
z dnia 6 kwietnia 1990 r.
o Policji (Dz. U. z 2011 r.
Nr 287, poz. 1687 ze zm.);
ustawa z dnia
12 października 1990 r.
o Straży Granicznej
(Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz.
675 ze zm.); ustawa
z dnia 24 maja 2002 r.
o ABW oraz Agencji
Wywiadu (Dz. U. z 2010 r.
Nr 29, poz. 154 ze zm.);
ustawa z dnia
9 czerwca 2006 r.
o CBA (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 621); ustawa z dnia
28 września 1991 r.
o kontroli skarbowej

Treść wniosku
de lege ferenda

Stan realizacji
wniosku

Wniosek
W związku ze stwierdzonymi
w trakcie
przez Najwyższą Izba Kontroli
realizacji
nieprawidłowościami, a także
wynikami analizy systemowej
w zakresie funkcjonowania
obecnie przyjętych rozwiązań
prawnych, NIK wnosi do Prezesa
Rady Ministrów o podjęcie działań
w celu ustanowienia kontroli
zewnętrznej nad procesem
pozyskiwania danych,
obejmującej weryfikację
zasadności ich pozyskiwania.

Uwagi
W obecnym stanie prawnym nie istnieje żaden podmiot,
który mógłby sprawować rzeczywistą kontrolę nad
wykorzystaniem przez służby uprawnień do sięgania
po dane telekomunikacyjne obywateli. Sytuacja ta jest
wyjątkowa w zestawieniu ze standardami przyjętymi
w większości państw Unii Europejskiej. W 24 państwach UE
taką kontrolę sprawuje sąd lub prokuratura albo niezależny
organ administracyjny. Na konieczność wprowadzenia
kontroli zewnętrznej zwróciła uwagę Rzecznik Praw
Obywatelskich we wniosku do Trybunału Konstytucyjnego,
w którym zakwestionowała m.in. zgodność przepisów ustaw
kompetencyjnych z art. 8 Konwencji o Ochronie Praw
Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzonej
w Rzymie 4 listopada 1950 r. oraz art. 49 w związku z art.
31 ust. 3 Konstytucji. W ocenie NIK konieczne jest
stworzenie instrumentów nadzoru i kontroli nad
wykorzystaniem tego środka. Sytuacja, w której jedynym
podmiotem oceniającym zasadność pozyskiwania danych
telekomunikacyjnych jest jednostka uprawniona do ich
pozyskania, jest nie do zaakceptowania w ramach
demokratycznego państwa prawnego. Kontrola ta mogłaby
być realizowana w formie kontroli uprzedniej i/lub kontroli
następczej.
Wniosek uwzględniony w projekcie zmiany ustawy
przygotowanej w Senacie RP.

Wniosek
W związku ze stwierdzonymi
w trakcie
przez Najwyższą Izba Kontroli
realizacji
nieprawidłowościami, a także
wynikami analizy systemowej
w zakresie funkcjonowania
obecnie przyjętych rozwiązań
prawnych, NIK wnosi do Prezesa
Rady Ministrów o podjęcie działań
w celu wprowadzenia
skutecznych instrumentów
gwarantujących niezwłoczne
niszczenie pozyskanych danych
w sytuacji, gdy nie są już one
dalej niezbędne dla osiągnięcia
celów prowadzonego
postępowania.

W ocenie NIK, konieczne jest pilne wprowadzenie
przepisów w zakresie obowiązku niszczenia zbędnych
danych telekomunikacyjnych będących w posiadaniu
służb. Przepisy powinny nie tylko określić sam
obowiązek niszczenia danych, ale również precyzować
tryb i sposób jego realizacji.
Wniosek uwzględniony w projekcie zmiany ustawy
przygotowanej w Senacie RP.
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Załączniki
Lp.

71.

Tytuł kontroli
(dział administracji
rządowej)

Uzyskiwanie
i przetwarzanie
przez uprawnione
podmioty danych
z bilingów,
informacji
o lokalizacji oraz
innych danych,
o których mowa
w art. 180c i d
ustawy Prawo
telekomunikacyjne
(dział: sprawy
wewnętrzne)

340

Akt prawny lub problem,
który należy ująć w akcie
prawnym
(Dz. U. z 2011 r. Nr 41,
poz. 214 ze zm.); ustawa
z dnia 24 sierpnia 2001 r.
o Żandarmerii Wojskowej
i wojskowych organach
porządkowych
(Dz. U. z 2013 r.,
poz. 568 ze zm.); ustawa
z dnia 9 czerwca 2006 r.
o Służbie Kontrwywiadu
Wojskowego oraz Służbie
Wywiadu Wojskowego
(Dz. U. Nr 104,
poz. 709 ze zm.); ustawa
z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o Służbie Celnej
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1404)
Ustawa z dnia
16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne
(Dz. U. Nr 171,
poz. 1800 ze zm.); ustawa
z dnia 6 kwietnia 1990 r.
o Policji (Dz. U. z 2011 r.
Nr 287, poz. 1687 ze zm.);
ustawa z dnia
12 października 1990 r.
o Straży Granicznej
(Dz. U. z 2011 r. Nr 116,
poz. 675 ze zm.); ustawa
z dnia 24 maja 2002 r.
o ABW oraz Agencji
Wywiadu (Dz. U. z 2010 r.
Nr 29, poz. 154 ze zm.);
ustawa z dnia
9 czerwca 2006 r.
o CBA (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 621); ustawa z dnia
28 września 1991 r.
o kontroli skarbowej
(Dz. U. z 2011 r. Nr 41,
poz. 214 ze zm.); ustawa
z dnia 24 sierpnia 2001 r.
o Żandarmerii Wojskowej
i wojskowych organach
porządkowych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 568
ze zm.); ustawa
z dnia 9 czerwca 2006 r.
o Służbie Kontrwywiadu
Wojskowego oraz Służbie
Wywiadu Wojskowego
(Dz. U. Nr 104,
poz. 709 ze zm.); ustawa
z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o Służbie Celnej
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1404)

Treść wniosku
de lege ferenda

Stan realizacji
wniosku

Wniosek
W związku ze stwierdzonymi
w trakcie
przez Najwyższą Izba Kontroli
realizacji
nieprawidłowościami, a także
wynikami analizy systemowej
w zakresie funkcjonowania
obecnie przyjętych rozwiązań
prawnych, NIK wnosi do Prezesa
Rady Ministrów o podjęcie działań
w celu ustanowienia
mechanizmów sprawozdawczych,
które zapewnią rzetelną
informację o zakresie
pozyskiwania danych
telekomunikacyjnych.

Uwagi

Wiarygodne dane dotyczące zakresu wykorzystania
środka w postaci zatrzymywania danych mają
zasadnicze znaczenie dla wykazania konieczności
(zasadności) jego stosowania. Dlatego konieczne jest
opracowanie wskaźników pomiarowych oraz procedur
sprawozdawczych, które umożliwiają przejrzyste
i rzeczowe monitorowanie zatrzymywania danych, bez
nakładania jednocześnie nadmiernych obciążeń na
organy ścigania. Jak wykazała kontrola NIK,
funkcjonujący obecnie system gromadzenia informacji o
pozyskiwaniu danych retencyjnych, nie zapewnia
rzetelnej informacji o liczbie tego rodzaju przypadków.
Brak precyzyjnie określonych wskaźników
pomiarowych, a ustanowione procedury nie
zapobiegają wystąpieniu rażących błędów. Również
zakres gromadzonych danych sprawozdawczych nie
pozwala na ocenę, dla jakich celów, jak często i z jakim
skutkiem retencja danych jest stosowana. W ocenie
NIK, dla prawidłowej oceny funkcjonowania systemu
retencji danych niezbędne jest gromadzenie danych
w zakresie: liczby przypadków, w których uprawnione
organy uzyskiwały od przedsiębiorców
telekomunikacyjnych dane retencyjne
(z wyodrębnieniem sytuacji, w której były to wyłącznie
dane osobowe użytkownika); liczby osób, których dane
telekomunikacyjne były pozyskiwane i wykorzystywane
przez uprawnione organy; łącznej liczby odmów
udostępnienia danych (ze wskazaniem zasadniczych
przyczyn); informacji na temat rodzaju spraw, w których
środek ten wykorzystywano oraz jego skuteczności.
Wniosek uwzględniony w projekcie zmiany ustawy
przygotowanej w Senacie RP.

Załączniki
Lp.
72.

73.

74.

Tytuł kontroli
(dział administracji
rządowej)
Uzyskiwanie
i przetwarzanie
przez uprawnione
podmioty danych
z bilingów,
informacji
o lokalizacji oraz
innych danych,
o których mowa
w art. 180c i d
ustawy Prawo
telekomunikacyjne
(dział: sprawy
wewnętrzne)

Akt prawny lub problem,
który należy ująć w akcie
prawnym
Ustawa z dnia
16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne
(Dz. U. Nr 171,
poz. 1800 ze zm.); ustawa
z dnia 6 kwietnia 1990 r.
o Policji (Dz. U. z 2011 r.
Nr 287, poz. 1687 ze zm.);
ustawa z dnia
12 października 1990 r.
o Straży Granicznej
(Dz. U. z 2011 r. Nr 116,
poz. 675 ze zm.); ustawa
z dnia 24 maja 2002 r.
o ABW oraz Agencji
Wywiadu (Dz. U. z 2010 r.
Nr 29, poz. 154 ze zm.);
ustawa z dnia
9 czerwca 2006 r.
o CBA (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 621); ustawa z dnia
28 września 1991 r.
o kontroli skarbowej
(Dz. U. z 2011 r. Nr 41,
poz. 214 ze zm.); ustawa
z dnia 24 sierpnia 2001 r.
o Żandarmerii Wojskowej
i wojskowych organach
porządkowych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 568
ze zm.); ustawa
z dnia 9 czerwca 2006 r.
o Służbie Kontrwywiadu
Wojskowego oraz Służbie
Wywiadu Wojskowego
(Dz. U. Nr 104,
poz. 709 ze zm.); ustawa
z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o Służbie Celnej
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1404)
Prawidłowość
Art. 12 ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie
gospodarowania
zabytków i opiece nad
zabytkami
nieruchomymi przez zabytkami
(Dz. U. z 2003 r. Nr 162,
wybrane jednostki
poz. 1568 ze zm.)
samorządu
terytorialnego
z terenu
województwa
podkarpackiego
(dział: kultura
i ochrona dziedzictwa
narodowego)
Wydawanie
zintegrowanych
pozwoleń na
korzystanie ze
środowiska w
województwie
podkarpackim
(dział: finanse
publiczne)

Ustawa z dnia
16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej
(Dz. U. z 2012 r.,
poz. 1282 ze zm.)

Treść wniosku
de lege ferenda

Stan realizacji
wniosku

W związku ze stwierdzonymi
Wniosek
przez Najwyższą Izba Kontroli
w trakcie
realizacji
nieprawidłowościami, a także
wynikami analizy systemowej
w zakresie funkcjonowania
obecnie przyjętych rozwiązań
prawnych, NIK wnosi do Prezesa
Rady Ministrów o podjęcie działań
w celu wprowadzenia przepisów
gwarantujących osobom, których
dane bilingowe były pobierane,
prawa do informacji o zakresie
i czasie zbierania tych danych,
po zakończeniu w danej sprawie
czynności – wyjątki w tym
zakresie powinny określić
przepisy ustawy.

Uwagi
Ważnym instrumentem kontroli powinno być
rozwiązanie, zgodnie z którym informacja o fakcie
pozyskaniu danych telekomunikacyjnych jest
przekazywana osobie, której dane zostały
udostępnione. W obecnie obowiązującym stanie
prawnym pozyskiwanie danych, o których mowa
w art. 180c i d ustawy jest wyłączone zarówno spod
kontroli samego zainteresowanego (nie jest on
powiadamiany o gromadzeniu dotyczących go danych),
jak i spod jakiejkolwiek innej kontroli. Wyjątkiem są tu
przepisy postępowania karnego, które przewidują
obowiązek informowania przez sądy i prokuratury
obywateli o pozyskaniu ich danych
telekomunikacyjnych. Realizacja tego obowiązku może
być odroczona na czas oznaczony, niezbędny
ze względu na dobro sprawy, lecz nie później niż do
czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
W ocenie NIK, należy wprowadzić rozwiązanie, zgodnie
z którym każdy ma prawo uzyskać informację
o pozyskaniu jego danych telekomunikacyjnych
(z zastrzeżeniem możliwości odroczenia przekazania
tej informacji ze względu na dobro toczącego się
postępowania) bez względu na to, w związku z jakim
postępowaniem dane te uzyskano. Jakiekolwiek wyjątki
od tej zasady powinny być wskazane wprost w ustawie.
Należy przy tym jednakże zauważyć, iż wprowadzenie
tego instrumentu będzie mogło w pełni osiągnąć swój
cel, gdy zostanie utworzony (wskazany) podmiot
wyposażony w kompetencje do kontroli prawidłowości
działania służb w tym zakresie.
Wniosek uwzględniony w projekcie zmiany ustawy
przygotowanej w Senacie RP.

Wprowadzenie obowiązku
umieszczania na zabytku
nieruchomym wpisanym do
rejestru znaku informującego
o tym, iż zabytek ten podlega
ochronie.

Niezrealizowany

Obecnie umieszczanie na zabytku nieruchomym
wpisanym do rejestru znaku informującego o tym,
iż zabytek ten podlega ochronie jest fakultatywnym
uprawnieniem właściwego miejscowo starosty.
Jak pokazują wyniki kontroli uprawnienie to było rzadko
wykorzystywane. Stosunkowo niski koszt umieszczania
takich znaków pozwoli – w ocenie NIK – na lepszą
ochronę zabytków przed dewastacją. Odbiór społeczny
tak oznakowanych zabytków może powstrzymać
niektóre osoby przed niszczeniem zabytku w obawie
przed surowszą odpowiedzialnością karną, zaś władze
i społeczność gminy mobilizować do zwiększenia starań
o poprawę stanu zabytku objętego ochroną prawną.

Wyszczególnienie w ustawie
Niezrealizowany
z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej stawki opłaty
skarbowej za wydanie pozwolenia
zintegrowanego i jego zmianę.
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Załączniki
Tytuł kontroli
(dział administracji
rządowej)
Wydawanie
zintegrowanych
pozwoleń na
korzystanie ze
środowiska w
województwie
podkarpackim
(dział: środowisko)

Akt prawny lub problem,
który należy ująć w akcie
prawnym
Ustawa z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska
(Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1232 ze zm.)

76.

Przygotowanie
wybranych gmin do
wprowadzenia
nowego systemu
gospodarki
odpadami
komunalnymi
(dział: administracja
publiczna)

Ustawa z dnia
13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach
(Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1399, ze zm.

77.

Przygotowanie
wybranych gmin do
wprowadzenia
nowego systemu
gospodarki
odpadami
komunalnymi
(dział: administracja
publiczna)
Przygotowanie
wybranych gmin do
wprowadzenia
nowego systemu
gospodarki
odpadami
komunalnymi
(dział: administracja
publiczna)

Ustawa z dnia
13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach
(Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1399, ze zm.

Wskazanie, że właściciel
nieruchomości nie będzie
zobowiązany do składania nowej
deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami, kiedy
rada gminy w drodze uchwały
dokona zmiany stawki opłaty.

Wniosek
w trakcie
realizacji

Projekt przewiduje dodanie ust. 2a do art. 6m, zgodnie
z którym w przypadku zmiany stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenie
nowej wysokości opłaty następuje w drodze korekty
deklaracji dokonanej z urzędu przez wójta /burmistrza /
prezydenta miasta; dopiero w przypadku sprzeciwu
właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową
deklarację;

Ustawa z dnia
13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach
(Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1399, ze zm.)

Doprecyzowanie formy i terminu
dokonywania corocznej analizy
stanu gospodarki odpadami
komunalnymi, o której mowa
w art. 3 ust. 2 pkt 10.

Wniosek
w trakcie
realizacji

Projekt przewiduje dodanie art. 9tb, który
w ust. 1 określa formę dokonywania corocznej analizy
stanu gospodarki odpadami komunalnymi;
w ust. 2 przewiduje termin sporządzenia analizy;
w ust. 3 wskazuje, że analiza ta podlega opublikowaniu
na stronie BIP urzędu gminy.

Lp.
75.

78.

* Stan prawny na dzień 1 marca 2014 r.
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Treść wniosku
de lege ferenda

Stan realizacji
wniosku

Niezrealizowany
Doprecyzowanie ustawowych
terminów na przekazanie zapisów
wniosków o wydanie pozwolenia
zintegrowanego oraz kopii takich
pozwoleń zawartych odpowiednio
w art. 209 ust. 1 oraz 211 ust 4
ustawy - Prawo ochrony
środowiska, najlepiej poprzez
określenie maksymalnej liczby dni
na dokonanie tych czynności oraz
jednoznaczne wskazanie w jakim
momencie należy przekazywać
powyższe materiały.
Doprecyzowanie pojęcia
Wniosek
„właściciel nieruchomości”.
w trakcie
realizacji

Uwagi

W dniu 14 marca 2014 r. do Sejmu RP został wniesiony
projekt nowelizacji niniejszej ustawy, w którym
uwzględniono wnioski zgłoszone przez NIK. Projekt
przewiduje dodanie ust. 2a oraz ust. 3 do art. 2, które
doprecyzowują pojęcie „właściciela nieruchomości”
poprzez wskazanie, że obowiązki właściciela wykonuje
podmiot faktycznie władający nieruchomością; osoby
sprawujące zarząd nieruchomością wspólną lub
właściciele lokalu (z uwzględnieniem przepisów ustawy
o własności lokali); a w przypadku spółdzielni
mieszkaniowych – zarząd spółdzielni (zgodnie
z przepisami ustawy – Prawo spółdzielcze);

