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zatwierdzone uchwałą Kolegium NIK z 5 czerwca 2013 r.
Sprawozdanie to przedstawia obraz funkcjonowania państwa widziany z
perspektywy ustaleń kontrolnych NIK. W ubiegłym roku Izba przeprowadziła
ponad czterysta kontroli planowych i doraźnych w większości obszarów
aktywności państwa. Priorytetem w działalności kontrolnej NIK jest
bezpieczeństwo finansów publicznych. Nie mniej istotne są badania obejmujące te
sfery działań instytucji publicznych, których celem jest poprawa skuteczności
systemu edukacyjnego, zapewnienie przez państwo powszechnej i niezawodnej
opieki medycznej oraz zachowanie dziedzictwa narodowego, zasobów naturalnych
i ładu przestrzennego.
Przygotowując Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w
2012 r. postanowiliśmy w szerszym niż dotychczas zakresie zaprezentować
wyniki naszych kontroli. Omówione one zostały w różnych aspektach w
pierwszych trzech rozdziałach oraz w materiałach analitycznych. Rozdział
pierwszy sprawozdania pt. „Funkcjonowanie państwa w świetle kontroli NIK” jest
próbą zdiagnozowania sytuacji społeczno-prawno-gospodarczej państwa w świetle
kontroli NIK. Wyniki kontroli zostały zaprezentowane w podziale na 10
najważniejszych obszarów aktywności państwa oraz działy administracji. Rozdział
drugi poświęcony jest obszarom zagrożonym korupcją, zidentyfikowanym przez
NIK. Trzeci z kolei prezentuje rezultaty kontroli w ujęciu analitycznym i

statystycznym. Materiały analityczne załączone do sprawozdania obejmują
wykazy kontroli planowych i doraźnych, 120 kart kontroli zawierających
szczegółowe informacje o ich efektach oraz wykaz wniosków de lege ferenda.
W dokumencie podane są ponadto informacje dotyczące współpracy z
Sejmem RP, podmiotami krajowymi i partnerami zagranicznymi. Izba aktywnie
działa na forum międzynarodowym. W 2012 r. NIK w trybie konkursowym
została wybrana na zewnętrznego audytora CERN.
Prezentując rezultaty naszej pracy w tym sprawozdaniu, wyrażam
jednocześnie w imieniu własnym i pracowników Najwyższej Izby Kontroli
nadzieję, że staną się one elementem debaty o kondycji naszego państwa i
przyczynią się do jego sprawniejszego funkcjonowania.

Z wyrazami szacunku
(-) Jacek Jezierski

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI
W 2012 ROKU

W A R S Z A W A

2 0 1 3

Sprawozdanie
z działalności
Najwyższej Izby Kontroli
w 2012 roku
Sprawozdanie z działalności
Najwyższej Izby Kontroli
w 2012 roku
zatwierdzone zostało
przez
Kolegium
Najwyższej Izby Kontroli
w dniu 5 czerwca 2013 roku

PREZES
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

Jacek JEZIERSKI

Przygotował
Departament Strategii
Wydział Planowania i Analiz

Szanowni Państwo!
Najwyższa Izba Kontroli jest instytucją stojącą na straży prawidłowego gospodarowania środkami publicznymi. Izba wspiera wszelkie działania państwa, które
prowadzą do zabezpieczenia jego stabilności finansowej.
Jednym z konstytucyjnych zadań Najwyższej Izby Kontroli jest dostarczanie organom
państwa oraz obywatelom rzetelnej i wyczerpującej wiedzy na temat stanu państwa.
Sprawozdanie Izby przedstawia możliwie najpełniejszy obraz funkcjonowania państwa
w 2012 i pierwszym kwartale 2013 roku. NIK prezentuje ustalenia swoich kontroli na tle najistotniejszych wskaźników makroekonomicznych oraz uregulowań prawnych w poszczególnych obszarach.
Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła w 2012 roku ponad czterysta kontroli planowych i doraźnych w większości
obszarów aktywności państwa. Mając na względzie naszą misję służenia obywatelom m.in. poprzez diagnozowanie stanu
państwa, prezentujemy w raportach nie tylko ocenę danego przypadku, ale także wnikliwą analizę kontekstu. Wiele kontroli NIK kończy się oceną pozytywną, lecz nawet te zawierają wnioski istotne dla poprawy funkcjonowania państwa.
Koncentrujemy się przede wszystkim na nieprawidłowościach o charakterze systemowym w działaniach administracji
rządowej i samorządowej oraz na czynnikach zagrażających prawidłowej realizacji konstytucyjnych celów państwa i problemach dotkliwych dla obywateli.
Jednym z najważniejszych kierunków badań Najwyższej Izby Kontroli jest bezpieczeństwo finansów publicznych.
W sytuacji braku stabilnej równowagi w finansach wielu krajów unijnych oraz ciągle nie do końca zażegnanego kryzysu
gospodarczego, który z różną siłą dotyka krajów Unii Europejskiej, głównym priorytetem kontroli NIK stało się „Zapewnienie
bieżącej i długookresowej stabilności finansowej państwa”. Kierując się tym wyznacznikiem w 2012 roku NIK zbadała
m.in. dług sektora instytucji rządowych i samorządowych, a także działania instytucji państwowych na rzecz bezpieczeństwa sektora finansowego.
W obliczu narastającego kryzysu globalnego państwo staje się szczególnie odpowiedzialne za dbałość o bezpieczeństwo
obywateli. Najwyższa Izba Kontroli wypełnia swoją misję w tym zakresie, dbając o skuteczne systemy kontroli i audytu
zewnętrznego administracji rządowej i samorządowej. Realizacji tego celu służyły przyjęte przez NIK priorytety dodatkowe: „Poprawa skuteczności systemu edukacyjnego”, „Zapewnienie powszechnej i niezawodnej opieki medycznej” oraz
„Zachowanie dziedzictwa narodowego, zasobów naturalnych i ładu przestrzennego”.
NIK odczytuje swój konstytucyjny przywilej dokonywania merytorycznych ocen działalności instytucji publicznych jako
współodpowiedzialność za budowanie silnego państwa. Dlatego nasze raporty, oprócz identyfikowania niekorzystnych
zjawisk, rekomendują konkretne działania naprawcze i podają przykłady dobrych praktyk, które służą wzmacnianiu mechanizmów sprawnego funkcjonowania państwa.
Najwyższa Izba Kontroli konsekwentnie buduje swój prestiż także na arenie międzynarodowej. Oprócz kontroli równoległych, prowadzonych wspólnie z najwyższymi organami kontrolnymi innych krajów, NIK aktywnie działała w zespołach
realizujących kolejne cele EUROSAI i przewodniczyła pracom Podkomisji INTOSAI ds. Standardów Kontroli Wewnętrznej.
Począwszy od 2014 roku NIK będzie reprezentowała EUROSAI w Zarządzie Międzynarodowej Organizacji Najwyższych
Organów Kontroli INTOSAI, działając na rzecz promocji niezależnej kontroli państwowej i upowszechniając zasadę gospodarności w sektorze publicznym. Kadencja NIK w Zarządzie INTOSAI potrwa 6 lat.
W czerwcu 2012 r. NIK została wybrana na audytora zewnętrznego Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych – CERN
na lata 2013-2015. Izba będzie pełniła tę funkcję w latach 2013-2015. Jest to wyróżnienie szczególnie nobilitujące, ponieważ
po raz pierwszy w historii audyt CERN-u powierzony został organowi kontroli z grupy nowych państw członkowskich.
Szanowni Państwo!
Wypełniając konstytucyjny obowiązek, przedkładam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej „Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2012 roku”. Niniejsze opracowanie jest głosem naczelnego organu kontroli państwowej
w publicznej debacie na temat kondycji państwa. Prezentując rezultaty naszej pracy, wyrażam jednocześnie w imieniu
własnym i pracowników Najwyższej Izby Kontroli nadzieję, że przyczynią się one do ulepszania naszego państwa.

Jacek Jezierski
Prezes NIK

Warszawa, czerwiec 2013
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95 wykonania budżetu państwa i 87 innych planowych 225 tematów kontroli doraźnych
10 kontroli prowadzonych wspólnie z najwyższymi organami kontroli innych państw
2856 skontrolowanych podmiotów 2930 wysłanych wystąpień pokontrolnych

Budżet NIK
wydatki
dochody

261,7 mln zł
836,2 tys. zł

Finansowe rezultaty kontroli
18,7
15,8

mld zł – finansowe lub sprawozdawcze skutki nieprawidłowości

mln zł – finansowe skutki nieprawidłowości na szkodę budżetu Wspólnot Europejskich

454,1

mln zł – korzyści finansowe uzyskane w wyniku kontroli NIK

Inne efekty kontroli
136

zawiadomień NIK do organów powołanych do ścigania przestępstw i wykroczeń  
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zawiadomienia

do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych
przez

204

osoby  

65

wniosków de lege ferenda

8

dezyderatów komisji sejmowych sformułowanych

na podstawie wyników kontroli NIK

Dodatkowe informacje
553
185

posiedzenia komisji sejmowych z udziałem przedstawicieli NIK, prezentujących wyniki
informacji o wynikach kontroli przedłożonych Sejmowi RP

150

93

kontroli

spraw rozpatrzonych na wniosek

20 paneli ekspertów z udziałem naukowców, przedstawicieli administracji
publicznej i organizacji pozarządowych   2 miliony odsłon na portalu www.nik.gov.pl 13 tysięcy materiałów o NIK
opublikowanych przez media   5696 rozpatrzonych skarg obywatelskich i wniosków o kontrolę
389 rozpatrzonych wniosków o udostępnienie informacji publicznej

parlamentarzystów i organów Sejmu RP
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Rozdział I

I. Funkcjonowanie państwa w świetle kontroli NIK

Rozdział Ii

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadza rocznie prawie pół tysiąca kontroli planowych i doraźnych w większości obszarów aktywności państwa. W rozdziale „Funkcjonowanie 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 2012 do 31 marca 2013. 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 stwierdzonych w czasie kontroli NIK nieprawidłowościach o charakterze systemowym w działaniach administracji publicznej, wskazujących na niewłaściwe zarządzanie ryzykami zagrażającymi
prawidłowej realizacji konstytucyjnych celów państwa i dotkliwych dla obywateli. 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)1 oraz po pogrupowaniu działów wymienionych w polskiej ustawie o działach administracji rządowej, wyodrębniono 10 obszarów:
1.	Budżet i finanse publiczne (obejmuje działy: budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe oraz Skarb Państwa).

Rozdział Iii

2.	Administracja rządowa i samorządowa (obejmuje działy: administracja publiczna, sprawy zagraniczne, członkostwo RP w UE, rozwój regionalny, informatyzacja, kultura i dziedzictwo narodowe oraz nauka. Ponadto omówione zostały tutaj niektóre kontrole dotyczące jednostek samorządu terytorialnego).
3. Sprawy gospodarcze (obejmuje działy: gospodarka, gospodarka morska, gospodarka wodna, łączność, rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne, rybołówstwo, transport oraz turystyka).
4.	Ochrona środowiska (dział środowisko).
5. Mieszkalnictwo i infrastruktura komunalna (dział budownictwo, lokalne planowanie przestrzenne
i mieszkalnictwo).

Rozdział IV

6. Szkolnictwo i sport (obejmuje działy: oświata i wychowanie, szkolnictwo wyższe oraz kultura fizyczna).
7.	Zdrowie (dział zdrowie).
8.	Ochrona socjalna (obejmuje działy: praca, zabezpieczenie społeczne oraz rodzina).
9.	Obronność (dział obrona narodowa).
10. Sprawiedliwość i bezpieczeństwo wewnętrzne (obejmuje działy: sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne).

1.	Budżet i finanse publiczne 
Rozdział V

Bezpieczeństwo finansów publicznych traktowane jest przez Najwyższą Izbę Kontroli jako jeden z najważniejszych aspektów jej badań. W planie pracy NIK na rok 2012 przyjęto jako główny priorytet „Zapewnienie bieżącej
i długookresowej stabilności finansowej państwa”. W kontekście braku pełnej równowagi w finansach wielu krajów
unijnych oraz nie do końca zażegnanego kryzysu gospodarczego, który z różną siłą dotyka krajów Unii Europejskiej,
także w roku 2013 tematyka ta jest traktowana w kontrolach priorytetowo.

Rozdział Vi

Rola NIK w monitorowaniu sytuacji finansowej państwa jest bardzo istotna. Izba przeprowadza bowiem rocznie
niemal 100 kontroli, czyli połowę wszystkich kontroli planowych, sprawdzając wiarygodność sprawozdań budżetowych oraz legalność i prawidłowość wykonania budżetu państwa przez ministrów, kierowników urzędów centralnych i agencji, ale także wojewodów. Ustalenia tych kontroli mają wielkie znaczenie, ponieważ na ich podstawie
Sejm uchwala absolutorium dla rządu.
NIK – jako naczelny organ kontroli państwowej – jest też uprawniona do kontroli działalności Narodowego Banku
Polskiego. Uprawnienie to wynika wprost z artykułu 203 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Kontrola ta dotyczy nie tylko budżetu NBP, ale głównie realizacji założeń polityki pieniężnej2. Chodzi m.in. o zgodność działań NBP
i Rady Polityki Pieniężnej z przyjętymi na dany rok założeniami polityki pieniężnej oraz ze strategią bezpośredniego
1	ONZ podzieliła obowiązki państwa wobec obywateli na 10 funkcji – COFOG (Classification of the Functions of Government). Są to:

Rozdział Vii

ogólne usługi publiczne, obronność, porządek publiczny i bezpieczeństwo, sprawy gospodarcze, ochrona środowiska, mieszkalnictwo
i infrastruktura komunalna, zdrowie, wypoczynek, kultura i religia, szkolnictwo oraz ochrona socjalna.

2
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Kontrola wykonania założeń polityki pieniężnej i kontrola wykonania budżetu państwa zgodnie z art. 204 ust. 1 pkt 1 Konstytucji
są prezentowane w jednym dokumencie, jednak inna jest ich tematyka i są prowadzone na podstawie oddzielnych programów
kontroli.

Rozdział I

I. Funkcjonowanie państwa w świetle kontroli NIK
celu inflacyjnego. NIK sprawdza np., czy inflacja w danym roku mieściła się w wyznaczonym przedziale dopuszczalnych odchyleń od celu inflacyjnego, czym był spowodowany ewentualny wzrost inflacji i jak duże było odchylenie.
Jest to niezwykle ważne uprawnienie, z uwagi na wyjątkową pozycję NBP jako niezależnego od rządu banku centralnego, którego główna rola polega na utrzymaniu stabilnego poziomu cen.
NIK corocznie kontroluje większość dysponentów poszczególnych części budżetu wszystkich trzech szczebli.
Kontrole prowadzone są w Kancelarii Prezydenta i Premiera, w niemal wszystkich ministerstwach i urzędach centralnych, urzędach wojewódzkich oraz funduszach państwowych i agencjach wykonawczych. NIK sprawdza też prawidłowość gospodarowania finansami m.in. przez wojsko, sądy, prokuraturę, Policję, służby specjalne, Straż Pożarną,
Straż Graniczną. NIK prowadzi także kontrolę powiązań budżetów jednostek samorządu terytorialnego z budżetem
państwa w zakresie wybranych dochodów i wydatków. W 2011 roku NIK przeprowadziła 98 kontroli budżetowych,
na podstawie których skierowała do Sejmu 95 informacji oraz zbiorczy dokument pt. Analiza wykonania budżetu
państwa i założeń polityki pieniężnej. W 2012 przeprowadziła 95 kontroli wykonania budżetu w poszczególnych
częściach, na podstawie których przesłała 92 informacje.
Informacje z kontroli budżetowych omawiane są podczas posiedzeń właściwych tematycznie komisji sejmowych.
Ponadto na podstawie całości ustaleń wszystkich tych kontroli NIK corocznie przygotowuje raport pt. Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej. Dokument ten przekazywany jest równocześnie z rocznym
Sprawozdaniem z działalności NIK do Marszałka Sejmu. Główne wnioski z tego opracowania prezentowane są przez
Prezesa NIK podczas plenarnego posiedzenia Sejmu. Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki
pieniężnej prezentowana jest jednocześnie z Opinią w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów.

Budżet państwa
Z Analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2012 roku wynikało, że budżet
państwa został wykonany zgodnie z ustawą budżetową, mimo niekorzystnych tendencji w gospodarce. Dochody
budżetu państwa wyniosły 287,6 mld zł i były niższe o 2,1 proc. od planowanych, co było spowodowane mniej
korzystną niż prognozowało Ministerstwo Finansów sytuacją makroekonomiczną, przeszacowaniem skutków zmian
regulacji mającymi wpływ na wzrost dochodów podatkowych oraz pogorszeniem skuteczności poboru podatków.
Należy zauważyć, że po raz kolejny obniżyła się ściągalność przez urzędy skarbowe zaległości bieżących oraz zaległości z lat ubiegłych. Malała także skłonność przedsiębiorców do wywiązywania się z zobowiązań podatkowych.
Wydatki budżetu państwa wyniosły 318,0 mld zł i były o 3,3 proc., tj. o 10,8 mld zł niższe od kwoty ustalonej w ustawie budżetowej. Stopień realizacji planowanych wydatków był podobny jak w 2011 r. W porównaniu
z poprzednim rokiem wydatki budżetu państwa, wzrosły o 5,1 proc. Wydatki budżetu środków europejskich wyniosły
68,3 mld zł i były o 12,3 proc. większe niż w 2011 r. Ich relacja do PKB zwiększyła się z 4,0 proc. w 2011 r. do 4,3 proc.
w 2012 r. Wskaźnik wykonania wydatków budżetu środków europejskich do planu w ustawie budżetowej wyniósł
88,6 proc., więcej niż w latach 2010-2011.

Produkt krajowy brutto
Od 2007 r. w okresie globalnego kryzysu gospodarczego Polska osiągała jeden z najwyższych wzrostów PKB3
spośród państw Unii Europejskiej. W IV kwartale 2011 r. produkt krajowy brutto w Unii Europejskiej ogółem zwiększył się w skali roku o 0,8 proc. W Polsce tempo wzrostu PKB wyniosło 4,4 proc. (za cały rok 2011 było to 4,3 proc.,
w kwietniu 2013 r. skorygowane przez GUS na 4,5 proc.). Wyższą dynamikę wzrostu osiągnęły tylko kraje bałtyckie:
Litwa, Estonia i Łotwa. W zakresie PKB per capita Polska od 2005 r. zmniejszała różnicę do państw strefy euro o średnio 2 punkty procentowe rocznie. Pomimo dobrych wyników gospodarczych na tle reszty Europy w ostatnich latach
Polska pozostaje szóstym najbiedniejszym państwem UE, z PKB per capita (na jednego mieszkańca) wynoszącym
64 proc. średniej unijnej.

3	Produkt krajowy brutto to zsumowana wartość wytworzonych towarów i usług w przyjętym okresie, np. w ciągu roku. Jest on
jednym z istotnych mierników sytuacji gospodarczej kraju.
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I. Funkcjonowanie państwa w świetle kontroli NIK
W 2012 r. gospodarka jednak wyraźnie zwolniła, a przyrost PKB określony został przez GUS na poziomie 1,9 proc.
(korekta – kwiecień 2013 r.).
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

983,3

1060,1

1176,7

1275,4

1344,5

1416,6

1528,1

1595,3

Rozdział Iii

Rozdział Ii

PKB (w mld zł)

Dane GUS

Deficyt budżetowy
Rozdział IV

Polska została objęta w 2009 r. procedurą nadmiernego deficytu. W 2010 r. rząd podjął działania, które miały
doprowadzić do obniżenia wielkości deficytu i ukształtowania się na koniec 2012 r. relacji deficytu sektora instytucji
rządowych i samorządowych do PKB na poziomie 3 proc. Cel ten nie został jednak osiągnięty – relacja deficytu do
PKB była wyższa i wyniosła 3,9 proc. Osłabło także tempo spadku deficytu. W 2011 r. spadło ono aż o 31,6 proc.,
a za 2012 r. już tylko o 17,6 proc.
Deficyt budżetu państwa wyniósł 30,4 mld zł i był niższy od planowanego o 4,6 mld zł. Było to możliwe między
innymi w wyniku niezaliczania do deficytu budżetu państwa pożyczek udzielonych Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych, które w istocie miały charakter dotacji budżetowej.
Wskaźniki makroekonomiczne

Rozdział V

PKB (w mld zł)

2009

2010

2011

2012

1344,5

1416,6

1528,1

1595,3

Dochody budżetu państwa
Wydatki budżetu państwa

274,2
298,0

250,3
294,9

277,6
302,7

287,6
318,2

Deficyt budżetowy w mld (różnica między dochodami a wydatkami)

-23,8

-44,6

-25,1

-30,4

Deficyt środków europejskich
Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych
Relacja deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych
do PKB (Eurostat, GUS) w proc.

-4,5

-3,7

-99,6

-111,3

-76,1

-62,7

-7,4

-7,9

-5,0

-3,9

Dane GUS

Rozdział Vii

Rozdział Vi

Dług publiczny
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej określa zakaz zaciągania pożyczek lub udzielania gwarancji finansowych,
które mogłyby spowodować, że dług publiczny przekroczy 60 proc. PKB. Jest to wielkość zgodna z kryterium określonym w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Dodatkowe procedury ostrożnościowe określone zostały
w ustawie o finansach publicznych. Zawiera ona szczegółowe procedury ostrożnościowe i sanacyjne w sytuacji, gdy
relacja długu publicznego do PKB przekroczy 50 proc., 55 proc. i 60 proc.
W 2012 r. utrzymane zostało zapoczątkowane w 2011 r. spowolnienie wzrostu nominalnej wartości długu
publicznego liczonego zarówno według metodologii krajowej (państwowy dług publiczny – PDP), jak i unijnej (dług
sektora instytucji rządowych i samorządowych).
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Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych przedstawia bardziej dokładnie niż PDP wartość długu
publicznego, gdyż przy jego obliczeniu uwzględnia się rozszerzony w stosunku do PDP zakres podmiotowy i przedmiotowy długu. Zadłużenie to obliczane według stosowanej w Unii Europejskiej metodologii ESA95 na potrzeby
oceny spełniania przez kraje członkowskie Unii Europejskiej kryterium konwergencji umożliwia porównywanie zadłużenia krajów unijnych. Na koniec 2012 r. dług sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniósł 886,8 mld zł
i w stosunku do roku poprzedniego wzrósł o 27,7 mld zł, tj. o 3,2 proc. Był to najniższy od 2008 r. kwotowy i od
2000 r. procentowy wzrost wartości zadłużenia sektora instytucji rządowych i samorządowych. W latach 2008-2011
średni roczny wzrost zadłużenia obliczanego według metodologii unijnej wyniósł 82,4 mld zł (średnio 12,9 proc.
rocznie). Relacja długu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB na koniec 2012 r. wyniosła 55,6 proc.
i w ciągu roku zmniejszyła się o 0,6 punktu procentowego. Była ona o 4,4 punktu procentowego niższa od kryterium
określonego w warunkach konwergencji. Relacja ta zmniejszyła się pierwszy raz od 2007 r. W latach 2008-2011
średnioroczny wzrost relacji długu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB kształtował się na poziomie
2,8 punktu procentowego. Osiągnięcie na koniec 2012 r. relacji zadłużenia sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB na poziomie 55,6 proc. stawia Polskę na 13. miejscu wśród 27 krajów Unii Europejskiej. Wyższe relacje
zadłużenia do PKB ma większość krajów Europy Zachodniej, w tym m.in. Niemcy, Wielka Brytania, Francja. Największe wskaźniki na koniec 2012 r. zadłużenia osiągnęły Grecja i Włochy, odpowiednio 159,6 proc. PKB i 127,0 proc.
PKB. W 2012 r. Polska należała do nielicznych krajów Unii Europejskiej, w którym udało się obniżyć relację zadłużenia
sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB. Ponadto, nie uwzględniając Grecji, której dług został zrestrukturyzowany, oraz Węgier, gdzie znacjonalizowano OFE, w 2012 r. w Polsce odnotowano jeden z największych w Unii
Europejskiej spadków relacji zadłużenia sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB.
Wskaźniki makroekonomiczne

2009

PKB (w mld zł)
Państwowy dług publiczny - PDP (w mld zł)
Relacja PDP do PKB (w %)
Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (w mld zł)
Relacja dług sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB (w %)

2010

2011

2012

1 344,5

1 416,6

1 528,1

1 595,2

669,9

747,9

815,3

840,5

49,8

52,8

53,4

52,7

684,1

776,8

859,1

886,8

50,9

54,8

56,2

55,6

Źródło: wyniki kontroli NIK

Skala i waga nieprawidłowości stwierdzonych w kontroli wykonania budżetu państwa i budżetu środków europejskich była, podobnie jak w poprzednich latach, niewielka. Nieprawidłowości najczęściej polegały na:
 przekroczeniu upoważnień do dokonywania wydatków;
 nieegzekwowaniu zwrotu niewykorzystanych dotacji;
 nierzetelnym planowaniu dochodów i wydatków;
 niedochodzeniu należności budżetowych;
 nieprzestrzeganiu procedur w postępowaniach o udzielanie zamówień publicznych.
Stwierdzono nieliczne przypadki niegospodarnego czy niecelowego wydatkowania środków.
W 2012 r. odnotowano poprawę jakości prowadzenia ksiąg rachunkowych wyrażoną wzrostem liczby opinii pozytywnych na temat ich wiarygodności, a także poprawności formalnej zapisów i dowodów księgowych. W obszarze
ksiąg rachunkowych i sprawozdań stwierdzono nieprawidłowości o podobnym charakterze jak w latach poprzednich (ujmowanie dowodów księgowych do niewłaściwego okresu sprawozdawczego, błędna kwalifikacja transakcji
w ramach klasyfikacji budżetowej, błędy formalne zapisów, a także błędy w kontroli bieżącej i dekretacji).
Nie zostały w dalszym ciągu zrealizowane formułowane przez NIK po poprzednich kontrolach budżetowych wnioski o charakterze systemowym, dotyczące między innymi:
 określenia zasad przekazywania środków z Unii Europejskiej na rachunek dochodów budżetu środków
europejskich;
 stworzenia podstaw prawnych lub zrezygnowania z udzielania zaliczek na poczet zakupów inwestycyjnych
zakupu sprzętu wojskowego;
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 określenia zasad przyznawania nagród osobom zajmującym kierownicze stanowiska państwowe, w tym
zwłaszcza pełniących funkcje, w stosunku do których nie można wskazać organu nadrzędnego.

Rozdział Ii

W związku z przekroczeniem progu ostrożnościowego nadal obowiązują restrykcje wynikające z ustawy o finansach publicznych.

Inflacja
Rada Polityki Pieniężnej (RPP) w Założeniach polityki pieniężnej na rok 2011 postanowiła kontynuować realizację ciągłego celu inflacyjnego ustalonego na poziomie 2,5 proc. z symetrycznym przedziałem odchyleń ± 1 punkt
procentowy. Inflacja mierzona wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) kształtowała się w 2011 r.
powyżej celu inflacyjnego, jak również powyżej górnej granicy przedziału odchyleń od celu i wynosiła w poszczególnych miesiącach od 3,6 do 5 proc.

Rozdział Iii

Średnioroczna inflacja w 2011 r. wyniosła 4,3 proc. Największy wpływ na wzrost inflacji miały ceny oraz znaczna
deprecjacja złotego w IV kwartale 2011 r. Czynniki te o charakterze podażowym i zewnętrznym pozostawały poza
bezpośrednim oddziaływaniem krajowej polityki pieniężnej.

Rozdział V

Rozdział IV

W 2012 r. inflacja wg GUS wynosiła 3,7 proc. Ustawa budżetowa na 2013 zakłada wzrost inflacji (prognozowany
średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych) na poziomie 2,7 proc.

Dane GUS oraz inflacja prognozowana na rok 2013 w ustawie budżetowej

W podrozdziale dotyczącym obszaru budżet i finanse publiczne omówione zostały wybrane kontrole dotyczące
czterech działów administracji: budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe oraz Skarb Państwa, w których stwierdzono poważne nieprawidłowości.
Bezpieczeństwo finansów publicznych traktowane jest priorytetowo w działalności kontrolnej NIK. Oprócz kontroli
wykonania budżetu państwa NIK przeprowadziła w tym obszarze wiele innych kontroli, dotyczących m.in. układu
zadaniowego budżetu, bezpieczeństwa sektora finansów oraz ściągalności zaległości podatku akcyzowego.

Rozdział Vii

Rozdział Vi

Niewłaściwe wdrażanie budżetu państwa w układzie zadaniowym
NIK przeprowadziła kontrolę pt. Wdrażanie budżetu państwa w układzie zadaniowym – ocena procesów:
planowania, monitorowania i sprawozdawczości. Kontrolę przeprowadzono w 48 jednostkach: Ministerstwie
Finansów, w 16 pozostałych ministerstwach, w 16 urzędach wojewódzkich oraz w 15 innych jednostkach sektora
finansów publicznych. Konieczność wdrożenia układu zadaniowego budżetu państwa została zapisana w Programie
Konwergencji. Aktualizacji z 2005 oraz w Krajowym Programie Reform na lata 2005-2008. Obowiązek prezentowania wydatków w układzie zadaniowym przez dysponentów w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej
wprowadzono ustawą z 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych (dalej: ufp) oraz niektórych
innych ustaw. Tą samą ustawą wprowadzono także obowiązek przedstawiania Sejmowi przez Radę Ministrów, wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu państwa, informacji o wykonaniu zadań, w ramach planowanych kwot
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wydatków, wraz z opisem celów tych zadań, mierników wykonania oraz przewidywanych wieloletnich kosztów
finansowych związanych z ich realizacją, a także o wydatkach poniesionych na ich realizację.
W ustawie z 22 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ujęto przepisy odnoszące się do zadań i trybu sporządzania budżetu państwa w układzie zadaniowym, w tym zdefiniowano układ zadaniowy jako zestawienie odpowiednio wydatków budżetu państwa lub kosztów jednostki sektora finansów publicznych sporządzone według funkcji
państwa. Oznaczają one poszczególne obszary działań państwa oraz zadania budżetowe grupujące wydatki według
celów i podzadań budżetowych wraz z bazowymi i docelowymi miernikami stopnia realizacji celów działalności
państwa.
Rezultatem procesu planowania na każdym ze szczebli struktury zadań publicznych jest: nazwanie obszaru przedmiotowego zadania publicznego; określenie celu do osiągnięcia; zdefiniowanie miernika pozwalającego na pomiar
dokonań w osiąganiu przyjętego celu; określenie wartości docelowej miernika na końcu przyjętego okresu planistycznego. Najistotniejszym dla planowania i realizowania wydatków w układzie zadaniowym jest znajomość kosztów na poziomie działań, ponieważ od ich wartości – przy znanym limicie wydatków – zależeć powinna planowana
wartość docelowa zarówno mierników działań (są to zwykle mierniki produktu), jak i kwota niezbędnych wydatków na poziomie podzadań budżetowych, a w konsekwencji zadań budżetowych i funkcji państwa. Jeżeli przyjmujemy, że układ zadaniowy ma charakter funkcjonalny, to powinien on pozwalać na przypisanie wydatków do celów
zarówno na poziomie całego państwowego sektora finansów publicznych, jak i wszystkich bez wyjątków jednostek
sektora finansów publicznych. Tylko tak skonstruowany układ zadaniowy tworzy rzeczywiste warunki do systematycznego podnoszenia zarówno skuteczności osiągania zaplanowanych celów, jak i efektywności wydatkowania
środków publicznych.
Przyjęta w Polsce struktura władz publicznych zakłada istnienie podsystemów, do których przypisywane
są poszczególne jednostki sektora finansów publicznych. Są one oparte na koncepcji działów administracji rządowej,
którymi kierują ministrowie właściwi do spraw określonego działu. Każda państwowa jednostka sektora finansów
publicznych jest przypisana do określonego podsystemu – budując, zdefiniowany w art. 2 pkt 7 ufp, zbiór jednostek w dziale (wyjątek stanowi kilka jednostek, nad którymi nadzór sprawuje bezpośrednio Prezes Rady Ministrów).
Ten układ podsystemów opartych na działach administracji rządowej jest układem funkcjonalnym opartym na – zdefiniowanych w ustawie o działach administracji rządowej – sprawach, których przedmiot w zdecydowanej większości pokrywa się ze zdefiniowanym w przyjętym układzie zadaniowym brzmieniem zadań budżetowych. Zbudowana
struktura układu zadaniowego wymaga więc zarówno działań zarządczych ministra (w zakresie planowania, monitorowania oraz sprawozdawczości) w stosunku do jednostek wewnątrz działu, którym kieruje, jak i wspólnych działań
w ramach współpracy z innymi podmiotami (ministrami właściwymi do spraw innych działów administracji rządowej
nadzorującymi jednostki w dziale, które realizują działania/podzadania mające wpływ na osiągnięcie celów zadania, oraz wojewodami realizującymi – w ramach zespolonej administracji rządowej – działania/podzadania mające
wpływ na osiągnięcie celów zadania i odpowiedzialnymi za właściwą realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawowo do realizacji jednostkom samorządu terytorialnego).
Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie, z punktu widzenia kryterium celowości, zastosowane przez Ministra
Finansów zasady i metody realizacji procesu wdrażania koncepcji budżetu zadaniowego. Realizowany przez Ministra
Finansów, przy pomocy Koordynatora Krajowego Budżetu Zadaniowego oraz Ministerstwa Finansów, proces wdrażania planowania w układzie zadaniowym nie prowadzi do osiągnięcia celu przyjętego w „Planie rozwoju i konsolidacji finansów publicznych 2010-2011”, jakim jest zmiana procesu przygotowania i realizacji budżetu państwa.
Zmiana ta miała doprowadzić do zwiększenia efektywności zarządzania i wydatkowania środków publicznych
oraz wiarygodności, przejrzystości i przewidywalności polityki fiskalnej poprzez powiązanie wydatków ze średnio
i długookresowymi priorytetami rządu. Ponadto do zapewnienia możliwości oceny stopnia osiągnięcia tych celów
za pomocą sprawozdawczości opartej na mierzeniu efektów działalności instytucji publicznych oraz skuteczności
polityk. Wreszcie wzmocnić się miała przejrzystość polityk państwa.
W szczególności NIK podkreśliła, że:
1) rozwiązania prawne odnoszące się do procesów planowania, realizacji i sprawozdawczości w ramach budżetu
zadaniowego nie uwzględniają odmienności struktury układu zadaniowego w stosunku do struktury układu tradycyjnego budżetu, co ogranicza możliwość ich zastosowania do osiągnięcia celów wdrożenia budżetu zadaniowego;
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ograniczenia takie wynikają m.in. z tego, że struktura zadań budżetowych ministrów została ustalona w ramach
22. funkcji państwa według kryterium dysponowania środkami części budżetowych, a odpowiedzialność ministrów
za realizację zadań została im powierzona w ramach obowiązku kierowania 34 działami administracji rządowej;

Rozdział Ii

2) występujące w planowaniu budżetowym zróżnicowanie źródeł finansowania powoduje niespójną prezentację
wartości mierników osiągania celów zadań ujętych w skonsolidowanym planie wydatków (finansowanych z budżetu
państwa oraz z innych źródeł, m.in. funduszy celowych) oraz mierników osiągania celów funkcji państwa ujętych
w Wielotelnim Planie Finansowym Państwa (finansowanych wyłącznie z budżetu państwa);
3) zakres podmiotowy skonsolidowanego planu wydatków określonego w art. 142 pkt 11 ufp nie obejmuje części
podmiotów sektora finansów publicznych, m.in. Narodowego Funduszu Zdrowia, które realizują ważne dla społeczeństwa zadania, dysponując znacznymi środkami publicznymi;

Rozdział Iii

4) planowanie w układzie zadaniowym wdrażane jest bez zachowania spójności terminu sporządzania rocznych
planów działalności z terminami sporządzania planów wydatków w układzie zadaniowym; brak tej spójności powoduje, że plany działalności tworzone są, gdy nie są jeszcze znane ostateczne kwoty środków na realizację zadań;
5) przepisy dotyczące sporządzania formularzy planistycznych BZ są nieprecyzyjnie i niejednoznacznie sformułowane, co powoduje ich niejednolitą interpretację przez dysponentów środków i wpływa niekorzystnie na rzetelność i kompletność danych ujmowanych w tych formularzach; Krajowy Koordynator Budżetu Zadaniowego (dalej:
KKBZ) w 2011 r. nie korygował na bieżąco nieprawidłowych i niekompletnych danych, przez co błędy zostały powielone w zbiorczym planie wydatków budżetu państwa w układzie zadaniowym, ujętym w uzasadnieniu do projektu
ustawy budżetowej na 2011 r.;

Rozdział IV

6) nie została opracowana ostateczna struktura układu zadaniowego dla zadań budżetowych wynikających z ustawy o działach administracji rządowej, wchodzących w zakres właściwości poszczególnych ministrów,
co wpływa negatywnie na dokonanie rzetelnej agregacji i zachowanie spójności łącznych danych ujmowanych
w zbiorczym planie wydatków budżetu państwa w układzie zadaniowym;
7) KKBZ nie dokonał przeglądu i weryfikacji przydatności mierników stopnia osiągania celów zadań ujętych
w centralnej bazie mierników przed jej udostępnieniem dysponentom środków; weryfikacja danych zgromadzonych
w bazie pozwoliłaby na jej pełniejsze wykorzystanie i ograniczenie błędów popełnionych przez dysponentów środków przy ustalaniu mierników;

Rozdział V

8) w planowaniu wydatków w układzie zadaniowym dysponenci przyjmowali uproszczony sposób ustalania
kosztów działań składających się na koszty podzadań i zadań, polegający na przyporządkowywaniu do działań
(za pomocą różnych metod) kwot wydatków planowanych w układzie tradycyjnym budżetu, co ograniczało możliwość zastosowania układu zadaniowego budżetu jako narzędzia efektywnego zarządzania środkami publicznymi;
9) brak przepisów dotyczących sporządzania i uaktualniania planów wydatków w układzie zadaniowym przez
dysponentów środków powodował, że część dysponentów takich planów nie sporządzała lub jeżeli je sporządziła,
to ich nie uaktualniała, i w rezultacie nie mogła ich wykorzystać do skutecznego i efektywnego zarządzania zadaniami publicznymi;

Rozdział Vi

10) Minister Finansów nie wskazał szczegółowych zasad prowadzenia ewidencji wykonania budżetu w układzie
zadaniowym, co oznaczało dowolność w ich określaniu przez dysponentów środków i ograniczało możliwość uzyskania i analizy porównywalnych danych o skuteczności i efektywności osiągania celów zadań. Jednocześnie NIK
zwracała uwagę na istniejące ryzyko, że działania podejmowane w zakresie planowania i realizacji układu zadaniowego, w poszczególnych kontrolowanych jednostkach, mogą okazać się niewystarczające do tego, aby budżet
zadaniowy był skutecznym narzędziem sprawnego zarządzania zadaniami publicznymi.
NIK wnioskowała do Ministra Finansów o przeprowadzenie analizy przebiegu i osiągniętych dotychczas efektów
procesu wdrażania koncepcji budżetu zadaniowego i na tej podstawie zweryfikowanie (z uwzględnieniem uwag NIK)
przyjętych zasad i metod wdrażania pod kątem ich skuteczności w osiąganiu celu tego procesu.

Rozdział Vii

Zagrożenia bezpieczeństwa systemu finansowego w Polsce
Za zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności systemu finansowego w Polsce odpowiadają w szczególności: Komisja Nadzoru Finansowego, Narodowy Bank Polski i Minister Finansów. Organem właściwym w sprawach nadzoru
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nad rynkiem finansowym jest KNF. Organizację, zakres i cel sprawowania tego nadzoru określa ustawa z 21 lipca
2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym.
Zgodnie z tą ustawą celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania
tego rynku, stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie
ochrony uczestników tego rynku. Do zadań Narodowego Banku Polskiego, zgodnie ustawą z 29 sierpnia 1997 r.
o NBP, należy w szczególności organizowanie rozliczeń pieniężnych, regulowanie płynności banków i ich refinansowanie, kształtowanie warunków niezbędnych dla rozwoju systemu bankowego, działanie na rzecz stabilności
krajowego systemu finansowego. Do zakresu działania Zarządu NBP należy w szczególności: realizowanie zadań
z zakresu polityki kursowej, okresowa ocena obiegu pieniężnego i rozliczeń pieniężnych oraz obrotu dewizowego,
nadzorowanie operacji otwartego rynku; ocena funkcjonowania systemu bankowego, analiza stabilności krajowego
systemu finansowego.
Według stanu na koniec czerwca 2011 r. aktywa instytucji rynku finansowego wynosiły 1770,5 mld zł i wzrosły
w stosunku do stanu na koniec 2010 r. o 6,4 proc. Rynek finansowy tworzyły: 644 banki, w tym 575 spółdzielczych
(ich aktywa stanowiły 69,2 proc. aktywów rynku finansowego), 14 otwartych funduszy emerytalnych (13,4 proc.),
62 zakłady ubezpieczeń (8,8 proc.), 441 funduszy inwestycyjnych (7,2 proc.), 59 spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (0,8 proc.), 66 firm inwestycyjnych prowadzących działalność maklerską (0,6 proc.). Największe znaczenie dla stabilności rynku finansowego w Polsce, z uwagi na prawie 70-proc. udział w jego aktywach, ma stabilność banków.
W 2008 r. zjawiska kryzysowe na świecie dotknęły przede wszystkim banki i w wielu krajach część z nich otrzymała wsparcie ze środków publicznych. Polskie banki wykazały odporność na kryzys i nie wystąpiła konieczność
podejmowania bezpośrednich operacji ratunkowych. Nie odnotowano niepokojącego wpływu światowego kryzysu
finansowego na polski sektor ubezpieczeniowy. Otwarte fundusze emerytalne (OFE) posiadały na koniec I półrocza
2011 aktywa netto o wartości 236,8 mld zł, tj. wyższe o 7 proc. od aktywów netto w analogicznym okresie 2010 r.
Kapitały własne powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE) na koniec czerwca 2011 r. wynosiły 2,9 mld zł.
NIK przeprowadziła kontrolę pt. Działania instytucji państwowych na rzecz bezpieczeństwa sektora finansowego i oceniła pozytywnie działania Komisji Nadzoru Finansowego, Narodowego Banku Polskiego i Ministra
Finansów podjęte w celu identyfikacji i przeciwdziałania zagrożeniom występującym na rynku finansowym. Komisja
Nadzoru Finansowego analizowała i kontrolowała działalność nadzorowanych podmiotów, a zastosowane środki
nadzorcze były wystarczające dla zapewnienia stabilności sektora finansowego. Narodowy Bank Polski na bieżąco
analizował zagrożenia dla polskiego systemu finansowego i szczególną uwagę zwracał na zapewnienie płynności
sektora bankowego.
W związku ze wzrostem ryzyka kredytowego KNF znowelizowała rekomendację S i wydała rekomendację T, które
zaostrzyły kryteria oceny zdolności kredytowej klientów banków, oraz wprowadziła wyższą wagę ryzyka dla kredytów walutowych. Reagując na problemy finansowe banków zagranicznych, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
(UKNF) monitorował transakcje zawierane pomiędzy krajowymi i zagranicznymi podmiotami w ramach grup kapitałowych oraz zaangażowanie banków krajowych w aktywa o podwyższonym ryzyku. Przeprowadzone przez urząd
testy warunków skrajnych wykazały odporność sektora bankowego w Polsce na zjawiska kryzysowe.
Minister Finansów przygotował projekty ustaw usprawniających i rozszerzających możliwość udzielenia wsparcia
ze środków budżetowych instytucjom finansowym w sytuacji zagrożenia ich wypłacalności. Działania te, w sytuacji
korzystnego kształtowania się tempa wzrostu gospodarczego i poprawy wyników finansowych podmiotów rynku
finansowego, były wystarczające dla zapewnienia jego stabilności. Zrealizowane zostały wnioski sformułowane
przez NIK po kontroli przeprowadzonej w 2009 r., w tym dotyczące wyeliminowania problemów we współpracy
członków Komitetu Stabilności Finansowej. Od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2011 r. odbyło się dziewięć posiedzeń Komitetu, na których omawiano zagadnienia istotne dla funkcjonowania rynku finansowego. Przeprowadzone
zostało także ćwiczenie kryzysowe, testujące procedury Krajowego Planu Awaryjnego.
Stwierdzone uchybienia w realizacji niektórych zadań w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego i Ministerstwie
Finansów nie wpłynęły negatywnie na stabilność i bezpieczeństwo polskiego systemu finansowego.
Uchybienia w działalności Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczyły opóźnienia we wdrożeniu metodyki
badania i oceny nadzorczej banków oraz wydłużonego terminu przekazywania bankom zaleceń poinspekcyjnych
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i udzielania odpowiedzi na zapytania banków. W Ministerstwie Finansów dotyczyły one opóźnień w transpozycji
do prawa krajowego przepisów dyrektyw unijnych regulujących funkcjonowanie rynków finansowych.

Zaległości w egzekwowaniu podatku akcyzowego
Rozdział Ii

Podstawowe grupy wyrobów opodatkowane podatkiem akcyzowym na podstawie prawa unijnego to napoje
alkoholowe, wyroby tytoniowe, wyroby energetyczne oraz energia elektryczna. Zgodnie z przepisami prawa UE
obrót wyrobami akcyzowymi na terytorium Unii Europejskiej podlega jednolitym zasadom. Podatek akcyzowy służy
przede wszystkim celom fiskalnym, zapewnia znaczące wpływy do budżetu państwa. W latach 2009-2011 dochody
z podatku akcyzowego ogółem wyniosły kolejno: 54 mld zł, 56 mld zł oraz 58 mld zł, z tego około 18 proc. stanowiły
dochody z podatku akcyzowego od wyrobów alkoholowych.

Rozdział Iii

Z wysokiej stawki podatku akcyzowego dla napojów alkoholowych, możliwości odkażania skażonego alkoholu
etylowego oraz zwolnienia z podatku akcyzowego alkoholu etylowego skażonego wynikał wysoki poziom ryzyka
wystąpienia nieprawidłowości. Zgodnie z dyrektywą Rady 92/83/EWG z 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych państwa członkowskie gwarantują
prawidłowe i uczciwe stosowanie zwolnień oraz zapobiegają uchylaniu się, omijaniu lub naruszaniu warunków
tych zwolnień. Zasady opodatkowania akcyzą wyrobów alkoholowych, zwolnień od podatku akcyzowego zawarto
w ustawie z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

Rozdział IV

Z kontroli pt. Opodatkowanie akcyzą wyrobów alkoholowych wynika, że Służba Celna na ogół prawidłowo
kontrolowała legalność i rzetelność działania przedsiębiorców oraz jakość produktów wprowadzanych przez nich
do obrotu. Na polecenie Szefa Służby Celnej przeprowadzono kontrole w celu sprawdzenia prawidłowości ostatecznego przeznaczenia importowanych płynów do spryskiwaczy szyb samochodowych i płynów przeciwoblodzeniowych. Uchybienia i nieprawidłowości stwierdzone w trzech jednostkach dotyczyły prowadzenia w niewystarczającym zakresie analiz informacji o obrocie alkoholem etylowym całkowicie skażonym i wyrobami wyprodukowanymi
na jego bazie oraz kontroli podmiotów dokonujących obrotu alkoholem skażonym.
Zaległości w podatku akcyzowym od wyrobów alkoholowych na koniec I półrocza 2011 wyniosły 1,2 mld zł. Efektywność egzekucji zaległości w podatku akcyzowym od wyrobów alkoholowych była niska. Średni wskaźnik efektywności egzekucji obliczony dla dziewięciu kontrolowanych izb celnych ukształtował się poniżej 1 proc. Głównymi
przyczynami bezskuteczności egzekucji był brak majątku zobowiązanego oraz zabezpieczeń przyszłych zobowiązań
w toku kontroli prowadzonych przez urzędy kontroli skarbowej.

Nakładanie się przepisów utrudniające ściganie przestępstw karnych skarbowych
Rozdział V

Zasady prowadzenia postępowań karnych skarbowych określone zostały w ustawie z 10 września 1999 r. –
Kodeks karny skarbowy (dalej kks). Zgodnie z kks finansowymi organami postępowania przygotowawczego są urząd
skarbowy i inspektor kontroli skarbowej. Czynności procesowe urzędów skarbowych wykonują upoważnieni przez
naczelnika urzędu pracownicy wydzielonych organizacyjnie komórek (stanowisk) karnych skarbowych (oskarżyciele
skarbowi). Zgodnie z ustawą o kontroli skarbowej w sprawach ujawnionych w zakresie działania kontroli skarbowej
postępowania przygotowawcze prowadzą inspektorzy kontroli skarbowej.

Rozdział Vii

Rozdział Vi

Dla finansowych organów postępowania przygotowawczego podstawowym źródłem informacji o naruszeniach
przepisów podatkowych, stanowiących przestępstwa i wykroczenia skarbowe, są ustalenia kontroli podatkowych,
a także wyniki własnych analiz, z których wynika, że podatnik pomimo ciążącego na nim obowiązku nie złożył zeznania lub nie zapłacił podatku. Zgodnie z kks postępowanie przygotowawcze w sprawie o przestępstwo skarbowe
powinno być zakończone w ciągu 3 miesięcy. Finansowy organ postępowania przygotowawczego, w ciągu 14 dni
od daty zamknięcia dochodzenia, sporządza akt oskarżenia i wnosi do właściwego sądu oraz popiera go przed
tym sądem albo wydaje postanowienie o umorzeniu, zawieszeniu postępowania przygotowawczego albo o uzupełnieniu dochodzenia. Sprawca przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, zanim zostanie wniesiony
akt oskarżenia, może zgłosić wniosek o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności (dalej: DPO).
DPO jest specyficzną formą karalności – pociągnięcia do odpowiedzialności za zgodą sprawcy. Postanowienie sądu
o zezwoleniu na DPO nie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Karnego, a osoba ukarana w ten sposób zachowuje status osoby niekaranej. Gdy osoba sprawcy i okoliczności popełnienia wykroczenia skarbowego nie budzą
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wątpliwości, a nie zachodzi potrzeba wymierzenia kary surowszej niż określona w art. 48 § 2 kks, finansowy organ
postępowania przygotowawczego lub jego upoważniony przedstawiciel prowadzi postępowanie mandatowe.
Postępowania karnego skarbowego nie wszczyna się w przypadku zastosowania instytucji czynnego żalu. Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego
zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby
współdziałające w jego popełnieniu oraz w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ uiścił w całości wymaganą należność publicznoprawną uszczuploną popełnionym czynem zabronionym.
Swoistą postać czynnego żalu w odniesieniu do czynów polegających na uszczupleniu należności publicznoprawnych, objętych deklaracjami podatkowymi, określono w art. 16a kks. Na podstawie tego przepisu nie podlega karze
za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, kto złożył prawnie skuteczną korektę deklaracji podatkowej
wraz z uzasadnieniem przyczyny korekty i w całości uiścił, niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ, należność publicznoprawną uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie.
NIK skontrolowała Postępowania urzędów skarbowych i urzędów kontroli skarbowej w sprawach o wykroczenia i przestępstwa skarbowe. Postępowania urzędów skarbowych i urzędów kontroli skarbowej w sprawach
o wykroczenia i przestępstwa skarbowe, pomimo stwierdzonych uchybień, zostały ocenione pozytywnie. Skontrolowane urzędy wykonywały zgodnie z prawem zadania będące przedmiotem kontroli. Stanowisko urzędów było
podtrzymywane przez sądy, które tylko w pojedynczych przypadkach umarzały postępowania przygotowawcze
lub uchylały nałożone mandaty. Stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia w części skontrolowanych podmiotów
nie wpłynęły na możliwość wymiaru podatków i tylko w nielicznych przypadkach przyczyniły się do przedawnienia
czynów zagrożonych sankcjami karnymi z kodeksu karnego skarbowego.
Kontrola ujawniła jednak problem systemowy, dotyczący dopuszczalności wszczynania postępowań karnych skarbowych na podstawie art. 54 kks przeciwko osobom, którym wymierzono zryczałtowany 75-proc. podatek dochodowy na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 7 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
w związku z uzyskiwaniem dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach. Zbieg sankcji stosowanych
w polskim prawie podatkowym z sankcjami przewidzianymi w kodeksie karnym skarbowym stwarzał trudności
w prowadzeniu postępowań karnych skarbowych.

Nieprawidłowości w procesach komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji
Skarb Państwa na koniec 2009 r. posiadał akcje i udziały w 1210 spółkach. W tej liczbie znajdowało się 117 spółek
w likwidacji, 68 spółek nieprowadzących działalności oraz 130 spółek w upadłości. Z 902 spółek prowadzących działalność w 787 uprawnienia przysługujące Skarbowi Państwa wykonywał Minister Skarbu Państwa, a w 18 Minister
Gospodarki. Prawa z udziałów i akcji w 22 spółkach wykonywali ponadto: Minister Obrony Narodowej (w 13), Minister Infrastruktury (w 5), Minister Finansów (w 2) oraz Minister Sportu i Turystyki (w 2). W pozostałych 75 spółkach
Skarb Państwa reprezentowały inne podmioty.
Najwyższa Izba Kontroli, prowadząc swe badania w dziale Skarb Państwa, przede wszystkim rozpatrywała i oceniała sposób zarządzania mieniem Skarbu Państwa oraz osiągnięte w wyniku tego efekty. Ze szczególną uwagą
Izba analizowała celowość posiadania majątku przez państwo lub też wyzbycia się go, korzyści płynące z obu tych
ewentualności, skuteczność sprawowanego nadzoru właścicielskiego, powody wyboru majątku do prywatyzacji
i prawidłowość przebiegu tego procesu. Kontrole takie miały różny zakres i charakter. Obejmowały określone gałęzie gospodarki, pojedyncze podmioty lub określone zagadnienia natury organizacyjnej bądź gospodarczej. Badania
poświęcone całym branżom pozwalały ocenić przyjętą strategię, trafność wyboru programów i umiejętność ich realizacji. Jednak z perspektywy makroskali nie zawsze dało się zaobserwować szczegółowe uwarunkowania zachodzących procesów, które niejednokrotnie decydowały o powodzeniu podejmowanych przedsięwzięć. Takich szczegółów
dostarczały z kolei kontrole prowadzone w konkretnych przedsiębiorstwach.
Jedną z form gospodarowania mieniem Skarbu Państwa są przekształcenia własnościowe. NIK bada tę kwestię
od rozpoczęcia w roku 1989 transformacji systemowej w Polsce. Z ustaleń kontroli NIK, dotyczących prywatyzacji,
nie można jednak wyciągać uogólnionych wniosków, dotyczących oceny całości procesu. NIK nie kontroluje bowiem
wszystkich prywatyzacji, ale koncentruje się na tych, wokół których pojawiały się kontrowersje. Kierując się analizą
ryzyka, kontroluje prywatyzacje, co do których otrzymuje z różnych źródeł negatywne sygnały.
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Rozdział Ii

W ostatnich latach kontrole wykonania budżetu państwa wykazują poprawę w działaniach Ministra Skarbu
Państwa, również w obszarze prywatyzacji. Także wiele kontroli prowadzonych w tym obszarze wykazało, że działania prywatyzacyjne są prowadzone poprawnie (Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych, Kopalnie Surowców
Skalnych w Złotoryi). W trakcie kontroli budżetowych pozytywnie oceniono prywatyzację Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SA w Jastrzębiu-Zdroju, Uzdrowiska Konstancin-Zdrój Sp. z o.o., Uzdrowiska Przerzeczyn Sp. z o.o.
i Telefonów Podlaskich SA.

Rozdział Iii

W 2012 r. sprawdziła także Działania Ministra Skarbu Państwa i Agencji Rozwoju Przemysłu SA podejmowane wobec Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” SA w Szczecinie, w związku z pismem jednego
z posłów z prośbą o sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania stoczni w ostatnich kilku latach oraz koncepcji
przekształceń własnościowych realizowanych przez Ministerstwo Skarbu Państwa oraz ARP SA. Związki zawodowe
działające w Stoczni obawiały się, że SSR Gryfia, zatrudniająca ok. 850 osób, może podzielić los upadłej Stoczni
Szczecińskiej Nowa. Świadczyć o tym miały informacje Zarządu Stoczni o konieczności zwolnienia ok. 300 osób zajmujących się produkcją, co może doprowadzić do drastycznego zmniejszenia potencjału firmy i niemożności realizacji
kontraktów. Kontrola nie stwierdziła nieprawidłowości w działaniach Ministra Skarbu Państwa oraz Agencji Rozwoju
Przemysłu SA, podejmowanych w okresie objętym kontrolą wobec Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” SA
w Szczecinie i oceniła pozytywnie działania zmierzające do poprawy sytuacji ekonomicznej Stoczni podejmowane
w ramach nadzoru właścicielskiego.

Rozdział IV

Natomiast negatywnie NIK oceniła przebieg Komercjalizacji i restrukturyzacji Poczty Polskiej. Przystąpienie
Polski do Unii Europejskiej spowodowało konieczność dostosowania krajowego rynku usług pocztowych do wymogów wspólnotowych, w tym do przyjęcia regulacji w zakresie pełnej jego liberalizacji od 2013 r. Działania takie podjęte zostały już w okresie poprzedzającym tę akcesję, czego wyrazem było uchwalenie ustawy z 12 czerwca 2003 r. –
Prawo pocztowe. Ustawa ograniczyła w poważnym stopniu zakres usług zastrzeżonych uprzednio do realizacji przez
Pocztę Polską, co umożliwiło rozwój konkurencji na rynku pocztowym. Sytuacja ta zaczęła jednak stanowić poważne
zagrożenie dla Poczty Polskiej, jako operatora publicznego, zobowiązanego do utrzymywania sieci 8240 placówek
pocztowych, niezbędnej do świadczenia usług powszechnych. W celu umożliwienia właściwego funkcjonowania
Poczty Polskiej w warunkach pełnej konkurencji dotychczasowe przedsiębiorstwo państwowe przekształcone zostało
1 września 2009 r. w spółkę Skarbu Państwa pod firmą Poczta Polska Spółka Akcyjna. Zasady i tryb komercjalizacji
Poczty Polskiej uregulowała ustawa z 5 września 2008 r. o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej Poczta Polska.

Rozdział V

NIK negatywnie oceniła pod względem celowości, gospodarności i rzetelności wykonywanie zadań przez organy
Poczty Polskiej, w zakresie przeprowadzenia restrukturyzacji organizacyjnej, finansowej oraz zatrudnieniowej. Powyższą ocenę uzasadniają przede wszystkim następujące ustalenia kontroli:
 większość celów związanych z restrukturyzacją Poczty Polskiej nie zostało osiągniętych, ponieważ zadania
prowadzące do ich realizacji wykonywane były z opóźnieniem lub w niepełnym zakresie;
 powstała w drodze komercjalizacji spółka akcyjna Skarbu Państwa Poczta Polska SA nie została w sposób
rzetelny przygotowana do prowadzenia działalności na liberalizowanym rynku pocztowym;
 nie zostały zrealizowane zasadnicze działania restrukturyzacyjne, które zapewniałyby Poczcie Polskiej, jako
operatorowi publicznemu, stabilizację finansową oraz wypracowywanie nadwyżki finansowej, pozwalającej na jej rozwój;

Rozdział Vii

Rozdział Vi

 nie została przeprowadzona restrukturyzacja organizacyjna i zatrudnienia w stopniu pozwalającym
na usprawnienie struktury organizacyjnej, poprawę jakości usług pocztowych, racjonalizację sieci placówek
pocztowych oraz optymalizację uzyskiwanych przychodów i ponoszonych kosztów;
 komercjalizacja, która miała na celu wyeliminowanie szeregu ograniczeń związanych z funkcjonowaniem
Poczty Polskiej w dotychczasowej formie prawnej oraz dostosowanie jej organizacji i działalności do ogólnie
obowiązujących reguł rynkowych, nie doprowadziła do zmiany wizerunku firmy, kojarzonego z niedostateczną jakością świadczonych usług.
Restrukturyzacji towarzyszyły działania niegospodarne. Jako niegospodarne oceniono – w wyniku ustaleń kontroli – wydatkowanie ponad 7,7 mln zł na zakup 3 strategii działalności Poczty Polskiej, które nie zostały zrealizowane. Niegospodarne było również poniesienie wydatków na nabycie Informatycznego Systemu Zarządzania
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Nieruchomościami (ok. 13,3 mln zł). System ten od początku nie działał w sposób umożliwiający wykorzystanie
zaplanowanych dla niego funkcji. Ujawnione nieprawidłowości miały wpływ na sytuację ekonomiczną Poczty Polskiej. Brak dostatecznych działań restrukturyzacyjnych, w celu dostosowania przedsiębiorstwa do funkcjonowania
na liberalizującym się rynku pocztowym, przy jednoczesnej podwyżce wynagrodzeń, doprowadził do poniesienia
przez Pocztę Polską strat w wysokości: 215,3 mln zł w 2008 r. oraz 190,7 mln zł w 2009 r. W 2010 r. spółka wypracowała zysk w wysokości 43,3 mln zł, co spowodowane było przede wszystkim ograniczeniem kosztów: outsourcingu, usług obcych, oraz zmniejszeniem zatrudnienia. Podjęte od marca 2011 r. działania restrukturyzacyjne oraz
realizowany od czerwca 2011 r. „Plan reakcji na ryzyka strategiczne” doprowadziły do wypracowania przez Pocztę
Polska SA zysku za 2011 r., który wg wstępnych (nieaudytowanych) danych wyniósł ok. 105,8 mln zł. Najwyższa Izba
Kontroli oceniała pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, działania ministra właściwego ds. łączności
w procesie komercjalizacji i restrukturyzacji Poczty Polskiej. Nieprawidłowości dotyczyły w głównej mierze nieprzygotowania do 2011 r., przewidzianego uchwałą Rady Ministrów, programu prywatyzacji Poczty Polskiej.
NIK stwierdziła też podczas tej kontroli zagrożenia korupcyjne przy udzielaniu zamówień publicznych dotyczących
świadczenia usług doradczych w zakresie wypracowania strategii działalności Poczty Polskiej oraz zakupu Informatycznego Systemu Zarządzania Nieruchomościami.
NIK skontrolowała też Procesy prywatyzacji w sektorze farmaceutycznym. Przygotowany przez Ministerstwo
Skarbu Państwa i przyjęty przez Radę Ministrów w kwietniu 2008 r. plan prywatyzacji na lata 2008-2011 przewidywał w sektorze farmaceutycznym prywatyzację 11 spółek. Zmieniony 10 lutego 2009 r. plan prywatyzacji na lata
2008-2011 stanowił aktualizację 4-letniego programu obejmującą 1,5 roku do końca 2010 r. W sektorze farmaceutycznym na 2010 r. planowano sprzedaż przez MSP w drodze przetargu publicznego 41,65 proc. z 49,00 proc. akcji
spółki Cefarm-Rzeszów SA oraz prywatyzację Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa SA (16,71 proc.),
Pabianickich Zakładów Farmaceutycznych Polfa SA (5,04 proc.) i Warszawskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa SA
(5,14 proc.), a także 5 innych spółek z sektora farmaceutycznego. Kwestie prywatyzacji reguluje ustawa z 30 sierpnia
1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji. Zgodnie z art. 1 ust. 2 tej ustawy prywatyzacja polega na: obejmowaniu
akcji w podwyższonym kapitale zakładowym jsSP powstałych w wyniku komercjalizacji przez podmioty inne niż
Skarb Państwa lub inne niż państwowe osoby prawne; zbywaniu należących do Skarbu Państwa akcji w spółkach;
rozporządzaniu wszystkimi składnikami materialnymi i niematerialnymi majątku przedsiębiorstwa państwowego lub
spółki powstałej w wyniku komercjalizacji przez sprzedaż przedsiębiorstwa; wniesieniu przedsiębiorstwa do spółki
bądź oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania.
Procesy prywatyzacji w sektorze farmaceutycznym w latach 2007-2010 oraz I półroczu 2011 przebiegały na ogół
prawidłowo. Do końca sierpnia 2011 r. sprzedano akcje i udziały w prawie wszystkich spółkach nadzorowanych
przez Ministra Skarbu Państwa, uzyskując przychody w wysokości prawie 560 mln zł, przy bezpośrednich kosztach
związanych z tymi przekształceniami wynoszących niespełna 3 mln zł. Nie sprywatyzowano jedynie dwóch spółek
znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej, spowodowanej m.in. wysokimi wydatkami na utrzymanie zbędnych nieruchomości. Wystawiając pozytywną ocenę organom i podmiotom uczestniczącym w procesach prywatyzacji, Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła jednak nieprawidłowości w przebiegu pięciu prywatyzacji.
Kontrola wykazała, że Minister Skarbu Państwa zbył inwestorowi zbyt dużą liczbę akcji Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm Kraków SA, w związku z czym musiał odkupić ze środków Funduszu Skarbu
Państwa 6 tys. akcji, aby zapewnić uprawnionym pracownikom prawo do ich nieodpłatnego nabycia w trybie art. 49
ust. 4 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. Za odkupione akcje zapłacił prawie 708 mln zł, czyli tyle, ile wcześniej
inwestor.
W ocenie NIK Minister Skarbu Państwa, który sprzedał pakiet akcji Cefarm Wrocław SA za 29,7 mln zł (15,9 zł
za jedną akcję), powinien podjąć próbę uzyskania wyższej ceny niż ta, którą oferował inwestor. Uzyskana cena była
co prawda o 748 tys. zł wyższa od dolnego progu wyceny, ale doradca w procesie sprzedaży rekomendował jeszcze
wyższą cenę jednej akcji (17,48 zł), czyli o prawie 3 mln zł więcej za zbywany pakiet.
Zdaniem kontrolujących niecelowe było zlecenie wykonania za 48,2 tys. zł nowego oszacowania wartości Cefarm
Rzeszów SA, bowiem można było zażądać aktualizacji wykonanego wcześniej oszacowania od jego wykonawcy.
Tym bardziej że zobowiązał się on do jednokrotnej, bezpłatnej aktualizacji wartości majątku w czasie nie dłuższym niż
12 miesięcy od daty zawarcia umowy, a okres ten jeszcze nie upłynął. Zastrzeżenia NIK dotyczyły także przekształceń
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własnościowych Cefarm SA Białystok. Wstrzymując prywatyzację tej spółki, Minister Skarbu Państwa nie wykorzystał
sprzyjającej koniunktury rynkowej, aby korzystniej sprzedać akcje.

Rozdział Ii

Po rezygnacji z konsolidacji sektora farmaceutycznego niecelowa i w konsekwencji niegospodarna była decyzja Ministra Skarbu Państwa o kontynuowaniu działalności Polskiego Holdingu Farmaceutycznego SA, który pełnił
wobec spółek zależnych taką samą rolę, jaką pełni ministerstwo w stosunku do spółek, które nadzoruje minister.
Rozwiązanie holdingu pozwoliłoby na uniknięcie kosztów poniesionych na jego funkcjonowanie, które w objętych
kontrolą latach wyniosły 18,8 mln zł. W opinii NIK niecelowa i niegospodarna była także decyzja o zrefinansowaniu spółce Polski Holding Farmaceutyczny kosztów prywatyzacji Pabianickich Zakładów Farmaceutycznych Polfa SA
w kwocie ponad 1,2 mln zł.
Minister Skarbu Państwa pełnił rzetelny nadzór właścicielski nad spółkami. NIK stwierdziła jednak, że przy powoływaniu członków Rady Nadzorczej w Polskim Holdingu Farmaceutycznym SA w jej skład, wbrew statutowi, nie został
powołany kandydat wskazany przez Ministra Zdrowia.

Rozdział Iii

Mimo podjęcia od 2008 r. przez Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa SA intensywnych działań restrukturyzacyjnych nie osiągnięto zaplanowanych celów, co spowodowane było przyjęciem zbyt optymistycznych założeń
uzyskania znaczących wpływów ze sprzedaży nieruchomości. Brak ich oraz alternatywnych źródeł finansowania uniemożliwił planowane inwestycje. Potencjalnym skutkiem niepełnej realizacji inwestycji może być konieczność zwrotu
uzyskanej przez spółkę pomocy publicznej w wysokości 42,5 mln zł.

Rozdział IV

W okresie pięciu kwartałów (od stycznia 2012 r. do marca 2013 r.) NIK zakończyła także kontrole dotyczące:
Prywatyzacji Fabryki Łączników Radom SA, Prywatyzacji Przedsiębiorstwa Handlu Chemikaliami „Chemia”
w Warszawie, Prawidłowości prywatyzacji Zakładów Tworzyw Sztucznych Gamrat SA w Jaśle oraz Działań
Wojewody Lubelskiego w odniesieniu do roszczeń reprywatyzacyjnych dotyczących zespołu dworsko-parkowego w Bystrzycy.

Nieprawidłowości dotyczące udzielania pomocy publicznej na ratowanie
i restrukturyzację dla małych i średnich przedsiębiorców

Rozdział V

Zasady wykorzystywania środków publicznych na ratowanie lub restrukturyzację przedsiębiorców regulowały:
ustawa z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z 6 kwietnia
2007 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców (uchylone z dniem 27 września 2011 r. przez rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy publicznej
na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z 25 kwietnia 2006 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej w procesach prywatyzacji.
Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców jest państwowym funduszem celowym, którego dysponentem jest
Minister Skarbu Państwa. Od 1 stycznia 2011 r. FRP funkcjonuje jako rachunek bankowy. Od początku 2007 r.
do września 2009 r. Minister Skarbu Państwa nie ogłaszał naboru wniosków. Wiązało się to z jednej strony z prowadzonymi w 2007 r. pracami legislacyjnymi zmierzającymi do likwidacji funduszu, z drugiej zaś z przeznaczeniem
części środków na realizację procesu kompensacyjnego w dwóch spółkach przemysłu stoczniowego (od 2009 r.).

Rozdział Vi

Pierwszy po przerwie nabór ogłoszony został 17 września 2009 r., a następny 1 lipca 2010 r. W 2011 r. i w 2012 r.
(do 30 czerwca) naborów nie było. Łącznie w okresie objętym kontrolą złożonych zostało 75 wniosków, pomoc uzyskało 12 przedsiębiorców, w tym dziewięciu pożyczkę na ratowanie, a czterech pomoc na restrukturyzację w formie
dokapitalizowania lub dotacji (jeden z przedsiębiorców – PKS w Puławach – otrzymał pomoc w obydwu formach).
Wartość przyznanej pomocy to 27,6 mln zł. Podstawą odmów udzielenia pomocy była komunalizacja spółki, wycofanie lub nieuzupełnienie wniosku w terminie, niespełnienie wymogów formalnych (np. brak wymaganego wkładu
własnego) oraz zaawansowany proces prywatyzacji.
W okresie objętym kontrolą na rachunku funduszu do dyspozycji Ministra SP było: w 2010 r. – 1,63 mld zł,
w 2011 r. – 1,66 mld zł, a w I półroczu 2012 – 1,40 mld zł.

Rozdział Vii

W 2010 r. Minister SP udzielił przedsiębiorcom pomocy publicznej w wysokości 11,7 mln zł (czyli 0,71 proc.
pozostających do rozdysponowania środków funduszu), w 2011 r. – 1,03 mln zł (0,62 proc.), a w I półroczu 2012 r.
– 5,6 mln zł (tj. 0,4 proc.).
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NIK przeprowadziła kontrolę pt. Restrukturyzacja przedsiębiorców finansowana ze środków Funduszu
Restrukturyzacji Przedsiębiorców. Skontrolowano Ministerstwo Skarbu Państwa oraz siedniu przedsiębiorców,
którzy skorzystali z pomocy, tj.: Zakłady Sprzętu Precyzyjnego „Niewiadów” SA w upadłości, „Unimor Radiocom”
Sp. z o.o., Fabryka Form Metalowych „Formet” SA, Przedsiębiorstwo Geologiczne Budownictwa Wodnego
„Hydrogeo”, PKS Puławy Sp. z o.o., PKS w Staszowie Sp. z o.o., Przędzalnia Wełny Czesankowej „Anilux” w upadłości.
Po tej kontroli NIK 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 nierzetelne opracowywanie w latach 2009-2010 planów finansowych Funduszu (nietrafność
założeń). Minister Skarbu Państwa wprowadził zasadę naboru wniosków o udzielenie pomocy publicznej we wskazanych terminach, co skutkowało brakiem możliwości ciągłego naboru. Wnioski były rozpatrywane długo, często
był to wielomiesięczny okres (do 13 miesięcy na ratowanie i do 23 miesięcy na restrukturyzację). Negatywną ocenę
uzasadnia także uznaniowość w rozpatrywaniu wniosków i niska ściągalność należności z tytułu udzielanej pomocy.
Ponadto NIK stwierdziła niezgodność przepisów wewnętrznych z przepisami prawa ogólnie obowiązującego i zaniechanie działań sprawozdawczych przez beneficjentów pomocy publicznej, a także brak skutecznej interwencji MSP
w tym zakresie.
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 (czterech) albo w bardzo trudnej sytuacji finansowej
(również czterech).
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.

2.	Administracja rządowa i samorządowa
Jednym z istotnych kierunków badań kontrolnych NIK jest ocena skuteczności i sprawności działania administracji
publicznej, w tym rządowej i samorządowej różnych szczebli. Jest to niezwykle ważne z punktu widzenia państwa
jako organizacji, ale przede wszystkim z perspektywy obywatela.
Od 1 stycznia 1999 roku obowiązuje w Rzeczpospolitej Polskiej trójstopniowa struktura samorządu terytorialnego
składająca się z samorządu gminnego, samorządu powiatowego, samorządu województwa. Artykuł 163 Konstytucji
RP stanowi, iż: „Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne niezastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla
organów innych władz publicznych”. Obecnie (stan na 01.01.2013) Polska dzieli się na 16 województw, 314 powiaty
i 2 479 gminy (306 miejskich, w tym 66 miast na prawach powiatu – tj. mających status gminy miejskiej i równocześnie wykonujących zadania powiatu – tzw. „powiatów grodzkich”, 602 miejsko-wiejskie oraz 1 571 wiejskich).
Do obszaru administracja rządowa zaliczone zostały działy: administracja publiczna, sprawy zagraniczne, członkostwo RP w UE, rozwój regionalny, informatyzacja, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz nauka (podobnie jak działy omówione w poprzednim podrozdziale „Budżet i finanse publiczne”: zalicza się je do funkcji państwa
wg COFOG pod nazwą Ogólne usługi publiczne, z wyjątkiem kultury i ochrony dziedzictwa narodowego). Ponadto
omówione zostały tutaj kontrole dotyczące działania jednostek samorządu terytorialnego.

A. 	Administracja rządowa
W ciągu pięciu kwartałów (od stycznia 2012 do końca marca 2013 r.) NIK kontrolowała m.in. ministrów: Gospodarki, Skarbu Państwa, Finansów, Administracji i Spraw Wewnętrznych (obecnie są to dwa odrębne ministerstwa), Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Środowiska, Infrastruktury (obecnie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej), Rozwoju
Regionalnego, Pracy i Polityki Społecznej, Zdrowia, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Edukacji, Obrony Narodowej,
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Środowiska. Wyniki tych kontroli omówione są w innych rozdziałach dotyczących poszczególnych obszarów. W tym
podrozdziale omówione zostały natomiast kontrole przeprowadzone w działach administracja publiczna oraz nauka.

Rozdział Ii

Zbyt zbiurokratyzowana kontrola zarządcza niedostatecznie wspomagająca
zarządzanie w administracji rządowej

Rozdział Iii

Ustawa z 27.08.2009 r. o finansach publicznych wprowadziła pojęcie kontroli zarządczej jako ogółu działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy
oraz zmieniła definicję audytu wewnętrznego. Ponadto utworzono komitety audytu jako ciała doradcze dla ministrów oraz wprowadzono odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych za brak audytu
wewnętrznego w formach przewidzianych ustawą. Zmiana nałożyła na kierowników jednostek sektora finansów
publicznych obowiązek zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w kierowanych przez nich jednostkach, a na ministrów – w kierowanych przez nich działach administracji rządowej.
Rolą audytu wewnętrznego jest monitorowanie systemu kontroli zarządczej na poziomie jednostek organizacyjnych,
a komitetów audytu na poziomie działów administracji rządowej.
NIK przeprowadziła kontrolę pt. Audyt wewnętrzny w systemie kontroli zarządczej i stwierdziła, że audyt
wewnętrzny w kontrolowanych jednostkach został zorganizowany zgodnie z przepisami prawa, jednak zakres
i wyniki realizowanych zadań nie zapewniały wystarczającego źródła informacji o funkcjonowaniu kontroli zarządczej. Komitety audytu nie przyczyniły się do wzrostu znaczenia audytu wewnętrznego w działach administracji rządowej. Na obecnym etapie organizacji systemu kontroli zarządczej nie zostały spełnione oczekiwania co do poprawy
jakości i skuteczności zarządzania w jednostkach administracji publicznej. System ten koncentrował się głównie
na formalnych aspektach, a generowane w nim informacje nie były wykorzystywane do bieżącego zarządzania.
System ten był nadmiernie zbiurokratyzowany, co osłabiało skuteczność jego działania.

Rozdział IV

Nadmierne zbiurokratyzowanie procesów w systemie kontroli zarządczej wpływa na osłabienie skuteczności
zarządzania w jednostkach administracji publicznej.

Słabe efekty działalności naukowej i wdrożeniowej
W ustawie budżetowej na rok 2012 przewidziano wydatki w dziale nauka w wysokości prawie 5 mld zł, z tego
ponad 4 mld w postaci dotacji i subwencji.

Rozdział V

NIK skontrolowała Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polską Akademię Nauk, Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki oraz 18 jednostek naukowych (instytutów badawczych, instytutów
naukowych PAN, centra badawczo-rozwojowe) i 5 szkół wyższych, by sprawdzić, jak wyglądał stopień wykorzystania
środków publicznych przeznaczonych na naukę w latach 2009-2011, w tym środków budżetowych oraz środków
Unii Europejskiej, oraz jakie za te pieniądze uzyskano efekty badawcze i wdrożeniowe.

Rozdział Vii

Rozdział Vi

Wnioski z kontroli pt. Wykorzystanie środków publicznych na naukę nie są jednak optymistyczne. Pomimo
wzrostu środków publicznych na naukę oraz liczby osób i jednostek zajmujących się nauką, efekty działalności naukowej i wdrożeniowej nie są zadowalające. Wyniki kontroli wskazują, iż skontrolowane jednostki naukowe osiągnęły
założone cele badawcze w ramach realizowanych projektów, ale w większości nie uzyskały znaczących efektów
naukowych w postaci publikacji w prestiżowych czasopismach naukowych, cytowań swoich publikacji, patentów
na wynalazki oraz innych praw własności intelektualnej, a także wdrożeń wyników badań naukowych i przychodów
z tego tytułu. Do najważniejszych przyczyn niezadowalających efektów działalności naukowej i wdrożeniowej należy
zaliczyć:
 wadliwy system podziału środków finansowych na naukę, skutkujący ich znacznym rozproszeniem;
 niski stopień ukierunkowania strumieni finansowania nauki na badania o istotnym znaczeniu dla społeczeństwa, gospodarki i rozwoju technologicznego państwa;
 niewłaściwie skonstruowany system oceny jednostek naukowych;
 niepełny nadzór Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezesa Polskiej Akademii Nauk oraz agencji finansujących badania naukowe: Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki,
nad wykorzystaniem środków publicznych na naukę oraz osiąganiem celów badawczych i wdrożeniowych
przez jednostki naukowe;
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NIK stwierdziła ponadto, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w niepełnym zakresie realizuje strategiczne
programy badań naukowych, określone w Krajowym Programie Badań Naukowych i Prac Rozwojowych, a Minister
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2009-2010 w planach finansowych (po zmianach) dla cz. 28. budżetu państwa nauka nie przeznaczał pełnej kwoty, która jest ustawowo określona (w postaci odsetka środków finansowych
na realizację strategicznych badań naukowych i prac rozwojowych finansowanych przez NCBiR).
NIK wskazuje jako główne ryzyko dla tego obszaru funkcjonowania państwa niski stopień ukierunkowania finansowania nauki na badania o istotnym znaczeniu dla społeczeństwa, gospodarki i rozwoju technologicznego państwa wskazane w Krajowym Programie Badań Naukowych i Prac Rozwojowych. Skutkowało to zaangażowaniem
potencjału badawczego prawie 1000 jednostek w realizację licznych, lecz stosunkowo niewielkich przedsięwzięć
naukowych. Było to również jednym z czynników wpływających na niski stopień zainteresowania podmiotów gospodarczych badaniami prowadzonymi w publicznych jednostkach naukowych.

B.	Administracja samorządowa
Niedostateczna windykacja zaległości podatkowych przez gminy i niejasne kryteria
przyznawania przez nie ulg tworzące mechanizm korupcjogenny
Decyzje wójtów, burmistrzów i prezydentów w sprawach podatkowych powinny być podejmowane w sposób
przejrzysty, a informacja o podmiotach korzystających z różnego rodzaju preferencji w zakresie podatków lokalnych
powinna być publikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Ordynacja podatkowa przewiduje (odnosi się
to do organów podatkowych, jakimi są: wójt, burmistrz, prezydent miasta) stosowanie wobec podatnika ulg podatkowych rozumianych jako przewidziane w przepisach prawa podatkowego zwolnienia, odliczenia, obniżki albo
zmniejszenia, których zastosowanie powoduje obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku.
Stosowanie instytucji ulg podatkowych przez organ podatkowy pozostawione zostało jednak w znacznym stopniu uznaniu tego organu. Zgodnie z ordynacją ich stosowanie uzasadnione jest „ważnym interesem podatnika” lub
„interesem publicznym”. Oba określenia nie zostały w ordynacji zdefiniowane. Powołując się na ww. okoliczności,
organ podatkowy, na wniosek podatnika, może:
 odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
 odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki
określone w decyzji;
 umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.
Organ podatkowy dokonuje umorzenia w formie decyzji administracyjnej o charakterze konstytutywnym, znoszącej stosunek prawny zobowiązania podatkowego. Uznanie administracyjne, w ramach którego wydawana jest decyzja o udzieleniu ulgi, jest zawężone wystąpieniem jednej przesłanki (ważny interes podatnika lub interes publiczny)
lub obu przesłanek a ich zastosowanie musi wynikać z przeprowadzonego postępowania dowodowego. Powołanie
się na którąś z ww. klauzul generalnych bez zgromadzenia dowodów uzasadniających udzielenie ulgi stanowi działanie nielegalne. Zatem prawidłowym schematem działania gminnego organu podatkowego jest wszczęcie postępowania w wyniku wniosku strony, rozważenie przesłanek, na które powołuje się podatnik poprzez analizę załączonych przez podatnika dokumentów, weryfikacja tych dokumentów, przeprowadzenie dowodów dodatkowych oraz
wydanie decyzji, w której organ wykaże okoliczności uznane za udowodnione, a także dokona subsumpcji (przyporządkowanie stanu faktycznego ustalonego w procesie stosowania prawa do sformułowanej w wyniku wykładni
normy prawnej) ich do konkretnej klauzuli generalnej. Działania organu podatkowego muszą przy tym być rzetelne
i charakteryzować się dogłębną analizą konkretnej sytuacji, a także związkiem przyczynowo-skutkowym dla danego
podatnika.
Po przeprowadzeniu kontroli pt. Udzielanie przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ulg podatkowych w latach 2009-2011 NIK stwierdziła, że podejmowane w latach 2009-2011 przez burmistrzów gmin objętych
kontrolą, decyzje w sprawie przyznawania ulg podatkowych (umarzania podatków, rozkładania na raty lub odraczania terminu płatności podatku) nie były zgodne z ordynacją podatkową, zgodnie z którą organy podatkowe są zobowiązane zebrać i w sposób wyczerpujący rozpatrzyć cały materiał dowodowy oraz podjąć wszystkie niezbędne
działania w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego dla załatwienia sprawy w postępowaniu podatkowym.
Burmistrzowie w wydawanych decyzjach przyznających ulgi podatkowe nie zamieszczali uzasadnień faktycznych.
Ponadto procedury przyznawania ulg podatkowych były nieprzejrzyste, a w wydawanych decyzjach powoływano
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się na nieistniejące przepisy prawne. Nie sprawdzano także rzetelności oświadczeń (w różnych formach) składanych
przez podatników.

Rozdział Ii

Drugą, niejako ukrytą formą stosowania ulg podatkowych przez burmistrzów było zaniechanie lub nieskuteczne
windykowanie zaległości podatkowych. Badania kontrolne wykazały, że pracownicy urzędów gmin odpowiedzialni
za windykację należności podatkowych nagminnie nie przestrzegali obowiązujących w tym zakresie terminów
(kilkumiesięczne opóźnienia w wystawianiu upomnień), a osoby odpowiedzialne za nadzór nad ich pracą tolerowały
taką sytuację.

Rozdział Iii

Najgorzej windykowano zaległe podatki od osób fizycznych – z osobami prawnymi było to realizowane w sposób
zadowalający. Przyczyną narastających w kolejnych latach zaległości podatkowych (oprócz czynników obiektywnych,
jak przykładowo ubożenie części społeczeństwa) były zaniedbania urzędników samorządowych w zakresie windykacji podatków. Stwierdzono, że odpowiedzialni za windykację podatków urzędnicy nieterminowo wystawiali
upomnienia i tytuły wykonawcze (jeśli je w ogóle wystawiali) w stosunku do podatników nieuiszczających opłat
w wyznaczonym terminie. Jednym z elementów tego zjawiska, jeśli już wystawiano upomnienia, było tolerowanie
na dużą skalę nieodbierania tych upomnień przez osoby fizyczne.
Za prawidłową gospodarkę finansową gminy odpowiada wójt (burmistrz, prezydent). Najwyższy udział w kwocie
zrealizowanych przez gminy dochodów własnych (poza podatkiem dochodowym od osób fizycznych i prawnych)
stanowią wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, od środków transportowych, podatku rolnego, dochody
z majątku oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.
Do kompetencji gminy należy także wyłączne prawo do określania stawek podatkowych – do maksymalnej ich
wysokości określonej przez ustawę – dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania.

Rozdział IV

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę pt. Ulgi udzielane przez gminy w odniesieniu do podatków
stanowiących ich dochód w latach 2008-2010 i na podstawie swoich ustaleń negatywnie oceniła działania gminnych organów podatkowych w tym zakresie. W wydawanych decyzjach dotyczących ulg podatkowych powszechnie uchybiano obowiązkowi prawidłowego uzasadniania decyzji, zarówno pod względem prawnym, jak i faktycznym. Jako podstawę przyznawania ulg przyjmowano przesłanki takie, jak: zła sytuacja finansowa podatnika, fakt
zatrudniania przez niego pracowników czy dokonywane inwestycje, naruszając zasadę, iż ulga podatkowa winna
być udzielana w sytuacjach wyjątkowych, niezawinionych przez podatnika. Tym samym gminne organy podatkowe
uczyniły z instytucji ulgi podatkowej element wspierania wybranych przedsiębiorców. Zasady udzielania ulg podatkowych były niejasne, zaś w kontroli stwierdzono przypadki nierównego traktowania podatników.

Rozdział V

Przesłanki, którymi kierowano się przy udzielaniu ulg, nie zostały w sposób wystarczający udowodnione w prowadzonych postępowaniach podatkowych.
Według NIK przy podejmowaniu przez gminy decyzji dotyczących ulg podatkowych istnieje ryzyko korupcji.
W wyniku kontroli NIK skierowała pięć zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i dwa o naruszeniu
dyscypliny finansów publicznych.

Rozdział Vii

Rozdział Vi

Po kontroli pt. Opłaty planistyczne i roszczenia odszkodowawcze w związku z uchwaleniem lub zmianą
planów miejscowych NIK oceniła negatywnie realizację dochodów z tytułu opłat planistycznych przez objęte kontrolą gminy. W 33 proc. skontrolowanych urzędów gmin istniejący 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.

Zbyt małe pozyskiwanie środków unijnych
przez małe jednostki samorządu terytorialnego
W perspektywie budżetowej 2007-2013 jednostki samorządu terytorialnego (j.s.t.) jako beneficjenci mogą korzystać ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach: 1) regionalnych programów operacyjnych,
2) Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW), 3) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ), 4) Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG), 5) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
(PO KL), 6) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), 7) programów współpracy transgranicznej. Ponadto j.s.t.
pozyskiwały środki m.in. w ramach programów: 1) Leonardo da Vinci, w którym realizowane są projekty związane
z promowaniem mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań
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edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 2) Comenius, którego zadaniem jest szkolenie nauczycieli
przez wspieranie europejskich projektów doskonalenia zawodowego prowadzących do wzrostu poziomu nauczania.
NIK przeprowadziła kontrolę pt. Pozyskiwanie środków z budżetu Unii Europejskiej przez małe jednostki
samorządu terytorialnego. Kontrolę przeprowadzono w położonych na terenie ośmiu województw: 32 urzędach gmin, 16 starostwach, ośmiu urzędach marszałkowskich i w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów
Unijnych. Ponadto do 142 powiatów, 207 gmin z terenu 16 województw oraz do 13 instytucji zarządzających nieobjętych kontrolą skierowano ankiety. Do badania ankietowego przystąpiło 280 jednostek, tj. 116 powiatów, 151 gmin
i wszystkie 13 instytucji zarządzających.
Wyniki kontroli wykazały niski poziom uzyskiwania przez małe j.s.t. środków unijnych. Główne powody wskazane
przez nie w toku kontroli i w badaniu ankietowym to: 1) brak środków własnych na prefinansowanie i sfinansowanie wkładu własnego, 2) zbyt skomplikowane procedury aplikowania o środki unijne, w tym konieczność składania
wraz z wnioskiem o dofinansowanie dużej liczby załączników, sporządzanych często odpłatnie, co zmusza małe
j.s.t. do ponoszenia kosztów bez gwarancji przyjęcia ich projektów do dofinansowania, 3) zbyt długie oczekiwanie
na refundację wydatków poniesionych na realizację inwestycji finansowanych przy udziale środków unijnych, co prowadzi do zachwiania płynności finansowej małych j.s.t., a w przypadku realizowania danej inwestycji przy udziale
kredytów wymusza zadłużanie się na dłuższy okres, co zwiększa wydatki ponoszone na dane zadanie.
Małe j.s.t. wskazywały również, że wiele istotnych dla społeczności lokalnych zadań nie wpisuje się w żaden
z obecnych programów operacyjnych. Z ustaleń kontroli wynika, że 1) wszystkie kontrolowane j.s.t. dokonały identyfikacji potrzeb w zakresie zadań inwestycyjnych oraz wskazały w opracowanych dokumentach planistycznych
środki unijne jako jedno z możliwych źródeł ich sfinansowania, 2) zadowalającą aktywnością przy ubieganiu się
o środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację swoich zadań wykazało się 45 spośród 48 j.s.t. objętych kontrolą,
3) badane j.s.t. były należycie przygotowane organizacyjnie do pozyskiwania środków z budżetu Unii Europejskiej,
4) kontrolowane j.s.t. podejmowały działania na rzecz pozyskiwania środków na sfinansowanie wkładu własnego
oraz prefinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków unijnych. Oprócz pozyskiwania środków z UE,
w celu zaspokojenia potrzeb lokalnych, kontrolowane j.s.t. zrealizowały także wiele zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków własnych oraz z różnych źródeł krajowych i zagranicznych. Z uwagi na charakter poszczególnych programów operacyjnych różne było zainteresowanie nimi wśród kontrolowanych oraz badanych ankietowo
małych j.s.t. Wśród małych gmin najpopularniejszy był PROW, w związku z tym, że dwa działania w tym programie
są skierowane właśnie do gmin o najmniejszym dochodzie podatkowym per capita i wysokim bezrobociu. Natomiast
powiaty, ze względu na realizację większych projektów (np. w zakresie inwestycji drogowych lub projektów związanych z ochroną zdrowia), częściej niż gminy korzystały ze środków możliwych do pozyskania w ramach regionalnych
programów operacyjnych. Małe j.s.t. najrzadziej, lub wcale, aplikowały o środki w ramach PO IG, PO IŚ oraz PO RPW,
z uwagi na charakter tych programów, które są zaprojektowane jako programy finansujące projekty duże, często
o ponadlokalnym charakterze. Gminy i powiaty położone w województwach południowej i zachodniej Polski korzystały natomiast dość aktywnie ze środków programów współpracy transgranicznej.
Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości w j.s.t. polegały m.in. na nierzetelnym przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie (w 45,8 proc. kontrolowanych j.s.t.), co skutkowało ich odrzuceniem na etapie oceny formalnej (14,2 proc. wszystkich wniosków nieprzyjętych do dofinansowania).

Brak przejrzystych przepisów regulujących pomoc (finansową i rzeczową – dary)
powodzianom tworzący mechanizm korupcjogenny
Do czasu wystąpienia powodzi w Polsce w 2010 r. nie było przepisów kompleksowo regulujących kwestie
pomocy osobom poszkodowanym w wyniku klęsk żywiołowych, w tym powodzi. Podstawę prawną umożliwiającą wsparcie powodzian przez państwo bezpośrednią pomocą finansową w ramach zadań z zakresu administracji
rządowej realizowanych przez gminy, stanowiły przepisy art. 40 ust. 2 i 3 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej, dopuszczające przyznanie bezzwrotnego zasiłku celowego osobie albo rodzinie, które poniosły straty
w wyniku klęski żywiołowej, niezależnie od dochodu tej osoby lub rodziny. Jednakże przepisy te, poza ogólnym
określeniem okoliczności, w których i komu zasiłek celowy przysługuje, nie precyzują istotnych w przedmiotowej
sprawie kwestii, w tym sposobu i trybu określenia wysokości zasiłku. Pozostawiają zatem organowi przyznającemu
zasiłek mającą korupcjogenny charakter dowolność w ustaleniu jego wysokości, z zastrzeżeniem zachowania jego
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celu, który można wywieść z art. 3 ust. 1 ww. ustawy, a jest nim wsparcie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających
do zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb, w tym mieszkaniowych, których nie mogli realizować na skutek szkód
wyrządzonych powodzią.

Rozdział Ii

Po przeprowadzeniu kontroli Udzielanie pomocy poszkodowanym w wyniku powodzi występujących
w 2010 r., pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, NIK oceniła pozytywnie działania administracji publicznej podjęte w celu udzielenia pomocy poszkodowanym przez powodzie, które nawiedziły Polskę w 2010 r. Środki wyasygnowane z budżetu państwa na usuwanie skutków tych zdarzeń były adekwatne do potrzeb wynikających z szacunków
poniesionych strat, a kontrolowane gminy co do zasady wykorzystywały je w sposób legalny, rzetelny i gospodarny.

Rozdział Iii

Na wsparcie dla 37 tys. powodzian wydano w 2010 r. w kontrolowanych województwach ponad 575 mln zł.
Z tej sumy prawie 111 mln zł wypłacono w formie zasiłków na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych
(tzw. bezzwrotne zasiłki do 6 tys. zł), a 382 mln zł na naprawę zniszczeń w ponad 14 tys. budynkach i mieszkaniach.
Odstępstwa od wprowadzonych zasad miały incydentalny charakter, wystąpiły w 7 gminach i dotyczyły wypłaty
zasiłków w nadmiernej wysokości (łącznie prawie półtora miliona złotych) z naruszeniem obowiązujących procedur
(576,8 tys. zł), wykorzystania dotacji niezgodnie z ich przeznaczeniem (5,1 tys. zł) oraz dwukrotnej wypłaty zasiłku
w wysokości 96,2 tys. zł, skutkującej nieterminowym zwrotem tej kwoty na rachunek dochodów budżetu państwa.
Mając na uwadze skalę wydatków poniesionych z budżetu państwa w celu pomocy poszkodowanym przez
powodzie z 2010 r., NIK uważa za konieczne objęcie przez wojewodów wnikliwą kontrolą sposobu wykorzystania
tych środków.

Rozdział IV

Inne stwierdzone nieprawidłowości: W prawie wszystkich skontrolowanych gminach w planach zarządzania kryzysowego nie uregulowano zasad szacowania i dokumentowania szkód w mieniu powodzian albo, jak w Cisku
i Annopolu, w ogóle nie opracowano takich planów. Przez to zastosowane przez urzędników procedury nie zapewniły powodzianom szybkich wypłat zasiłków do 6 tys. zł, choć powinno to nastąpić bezpośrednio po ustąpieniu
żywiołu. Tymczasem w pierwszym tygodniu po powodzi w zaledwie 3 z 15 gmin (w Gąbinie, Słubicach i Bogatyni)
rozpoczęto ich wypłatę, a ponad 30 proc. powodzian czekało na pomoc dłużej niż przewidziany przepisami miesiąc.
Różna była też wysokość przyznanych zasiłków. Przykładowo w Słubicach i Bieruniu wysokości pomocy nie uzależniono od rzeczywistych strat w gospodarstwie domowym, tylko wszystkim poszkodowanym wypłacono zasiłek
w maksymalnej wysokości 6 tys. zł. Z kolei w Małopolsce średnia jego wysokość wyniosła ok. 1700 zł.

Rozdział V

Również wypłaty na remonty i odbudowę budynków (do 20 tys. i powyżej) odbywały się nie bez problemów. I tak
w Bogatyni w 2010 r. jedynie 5 wnioskujących na 227 powodzian otrzymało taki zasiłek. Wpływ na to miało późne
wykonanie wycen kosztorysowych i błędna interpretacja przez miejskich urzędników przepisów ustawy o finansach publicznych (do wypłat zasiłków dla pozostałych rodzin przystąpiono dopiero w I kwartale 2011 r.). Z kolei
w gminie Wilków z powodu niezabezpieczenia środków nie rozpatrzono 51 wniosków rodzin o zwiększenie zasiłku
do 300 tys. zł na odbudowę domów przeznaczonych do rozbiórki.
Nieprawidłowości stwierdzono także w wydatkowaniu środków z dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego albo darowizn firm lub osób fizycznych. Na przykład w gminie Wilków 27 rodzinom pracowników urzędu
oraz ośrodka pomocy społecznej wypłacono dodatkowe zasiłki wyższe o 3,5 tys. zł niż pozostałym poszkodowanym.

Rozdział Vii

Rozdział Vi

Kolejne ujawnione w toku kontroli zagrożenia wynikają z zaniechania ewidencji przyjmowanej przez gminy
pomocy rzeczowej przeznaczonej dla powodzian oraz braku procedur normujących dysponowanie środkami finansowymi i darami rzeczowymi otrzymanymi od ofiarodawców. W ocenie NIK przy nieustaleniu przejrzystych kryteriów
przyznawania pomocy, a co za tym idzie – dowolności w podejmowaniu decyzji w tym zakresie, kreowały obszar
zagrożony wystąpieniem korupcjogennego mechanizmu dowolności postępowania.

Brak nadzoru nad wykorzystaniem przez podmioty zewnętrzne
udzielonych dotacji celowych na promocję jednostek samorządu terytorialnego
Działania w zakresie promocji zgodnie z ustawami ustrojowymi należą do zadań własnych jednostek samorządu
terytorialnego. Jest to bardzo nieprecyzyjna kategoria zadań, ponieważ każdorazowo rodzaj i charakter zadania
będzie decydował o tym, czy będzie można go zaliczyć do kategorii zadań promujących jednostkę samorządu terytorialnego. Takie stanowisko wyraził NSA w wyroku z 23 marca 2000 r., II SA/Ka 2407/99: „Żaden powszechnie obowiązujący akt rangi ustawowej nie reguluje kwestii promocji powiatu i nie określa kompetencji organów tej jednostki
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przy wykonywaniu tego zadania”. Podstawowe sposoby realizacji zadań należących do gminy zostały określone
w art. 9 ust. 1 i w art. 10 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, do powiatu – w art. 6 ust. 1 i w art. 5 ust. 2 ustawy
o samorządzie powiatowym, do województwa – w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie województwa.
W tych przepisach wskazano trzy sposoby realizowania przez j.s.t. zadań. Odbywa się to poprzez: a) tworzenie
własnych jednostek organizacyjnych, b) zawieranie umów z innymi podmiotami (czyli powierzanie im realizacji zadań
w drodze umowy), c) zawieranie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Wydatki na działalność promocyjną podlegają rygorom ustawy o finansach publicznych, a zlecanie zadań podmiotom zewnętrznym,
zgodnie z art. 254 pkt 4 ustawy o finansach, powinno następować na zasadzie wyboru najlepszej oferty z uwzględnieniem przepisów o zamówieniach publicznych.
NIK skontrolowała, jak wyglądają Działania promocyjne jednostek samorządu terytorialnego. Najważniejsze
ustalenia:
1) Cele strategiczne i operacyjne w zakresie promocji w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego
zostały określone w długookresowych dokumentach planistycznych, jednakże w większości tych jednostek (66 proc.)
nie określono wymiernych efektów, jakie zamierzano osiągnąć poprzez działania promocyjne. Nie określono również mierników pozwalających na ocenę postępów w osiąganiu przyjętych celów i uzyskanych efektów (korzyści).
W części jednostek (ponad 28 proc.) zaplanowane działania nie były w pełni realizowane. Tylko w nieznacznej liczbie
samorządów (24 proc.) zwymiarowano uzyskane efekty, podając w liczbach (lub procentach) przyrost liczby turystów,
mieszkańców, inwestorów lub procentowy wzrost dochodów budżetowych. 2) Zadania w zakresie promocji przypisane zostały komórkom organizacyjnym urzędu, pracownikom, a w jednym przypadku gminnej jednostce organizacyjnej. Przyjęte rozwiązania organizacyjne, w ocenie NIK, zapewniały prawidłową realizację zadania. 3) Dokonanie
wyboru podmiotów zewnętrznych, którym kontrolowane jednostki zleciły świadczenie usług, dostawę materiałów
lub realizację działań promocyjnych, nastąpiło zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych. Postępowania
o zamówienia publiczne były rzetelnie udokumentowane, a płatności terminowo uregulowane. 1/3 kontrolowanych
samorządów realizowała projekty promocyjne z udziałem środków unijnych.
Stwierdzone nieprawidłowości: 1) Nieokreślenie w dokumentach planistycznych wymiernych efektów (korzyści),
jakie zamierzano osiągnąć poprzez działania promocyjne, 2) niedokonywanie oceny postępów we wdrażaniu strategii i uzyskanych efektów, 3) brak rzetelnego nadzoru ze strony samorządów nad realizacją przez kluby sportowe
zleconych im zadań (usług) promocyjnych, 4) klasyfikowanie wydatków na promocję niezgodne z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami prawa, co utrudniło ustalenie rzeczywistych kosztów promocji.
Wniosek: Brak nadzoru nad wykorzystaniem przez podmioty zewnętrzne udzielonych dotacji celowych na promocję jednostki samorządu terytorialnego i nad wywiązaniem się z warunków umów (w tym klubów sportowych
i stowarzyszeń) może skutkować nieprawidłowym wykorzystaniem środków publicznych.

Niedostateczny nadzór samorządów nad spółkami komunalnymi
i innymi podmiotami wykonującymi zadania zlecone
Kwestie funkcjonowania i nadzoru nad spółkami komunalnymi regulują m.in. ustawy o samorządzie gminnym
i ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. Aktem prawnym określającym zasady
i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, polegające na wykonywaniu przez te jednostki
zadań własnych, w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej jest ustawa z dnia 20 grudnia
1996 r. o gospodarce komunalnej (dalej ugk). Zgodnie z art. 1 ust. 2 wymienionej ustawy gospodarka komunalna
obejmuje w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane
zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Według ugk jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, a także
przystępować do takich spółek.
NIK sprawdziła, jak ze swoich obowiązków wywiązują się samorządy. Kontrola Sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem miasta Lublin zakończyła się oceną negatywną.
Negatywną ocenę uzasadnia:
 brak reakcji Prezydenta Miasta Lublin na prowadzenie przez spółki MPK i MPWiK działalności niezgodnej
z zadaniami własnymi gminy oraz niedokonanie zmian aktów założycielskich;
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 nieprzestrzeganie zarządzenia nr 481/2009 Prezydenta Miasta Lublin z 3.07.2009 r. w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem gminy w zakresie dokumentowania posiadania odpowiednich kwalifikacji przez kandydatów do rad nadzorczych;

Rozdział Ii

 przyznanie Prezesowi Zarządu i wiceprezesowi Zarządu PLL SA nagród rocznych za 2008 i 2009 r. z naruszeniem postanowień zarządzenia nr 381/2008 z 13.06.2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu
przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku
o przyznanie nagrody rocznej.
Także kontrola pt. Sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad przedsiębiorstwami komunikacji samochodowej przez Samorząd Województwa Lubelskiego w latach 2009-2011 pokazała, że samorząd nie radzi sobie
z nadzorem nad spółkami.
NIK oceniła negatywnie efektywność dotychczasowych działań Samorządu Województwa Lubelskiego podjętych
w związku z przejęciem spółek przedsiębiorstw komunikacji samochodowej.

Rozdział IV

Rozdział Iii

W 2010 r. Województwo Lubelskie nabyło nieodpłatnie 100 proc. akcji i udziałów w pięciu należących do Skarbu
Państwa spółkach PKS (PKS „Wschód” SA w Lublinie, PKS w Białej Podlaskiej SA, PKS w Zamościu Sp. z o.o.,
PKS w Biłgoraju Sp. z o.o., PKS w Międzyrzecu Podlaskim Sp. z o.o.). Wszystkie przejęte spółki były w bardzo w złym
stanie finansowo-ekonomicznym. Zarząd Województwa, przejmując spółki PKS, nie posiadał koncepcji rozwiązań
funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie województwa w oparciu o te spółki. NIK negatywnie oceniała
opóźnienia w opracowaniu 5-letnich planów rozwoju przejętych spółek PKS w zakresie polityki transportowej Województwa Lubelskiego i nieterminowe przekazanie ich Ministrowi Skarbu Państwa. Podejmowane przez Zarząd
Województwa działania nadzorcze nie przynosiły spodziewanych efektów. Sytuacja finansowa spółek PKS nadal
się pogarszała, a działalność statutowa prowadzona była na granicy upadłości. Realizowane przez spółki programy
restrukturyzacyjne i naprawcze nie przynosiły żadnej poprawy.
Stwierdzone nieprawidłowości: Urząd Marszałkowski w Lublinie nie był przygotowany do przejęcia od Skarbu
Państwa znajdujących się w złym stanie finansowym i potrzebujących stałego dofinansowywania spółek PKS w celu
uchronienia ich przed upadłością. Przejętym spółkom grozi upadłość i tym samym ich likwidacja w obliczu niesprostania konkurencji ze strony prywatnych przewoźników.

Nieprawidłowości przy wyłączaniu przez gminy gruntów z produkcji rolniczej

Rozdział V

Kontrola NIK przeprowadzona w roku 2006 wykazała wadliwość regulacji prawnych dotyczących wyłączania
gruntów z działalności rolniczej, w tym brak ich dostatecznej spójności – głównie pomiędzy ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych a prawem geodezyjnym i kartograficznym wraz z przepisami wykonawczymi. Wynikiem tych
ustaleń było wystąpienie Izby do odpowiednich ministrów o podjęcie działań mających na celu nowelizację ustawy
o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz prawa geodezyjnego i kartograficznego. Analiza obowiązującego obecnie
stanu prawnego wykazała, że przepisy prawa w postulowanym przez NIK zakresie nie zostały zmienione.
W 2012 r. w kontroli Wyłączania gruntów z produkcji rolniczej i jego skutków dla ewidencji podatkowej
w gminach, NIK sprawdziła, jak wygląda realizacja wniosków pokontrolnych, w tym wniosków de lege ferenda
zgłoszonych w poprzedniej kontroli.

Rozdział Vii

Rozdział Vi

W ocenie NIK system ochrony gruntów rolnych pozostaje wewnętrznie niespójny, a wciąż niezmienione przepisy
dotyczące zezwoleń na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej – nieprecyzyjne. Badane jednostki wykształciły zróżnicowane sposoby postępowania w kontrolowanym obszarze, częściowo pod wpływem wniosków i uwag po kontroli P/06/135. Ustalenia wskazują jednak, że stosowane w urzędach praktyki, zwłaszcza w tych kontrolowanych
po raz pierwszy, nie pozwalały na efektywną ochronę gruntów rolnych.
W toku kontroli ujawniono przypadki wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej bez zezwolenia, zarówno poprzez
przekroczenie obszaru określonego w uzyskanej decyzji, jak i w ogóle bez takiej decyzji. Starostowie, z nielicznymi
wyjątkami, nie stosowali w tych przypadkach sankcji w postaci dodatkowych należności na zasadach określonych
w art. 28 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Badane decyzje zezwalające na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej spełniały formalne wymagania określone
w art. 107 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej: kpa). Niemniej jednak we wciąż niezadowalającym
stopniu kontrolowane organy informowały strony o okolicznościach faktycznych i prawnych, mogących mieć wpływ
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na ustalenie ich praw i obowiązków w postępowaniu. Konsekwencją tego był brak świadomości po stronie inwestorów
o ciążących na nich obowiązkach. Stwierdzono, że 35 proc. organów nie zamieszczało w decyzjach informacji o obowiązku zgłaszania wszelkich zmian na gruncie, podlegających ewidencji gruntów i budynków, a 47 proc. nie informowało o zagrożeniu sankcją za niewykonanie powyższego obowiązku. W ocenie NIK stanowiło to naruszenie kpa.
Kontrolowane organy (z nielicznymi wyjątkami, jak Starosta Krośnieński, Łomżyński i Koszaliński) nie posiadały
informacji, kiedy faktycznie następuje rozpoczęcie nierolniczego użytkowania gruntu rolnego. Stoją bowiem na stanowisku, że obowiązek zgłoszenia zmiany na gruncie ciąży na inwestorze. W związku z powyższym nie podejmują
żadnych działań w celu wyegzekwowania tego obowiązku od inwestorów, reprezentując pogląd, że nie dysponują
w tym zakresie wystarczającymi instrumentami prawnymi. Konsekwencją takiej postawy są opóźnienia w ujawnianiu zmian w ewidencji gruntów i budynków (związanych z wyłączaniem) w stosunku do momentu faktycznego
wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej. Skutkiem powyższego są nieaktualne dane w ewidencji oraz zmniejszenie
dochodów gmin z tytułu podatku od nieruchomości.
Pomimo postanowień ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustalanie należności i opłat rocznych za wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej nie następowało od dnia faktycznego wyłączenia. W większości urzędów należności i opłaty roczne obliczano w decyzjach zezwalających na wyłączenie i ustalano obowiązek zapłaty należności
na podstawie art. 12 ust. 13, tj. w terminie do 60 dni od ich uprawomocnienia się. Tymczasem art. 12 ust. 1 nakłada
obowiązek uiszczenia należności od dnia faktycznego wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej, a wysokość należności
ustala się na podstawie wartości gruntu z dnia wyłączenia. W nielicznych starostwach powiatowych (np. Krosno,
Siemiatycze) stwierdzono przypadki ustalenia należności i opłat w odrębnej decyzji, wydanej po zezwoleniu na wyłączenie gruntu, w następstwie uzyskania przez organ od inwestora informacji o rozpoczęciu prac budowlanych.
Z uwagi na obowiązek pomniejszania należności o wartość rynkową wyłączanego gruntu (art. 12 ust. 6 ustawy
o ochronie gruntów rolnych i leśnych) do rzadkości należały przypadki, w których strona zobligowana została
do zapłaty jednorazowej należności. Przepisy ustawy nie przewidują mechanizmu waloryzacji stawek za wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej 1 ha gruntów rolnych. W większości zbadanych spraw cena rynkowa wyłączanego
gruntu znacznie przekraczała wartość należności obliczoną według przepisów ustawy.
W ponad połowie zbadanych przypadków zezwolenia na wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej służyły przeznaczeniu ich na cele budownictwa mieszkaniowego, co związane było ze zwolnieniem z obowiązku uiszczenia opłat
i należności na podstawie art. 12a ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Ustalenia kontroli wskazują na nieprawidłowości w stosowaniu tego przepisu poprzez rozszerzającą interpretację zawartej w nim klauzuli generalnej
celów budownictwa mieszkaniowego.
Brak aktualizacji ewidencji gruntów i budynków miał wpływ na wymiar podatku od nieruchomości – gminy traciły.

Niegospodarność samorządów przy realizacji zadań własnych i zleconych
Podstawowym aktem prawnym regulującym gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność
Skarbu Państwa oraz własność jednostek samorządu terytorialnego jest ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami.
NIK sprawdziła, jak ze swoich zadań wywiązuje się Burmistrz Radzynia Podlaskiego w kontroli pt. Prawidłowość
realizacji przez Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski wybranych zadań w latach 2007-2011, i wystawiła mu
ocenę negatywną, zarzucając brak dbałości w zarządzaniu środkami publicznymi, nierzetelną i niedbałą obsługę
prawną Urzędu Miasta. Zdaniem NIK do niegospodarności doszło w związku ze sporem z wykonawcą inwestycji
pn. „Modernizacja i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Radzyniu Podlaskim” w zakresie dotyczącym jej
rozliczenia finansowego.
Burmistrz na czas nie przedłożył sądowi, w odpowiedzi na pozew Mostostalu-Eksport SA, kompletnych dowodów
potwierdzających zasadność potrącenia kar, przewidzianych w umowie (prawie 1,3 mln zł) za zwłokę w realizacji
poszczególnych zadań, co skutkowało przegranym procesem, utratą możliwości dochodzenia tych kar i poniesieniem kosztów procesu (ponad 70 tysięcy zł). Przez dwa lata nie wykonał wyroku sądu, co spowodowało dodatkowe
koszty (odsetki za zwłokę plus koszty postępowania komorniczego) w wysokości ok. 400 tys. zł. Z nieuzasadnionych
powodów zwlekał z dochodzeniem od wykonawcy tej inwestycji kar umownych, należnych na podstawie umowy,
w kwocie prawie 2 mln zł za nieterminową realizację zadania.

29

Rozdział I

I. Funkcjonowanie państwa w świetle kontroli NIK
3.	Sprawy gospodarcze 
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Raport OECD z 2012 r. Analiza sytuacji ekonomicznej Polski (OECD Economic Survey POLAND) chwalił polską
gospodarkę, podkreślając, że w okresie światowego kryzysu gospodarczego w Polsce zanotowano najwyższy wzrost
gospodarczy spośród krajów OECD. OECD spodziewała się jednak spowolnienia gospodarki oraz wzrostu inflacji.
Ryzyko dla perspektyw gospodarczych widziała w tym, że Polska nie jest odizolowana od problemów strefy euro.
A zagrożenia mogą powstać np. na skutek kurczenia się rynków eksportowych; w sferze inwestycji obcego kapitału
lub w finansach, jako że większość polskich banków ma zagranicznego właściciela, oraz w kursach walutowych
ze względu na obciążenie zobowiązaniami denominowanymi w walutach obcych.
Autorzy raportu uważali, że biorąc pod uwagę planowaną przez Polskę konsolidację finansów publicznych oraz
zastój gospodarki europejskiej, należy się spodziewać, że wzrost realnego PKB ulegnie spowolnieniu – do 2,75-3 proc.
w 2012 i 2013 r. Ich prognozy okazały się zbyt optymistyczne.

Rozdział Iii

Wzrost PKB za rok 2012 był na poziomie zaledwie 1,9 proc. Nie udało się też zejść poniżej 3 proc. z deficytem
sektora instytucji rządowych i samorządowych. (Dane GUS po kwietniowej korekcie).
Komunikat GUS na temat ogólnego klimatu koniunktury z grudnia 2012 r. pokazywał negatywne oceny. Gorzej
niż w miesiącu poprzednim i analogicznym w ciągu 10 lat oceniana była koniunktura w przetwórstwie przemysłowym. Gorsza była też ocena koniunktury w budownictwie, w handlu detalicznym, w usługach. Optymistyczne oceny
koniunktury zgłaszały tylko podmioty z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa, a także informacja i komunikacja, chociaż i ich oceny były mniej korzystne niż przed miesiącem i przed rokiem. W pierwszym kwartale 2013 r.
negatywne oceny koniunktury narastały.

Rozdział IV

W zaleceniach Rady Unii Europejskiej, przygotowanych po analizie krajowego programu reform z 2012 r. oraz programu konwergencji na lata 2012-2015, zamieszczono skróconą diagnozę, dotyczącą polskiej administracji i gospodarki: „(…) Nieuzasadnione ograniczenia w świadczeniu usług w ramach wolnych zawodów są istotną przeszkodą
dla dalszego rozwoju, w szczególności w sektorze budownictwa, transportu i opieki zdrowotnej. Rząd ogłosił plan
ograniczenia uregulowań w zakresie usług świadczonych w ramach wolnych zawodów o 50 proc., zarówno pod
względem wymogów w zakresie wykształcenia, jak i licencji. Pomimo podejmowanych ostatnio wysiłków obciążenia
administracyjne dla sektora prywatnego są w dalszym ciągu wysokie, natomiast administracja publiczna nadal charakteryzuje się brakiem skuteczności. Do najważniejszych obszarów budzących zaniepokojenie należą wysokie koszty
przestrzegania przepisów, złożone i niestabilne przepisy podatkowe, niezadowalające egzekwowanie umów, przewlekłe i uciążliwe procedury dotyczące wydawania licencji i pozwoleń, rejestracji praw własności i zagospodarowania
przestrzennego. (…)

Rozdział V

Wzrost i konkurencję w sektorze energii hamuje opóźnione wdrażanie ustawodawstwa UE, w szczególności drugiego i trzeciego pakietu energetycznego oraz dyrektywy UE w sprawie energii ze źródeł odnawialnych, jak również
toczące się postępowania w sprawie naruszenia przepisów. Wprawdzie trwa rozbudowa sieci autostrad i dróg ekspresowych przy wsparciu funduszy UE, inwestycje w infrastrukturę kolejową są jeszcze bardziej naglące ze względu
na jej bardzo zły stan. Polska nie wykorzystuje w pełni środków dostępnych na ten cel w ramach Funduszu Spójności.
Wciąż jeszcze istnieją bariery dla wydajnego funkcjonowania kolejnictwa (…)”.

Rozdział Vii

Rozdział Vi

NIK zajmuje się gospodarką w ograniczonym zakresie – może kontrolować tylko administrację oraz agencje wykonawcze (w tym np. agencje rozwoju przemysłu i rolne), a także spółki z udziałem Skarbu Państwa. Poza zakresem
kontroli są podmioty prywatne, chyba że korzystają z dotacji lub innych form wsparcia pieniędzmi publicznymi,
w tym środkami unijnymi. W kontrolach dotyczących spraw gospodarczych NIK dotknęła jednak większości problemów omawianych przez Radę, w tym dotyczących energii odnawialnej oraz infrastruktury drogowej i kolejowej.
W obszarze sprawy gospodarcze omówione zostały kontrole przeprowadzone w ramach 10 działów administracji:
gospodarka, gospodarka morska, gospodarka wodna, łączność, rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne, rybołówstwo,
transport i turystyka.
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A. Gospodarka
Niedostateczne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
Kontrolowanie zużycia energii oraz stosowanie energii ze źródeł odnawialnych wraz z oszczędnością energii
i zwiększoną efektywnością energetyczną stanowią istotne elementy redukcji emisji gazów cieplarnianych i spełnienia postanowień Protokołu z Kioto do Ramowej Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian
klimatu, a także do wywiązania się z innych wspólnotowych i międzynarodowych zobowiązań w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Odnawialne źródła energii są to źródła wykorzystujące w procesie przetwarzania
energię wiatru, promieniowania słonecznego, energię geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek
oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych. Wykorzystanie biomasy i biogazów daje znaczne korzyści dla środowiska dzięki wysokiemu potencjałowi oszczędności w emisji gazów
cieplarnianych. Zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej udział energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii
w ogólnym zużyciu energii elektrycznej brutto powinien wynosić w 2010 r. w Polsce 7,5 proc. i taki cel ustalono
w „Polityce energetycznej Polski do 2025 roku”.
Z przeprowadzonej przez NIK Kontroli rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii elektrycznej
wynika, że nie udało się w pełni zrealizować celów strategicznych określonych w dokumentach rządowych. W latach
2008-2009 udział energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii (dalej: OZE) w zużyciu energii
elektrycznej brutto wyniósł odpowiednio 4,23 proc. i 5,76 proc. wobec założonych 5 proc. i 6,2 proc. W tym okresie
produkcja energii elektrycznej z OZE była wyższa od prognozowanej o ponad 10 proc., lecz większe od zakładanego
zużycie energii elektrycznej ogółem spowodowało, że wskaźniki udziału energii elektrycznej z OZE nie zostały osiągnięte. W 2010 r. udział energii elektrycznej wytworzonej z OZE w zużyciu energii elektrycznej brutto nie osiągnął
7 proc., podczas gdy celem było 7,5 proc. 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 dyrektywie 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, jakim było osiągnięcie w 2010 r. 7,5 proc.
udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energii pierwotnej.
Zgodnie z danymi GUS udział energii ze źródeł odnawialnych w energii pierwotnej ogółem w 2008 r. wyniósł już
7,6 proc., a w 2010 r. 10,2 proc.
NIK ocenia, że funkcjonujący od 2005 r. (zmodyfikowany w 2008 r.) system wsparcia dla wytwarzania energii
elektrycznej ze źródeł odnawialnych jest efektywny. 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. Wystąpiły opóźnienia w działaniach legislacyjnych Ministra Gospodarki, dotyczących 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 określającym cele w zakresie
udziału energii elektrycznej wytwarzanej w OZE znajdujących się na terytorium RP”. Minister Gospodarki nie sporządził też planu działań dla wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady i nie wprowadził do jednego z programów operacyjnych instrumentów wsparcia inwestycji związanych z budową instalacji przetwarzających biogaz
rolniczy. Niskie było zaangażowanie środków NFOŚiGW mających wspierać rozwój OZE. Jako przyczynę, prócz uchybień w działaniu Narodowego Funduszu, NIK wskazała również brak należytego nadzoru Ministra Środowiska nad
działalnością NFOŚiGW.
Stwierdzone nieprawidłowości: Minister Gospodarki nie sporządził planu niezbędnych działań dla wdrożenia
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Prace nad ustawą o odnawialnych źródłach energii, podjęte w związku z potrzebą pełnego wdrożenia
przepisów dyrektywy 2009/28/WE, były opóźnione i nie zostały ukończone w Ministerstwie Gospodarki do zakończenia kontroli. Pierwotnie projekt ustawy o OZE miał zostać przekazany pod obrady Rady Ministrów w II kwartale
2011 r. Konieczność pełnej korelacji prac legislacyjnych z projektami ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy –
Prawo gazowe spowodowała przedłużenie planowanego terminu do 20 listopada 2011 r., który również nie został
dotrzymany.
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Rozdział Ii

W połowie 2011 r. blisko 80 proc. środków pozyskanych w latach 2008-2011 (I połowa) przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z wpływów z opłat zastępczych i kar pieniężnych na wspieranie OZE pozostawało niewykorzystanych. Przychody NFOŚiGW z opłat zastępczych i kar pieniężnych wyniosły ogółem w tym okresie prawie 3 mld zł. Poprzez wieloletnie zobowiązania umowne oraz udzielone promesy pożyczek Fundusz wykorzystał zaledwie 617 mln zł, tj. 21,6 proc. tych przychodów. NFOŚiGW, będąc beneficjentem opłat zastępczych oraz
kar pieniężnych, nie weryfikował wysokości kwot należnych, wpływających na jego rachunek bankowy, nadto nie
miał wiedzy o ściągalności opłat i kar obejmującej stosunek wpływów do kwoty należnej, wyliczonej na podstawie
ustawy – Prawo energetyczne. Żaden z obowiązujących w kontrolowanym okresie regulaminów organizacyjnych
Biura Funduszu nie definiował współpracy pomiędzy NFOŚiGW i URE w tym zakresie. Minister Środowiska nie sprawował należytego nadzoru nad działalnością NFOŚiGW, nie reagując na niski stopień zaangażowania przez Narodowy Fundusz środków przeznaczonych na wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii elektrycznej.

Rozdział Iii

W ocenie NIK uzyskanie w latach 2011-2020 zakładanego udziału energii elektrycznej wytworzonej w OZE w całkowitym zużyciu energii elektrycznej w Polsce może się okazać trudne lub wręcz niemożliwe w sytuacji zbyt niskich
prognoz zapotrzebowania na energię elektryczną przyjętych w „Polityce energetycznej Polski do 2030 roku”. Szereg
projektów, dla których operatorzy systemu elektroenergetycznego (zarówno PSE Operator, jak i operatorzy systemów
dystrybucyjnych) wydali warunki przyłączenia OZE do sieci przesyłowej, nie było realizowanych. NIK podzieliła ocenę
PSE, że może to skutkować zagrożeniem prawidłowego rozwoju OZE przyłączanych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, ze względu na wyczerpanie wolnych mocy przyłączeniowych.

Niedostateczne wykorzystanie przez przedsiębiorców możliwości, które dają umowy
offsetowe związane z dostawą kołowych transporterów opancerzonych (KTO)

Rozdział V

Rozdział IV

Offset jest instrumentem polityki gospodarczej rekompensującym krajowej gospodarce, w tym przede wszystkim
przemysłowi obronnemu oraz jednostkom badawczo-rozwojowym pracującym na jego rzecz, dokonywanie przez
państwo za granicą, finansowanych ze środków budżetowych, kosztownych zakupów uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Obowiązek zawarcia umowy offsetowej powstaje w związku z zawarciem umów dostawy na terytorium
RP uzbrojenia lub sprzętu wojskowego na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, wyprodukowanego lub
wytworzonego poza jej terytorium, których wartość przekracza – w stosunku do jednego zagranicznego dostawcy
w okresie trzech kolejnych lat – równowartość w walucie polskiej 5 mln euro. Istotą transakcji offsetowej jest uzależnienie takiego zakupu od zadeklarowania przez zagranicznego dostawcę podjęcia z nabywcą różnorakiej kooperacji przemysłowo-handlowej. Łączna wartość trzech umów offsetowych związanych z programem KTO, tj. umów
z Patrią, Oto Melarą i Honeywell, wynosząca ogółem 913,5 mln euro, stanowiła blisko 70 proc. wartości wszystkich
umów zawartych w tej walucie. Podstawowym aktem prawnym regulującym sposób stosowania w Polsce instrumentu offsetu jest ustawa z 10 września 1999 r. o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku
z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa – ustawa offsetowa, która była w sposób
zasadniczy dwukrotnie nowelizowana. W konsekwencji wprowadzonych zmian w odniesieniu do umów z Patrią
i Oto Melarą zastosowanie miały jej przepisy obowiązujące od 6 lipca 2002 r., a w przypadku umowy z Honeywell
uregulowania obowiązujące od 13 stycznia 2007 r.
NIK skontrolowała, jak wygląda Realizacja zobowiązań offsetowych związanych z dostawą dla Sił Zbrojnych
RP kołowych transporterów opancerzonych.

Rozdział Vii

Rozdział Vi

Kontrolerzy pozytywnie ocenili, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości – występujących zwłaszcza na etapie
negocjowania i w I okresie realizacji umów offsetowych z Patrią i Oto Melarą (tj. w latach 2003-2006), dotychczasowy przebieg oraz sposób kształtowania i wykonania zobowiązań offsetowych, związanych z dostawą kołowych
transporterów opancerzonych dla Sił Zbrojnych RP.
Dokonana w formie aneksów skala modyfikacji przedmiotu i warunków wykonania poszczególnych ZO, wchodzących pierwotnie w skład umów z Patrią i Oto Melarą świadczy o tym, że ich początkowy dobór i selekcja nie były
właściwe. Konieczność dokonania korekt, była konsekwencją błędów popełnionych przez stronę polską (administrację
rządową i przedsiębiorców – offsetobiorców), wynikających m.in. z braku doświadczenia. Korekty te nie we wszystkich
przypadkach przyniosły oczekiwane korzyści, co z kolei nie sprzyjało maksymalizacji efektów offsetu w odniesieniu
do pozostających do wykonania zobowiązań. Na 15 miesięcy przed upływem uzgodnionego terminu (30 czerwca
2013 r.) Oto Melara uzyskała zaliczenia ZO na kwotę przewyższającą wartość umowy offsetowej (odpowiednio 348
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i 343 mln euro), a Patria na kwotę stanowiącą 70 proc. wartości umowy z nią zawartej (odpowiednio 367 i 521 mln euro),
w związku z czym NIK dostrzegła realne zagrożenie dla wypełnienia przez tego dostawcę całości zobowiązań.
Czynnikiem istotnie obniżającym korzyści (efekty) płynące z offsetu dla poszczególnych offsetobiorców, w ramach
umów z Patrią i Oto Melarą, było także niezawieranie w ogóle lub zawieranie nieodpowiednio skonstruowanych
umów biznesowych z zagranicznymi dostawcami (offsetodawcami). Umowy te (nawet w przypadku ich podpisywania) nie zabezpieczały wszechstronnie interesów polskich przedsiębiorców. Mankamenty umów offsetowych z Patrią
i Oto Melarą, trudne do usunięcia już po ich zawarciu, zostały w znacznym stopniu wyeliminowane w ramach procesu negocjowania przedmiotu i warunków realizacji ZO w umowie z Honeywell – ostatniej związanej z programem KTO – co wskazuje na efektywne wykorzystanie przez MG doświadczeń wynikających z wcześniej zawartych
umów offsetowych oraz stałe doskonalenie procedur związanych z ich przygotowaniem, zawieraniem oraz monitorowaniem stanu realizacji.
W ramach umowy offsetowej z Patrią istnieje realne zagrożenie dla wypełnienia przez zagranicznego dostawcę,
w całym okresie umownym (do 30 czerwca 2013 r.), warunku określonego w art. 6 ust. 2 ustawy offsetowej, zgodnie z którym wartość bezpośrednich ZO nie może być mniejsza od połowy wartości offsetowej, tj. powinna osiągnąć
ostatecznie 260,5 mln euro. Tymczasem, według stanu na 31 grudnia 2011 r., wartość zaliczonych bezpośrednich ZO
wynosiła 178 mln euro (tj. do zrealizowania pozostały zatem jeszcze zobowiązania o wartości 82,5 mln euro), zagraniczny dostawca nie przystąpił w ogóle do wykonania trzech głównych zobowiązań tej kategorii o łącznej wartości
170 mln euro, a wartość offsetowa jedynego innego bezpośredniego zobowiązania cząstkowego wynosiła zaledwie
8,5 mln euro. W związku ze sposobem zawarcia przez WZM SA umowy licencyjnej z offsetodawcą (Patrią) spółka
ta (offsetobiorca) nie miała zagwarantowanej możliwości kontynuacji produkcji KTO po zakończeniu realizacji wartego blisko 5 mld zł kontraktu z MON na dostawę dla Sił Zbrojnych RP 690 szt. KTO, wytwarzanych przy wykorzystaniu technologii przekazanej w ramach ww. umów offsetowych (co nastąpi już w 2013 r.). Prowadzone w tej kwestii
negocjacje, zgodnie z wnioskiem pokontrolnym, już po zakończeniu kontroli przyniosły korzystne dla strony polskiej
rozstrzygnięcie, polegające na uzgodnieniu warunków dalszej produkcji transporterów w Polsce.

Brak danych umożliwiających ocenę efektywności specjalnych stref ekonomicznych
W latach 1995-1997 Rada Ministrów utworzyła 17 stref ekonomicznych. W okresie objętym kontrolą funkcjonowało 14 SSE. W strefach przedsiębiorca może uzyskać następujące główne przywileje: 1) zwolnienie od podatku
dochodowego, 2) zwolnienie z podatku od nieruchomości, 3) wsparcie nowej inwestycji z Funduszu Strefowego,
4) dotacje na inwestycje w ramach wieloletnich programów wsparcia. Działalność stref reguluje ustawa z dnia
20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych. Zasady udzielania pomocy publicznej określa ustawa
z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
NIK po kontroli pt. Pomoc publiczna udzielona w latach 2006-2010 przedsiębiorcom działającym w specjalnych strefach ekonomicznych oceniła, że specjalne strefy ekonomiczne są skuteczną formą pomocy dla
przedsiębiorców, a funkcjonowanie stref przyczynia się do poprawy makroekonomicznych wskaźników rozwoju
społeczno-gospodarczego.
Jednocześnie jednak stwierdziła istotne nieprawidłowości przy ich funkcjonowaniu: Minister Gospodarki nie dysponował danymi umożliwiającymi ocenę efektywności pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom strefowym.
Część pomocy publicznej dla przedsiębiorców strefowych (225,5 mln zł) Minister Gospodarki przekazał z naruszeniem prawa, bezzasadnie przyjmując, że ustalenie takich dotacji w programach wieloletnich uchwalanych przez
Radę Ministrów stanowi wystarczającą podstawę prawną dla wypłacenia dotacji. Minister Gospodarki nie ogłaszał
w Monitorze Polskim komunikatów dotyczących uchwał Rady Ministrów o przyjęciu lub zmianie wieloletnich programów rozwoju – mimo istnienia takiego obowiązku.
Kontrola ujawniła też wiele niedoskonałości w systemie gromadzenia i przetwarzania przez właściwe organy
administracji publicznej informacji o kosztach funkcjonowania stref, ponoszonych ze środków publicznych. Nawet
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – organ powołany do monitorowania pomocy publicznej – nie wypracował mechanizmów umożliwiających śledzenie i przetwarzanie kompletnych informacji o wielkości pomocy publicznej
udzielonej przedsiębiorcom strefowym. Stanowi to istotną przeszkodę w opracowaniu przez Ministra Gospodarki
analizy opłacalności funkcjonowania SSE oraz wskazaniu perspektyw ich rozwoju.
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Nieprawidłowości w naliczaniu funduszu likwidacyjnego kopalń węgla kamiennego

Rozdział Ii

Problematykę wydobywania kopalin ze złóż w badanym okresie regulowała ustawa z 4 lutego 1994 r. – Prawo
geologiczne i górnicze (pgg). W Polsce działało w tym czasie 6 spółek z udziałem Skarbu Państwa, których zakłady
górnicze prowadziły podziemną eksploatację węgla kamiennego.
Głównym celem rządowego programu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego na lata 1998-2001 było
doprowadzenie do rentowności tej branży. Zamierzano to osiągnąć dzięki redukcji zatrudnienia i zmniejszeniu zdolności wydobywczych m.in. poprzez likwidację nierentownych kopalń. Proces ten miał być finansowany pożyczką
z Banku Światowego i środkami własnymi.

Rozdział Iii

Aby je zgromadzić i jednocześnie odciążyć budżet państwa, zobowiązano przedsiębiorstwa wydobywające
węgiel do utworzenia 1 stycznia 2000 r. funduszu likwidacji kopalń (dalej: FLK). Środki te miały być gromadzone
na wyodrębnionym rachunku bankowym, a przedsiębiorstwa powinny odprowadzać od 3 proc. do 10 proc. środków
pochodzących z odpisów amortyzacyjnych każdej z kopalń, liczonych w rozumieniu bilansowym, a więc od wszystkich podlegających amortyzacji składników majątkowych. Od 2006 r. miało to być jedyne źródło finansowania likwidacji kopalń.

Rozdział IV

NIK skontrolowała: Kompanię Węglową SA, Katowicki Holding Węglowy SA, KWK „Kazimierz Juliusz” Sp. z o.o.,
Jastrzębską Spółkę Węglową SA, Południowy Koncern Węglowy SA i Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA, by sprawdzić,
jak wygląda w nich Tworzenie funduszy likwidacji kopalń i zakładów górniczych oraz gospodarowanie ich
środkami przez spółki górnictwa węgla kamiennego. Kontrola wykazała, że reguła gromadzenia FLK oparta
na amortyzacji jest nieracjonalna, bowiem im starsza była kopalnia, tym mniej jej składników podlegało amortyzacji,
a więc odpisy były mniejsze. Dotyczyło to zwłaszcza kopalń wyeksploatowanych – o skromnych zasobach węgla
i nierentownych. Tym bardziej więc uzasadnione stawały się wątpliwości, czy środki zebrane na FLK do końca 2005 r.
wystarczą na pokrycie kosztów likwidacji. Nie było też, co podkreślała NIK, bezpośredniej zależności między wielkością amortyzacji i wielkością odpisów na fundusz a przyszłymi kosztami likwidacji kopalń. Tym samym, koncepcja
tworzenia funduszu likwidacji kopalń przyjęta w ustawie o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej się nie sprawdziła.

Rozdział V

Przyjęta w 2001 r. nowelizacja ustawy – Prawo geologiczne i górnicze zastąpiła 1 lipca 2002 r. dotychczasowy
FLK funduszem likwidacji zakładu górniczego (FLZG). Cel utworzenia FLZG był ten sam co poprzednio – zgromadzenie środków na likwidację zakładu w przyszłości. Przedsiębiorcy zostali zobowiązani do założenia wyodrębnionego
rachunku bankowego FLZG i odprowadzania na niego wpłat w wysokości od 3 proc. do 10 proc. wartości amortyzacji obliczanej od środków trwałych zakładu górniczego. Także i ten mechanizm nie zapewnił zgromadzenia sum
wystarczających na pokrycie kosztów likwidacji kopalń.
Izba stwierdziła, że ograniczenie podstawy naliczania odpisu do amortyzacji samych środków trwałych znacznie
– w porównaniu z FLK – zmniejszyło wysokość wpłat na FLZG. Jednocześnie, aby móc prawidłowo określić wartość
odpisu, niezbędne było precyzyjne ustalenie, które środki trwałe wchodziły w skład zakładu górniczego, co okazało
się niesłychanie kłopotliwe. NIK odkryła w związku z tym przypadki zawyżania wykazywanych w sprawozdaniach
finansowych kosztów uzyskania przychodu, a więc płacenia niższego, niż należny, podatku dochodowego.

Rozdział Vii

Rozdział Vi

W latach 2003-2010 na rachunek FLZG odprowadzono 403,7 mln zł, licząc wraz z aktywami FLK. Spółki wykorzystały łącznie 144 mln zł, jednak żadna z nich, przez 10 lat funkcjonowania obecnych rozwiązań prawnych,
nie zgromadziła na funduszu danego zakładu górniczego kwoty wystarczającej na jego likwidację. Nadto, ustawa
o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 zezwala od 2008 r. na wykorzystywanie FLZG
do finansowania bieżącej likwidacji obiektów, urządzeń lub wyrobisk. Tym sposobem środki funduszu są angażowane w sposób odmienny od pierwotnego celu jego utworzenia – końcowej likwidacji zakładu górniczego.
W efekcie nieprawidłowego naliczania odpisów na fundusz wszystkie skontrolowane spółki (za wyjątkiem
PKW SA) zawyżały ich wielkość i zaniżały podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.
W ocenie NIK uszczuplenia dochodów Skarbu Państwa z tego tytułu w okresie objętym kontrolą szacować można
na około 2 mln zł.
Brak właściwych powiązań prawnych pomiędzy przepisami prawa geologicznego i górniczego, ustawy o rachunkowości i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych skutkował poważnymi utrudnieniami w prawidłowym
naliczaniu odpisów na FLZG. Dodatkowym zagrożeniem dla realizacji celu określonego w art. 26c ustawy – Prawo
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geologiczne i górnicze, tj. zagwarantowania środków na likwidację zakładów górniczych w przyszłości, jest w przypadku górnictwa węgla kamiennego obowiązujący od 1 stycznia 2008 r. art. 11 ustawy o funkcjonowaniu górnictwa
węgla kamiennego, zgodnie z którym środki funduszu mogą być wydatkowane na bieżącą likwidację obiektów,
urządzeń lub wyrobisk górniczych pod warunkiem, że roboty te przewidziane zostały w planie ruchu zakładu górniczego. Wskutek realizacji tego przepisu, środki funduszu mogą być wykorzystywane w sposób odmienny od pierwotnie przyjętego celu utworzenia funduszu – na końcową likwidację zakładu górniczego.

Brak infrastruktury kolejowo-drogowej utrudniający rozwój polskich portów morskich
Podstawowym aktem prawnym określającym tworzenie, organizację i funkcjonowanie portów morskich jest
ustawa z 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich. W okresie objętym kontrolą w Polsce funkcjonowało
69 portów i przystani morskich, charakteryzujących się różną wielkością oraz złożonością pełnionych funkcji. Podstawowe znaczenie dla gospodarki narodowej miały porty w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu (około 95 proc.
obrotów ładunkowych ogółem). W 2010 r. obroty ładunkowe w portach wynosiły 59,5 ton, tj. o ponad 30 proc.
więcej niż w 2009 r. W 2010 r. w porównaniu z rokiem poprzednim zwiększył się także ruch pasażerski (o 7 proc.).
Zróżnicowana była sytuacja portów w zakresie dostępności od strony morza, w najkorzystniejszej sytuacji był port
w Gdańsku (tor wodny o głębokości 17 m). W najgorszej sytuacji w tym względzie był port w Szczecinie. W okresie
objętym kontrolą działalność Rządu RP polegała przede wszystkim na opracowaniu i wdrażaniu stosownej polityki
morskiej. Założenia tej polityki zawarte były w: Strategii rozwoju portów morskich do 2015 r., przyjętej uchwałą Rady
Ministrów 13 listopada 2007 r.
Z przeprowadzonej przez NIK kontroli, dotyczącej Warunków rozwoju polskich portów morskich, wynika,
że wzrost obrotów ładunkowych wpłynął pozytywnie na wyniki finansowe spółek zarządzających portami, łączna
kwota zysku tych spółek w 2010 r. w stosunku do roku poprzedniego była dwukrotnie wyższa. Korzystny wpływ
na funkcjonowanie portów miały działania Rządu RP, w tym: zawarcie porozumienia z władzami Federacji Rosyjskiej
w sprawie przywrócenia żeglugi po Zalewie Wiślanym (przede wszystkim między Elblągiem a Kaliningradem), negocjacje ze stroną niemiecką w sprawie zminimalizowania utrudnień żeglugi do Świnoujścia w związku z budową gazociągu Nord Stream, przywrócenia zerowej stawki VAT na usługi przeładunkowe w portach morskich oraz podjęte
działania w celu przywrócenia żeglowności na Odrze. Poprawił się stan połączeń drogowych do portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Podstawowe nieprawidłowości dotyczyły niewystarczającej skuteczności
działań byłego Ministra Infrastruktury dotyczących wsparcia rozwoju transportu intermodalnego, jako ekologicznej
formy transportu, nieskutecznych i nierzetelnych działań w zakresie identyfikacji istniejących barier i przeszkód w rozwoju przedsiębiorczości morskiej w celu opracowania stosownych projektów aktów prawnych, znoszących te bariery
oraz niedostosowaniu przez administrację morską (tj. byłego Ministra Infrastruktury, dyrektorów urzędów morskich)
parametrów eksploatacyjnych obiektów infrastruktury dostępu do portów morskich od strony morza oraz nierzetelnej działalności administracji morskiej w zakresie przygotowania budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany
z Zatoką Gdańską (tj. przekopu przez Mierzeję Wiślaną). Negatywnie na funkcjonowanie portów morskich, zwłaszcza
portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, wpływały opóźnienia w realizacji zadań inwestycyjnych, dotyczących połączeń kolejowych z portami, przez zarządcę linii kolejowych (PKP Polskie Linie Kolejowe SA).
Podobna sytuacja dotyczyła spółek zarządzających portami, które także z opóźnieniem realizowały inwestycje dotyczące infrastruktury portowej.

B.	Gospodarka wodna
Niedostatek wody i nieprawidłowości w gospodarowaniu jej zasobami
Podstawowym aktem prawnym regulującym wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
jest ustawa z 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (uwrow). Zgodnie z tą ustawą minister właściwy do spraw rozwoju
wsi pełni funkcję instytucji zarządzającej, której zadania w zakresie wdrażania – w szczególności działania GRZW
(gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi) – wykonuje samorząd województwa. Zadania agencji płatniczej,
po uzyskaniu akredytacji, realizuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Warunki dostępu do pomocy finansowej w ramach działania GRZW zostały określone w rozporządzeniu Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 25 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy
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finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem
rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zgodnie z tym rozporządzeniem pomoc przyznawana jest wojewódzkim zarządom
melioracji i urządzeń wodnych. Ponadto, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wydając szereg rozporządzeń wykonawczych do uwrow, określił system obsługi programu, a także podział środków pomiędzy poszczególne województwa.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z 7 września
2007 r. został opublikowany, w formie obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dzienniku urzędowym
Monitor Polski z dnia 12 października 2007 r.
NIK przeprowadziła kontrolę pt. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi (w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013). Wynika z niej, że Polska jest zaliczana do krajów ubogich w zasoby wodne,
gdyż średnio w roku na jednego mieszkańca przypada 1660 m³ wody, zaś w Europie 4560 m³. Niekorzystnym
zjawiskiem jest także nierównomierne rozmieszczenie wód – przeważająca wielkość zasobów wodnych powstaje
na terenach górskich i podgórskich.

Rozdział Iii

Pomimo przeznaczania w ostatnich latach na utrzymanie urządzeń melioracyjnych coraz większych środków
finansowych, także z budżetu Unii Europejskiej, nadal nie został rozwiązany problem właściwej regulacji stosunków
wodnych w glebie oraz ochrony użytków rolnych przed powodziami. Środki na te cele pokrywają zaledwie 30 proc.
potrzeb. Najwyższa Izba Kontroli, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, pozytywnie oceniła wykorzystanie
przez objęte badaniem jednostki środków publicznych na gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Rozdział IV

Pierwsze wnioski o przyznanie pomocy finansowej na rozwój infrastruktury związanej z poprawą gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi w ramach PROW samorządy województw przyjęły dopiero po 19 miesiącach
od daty zatwierdzenia programu przez Komisję Europejską. Tak znaczna zwłoka wynikała m.in. z faktu, iż Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał przepisy regulujące warunki i tryb przyznawania pomocy z półrocznym opóźnieniem w stosunku do harmonogramu przygotowania rozporządzeń wykonawczych do ustawy o wspieraniu rozwoju
obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Przewlekłe były także negocjacje między ARiMR a samorządami województw w sprawie delegowania niektórych
uprawnień związanych z obsługą PROW.
Przedłużał się proces ustalania źródeł finansowania podatku VAT.

Rozdział V

W pięciu urzędach marszałkowskich – na sześć, w których złożono wnioski o płatność – nie został dotrzymany
termin wypłaty środków na rzecz wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych, zaś trzy urzędy z opóźnieniem przekazywały ARiMR sprawozdania okresowe z postępu prac związanych z urzeczywistnieniem programu
oraz prognozy wydatków na te przedsięwzięcia. Cztery wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych nie
poddawały wymaganej konserwacji obiektów i urządzeń melioracji wodnych, wykonanych w ramach Sektorowego
Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich
2004-2006”. Inspektorzy NIK stwierdzili m.in. zamulone dna oraz brzegi cieków wodnych, niewykoszone skarpy
i korony wałów przeciwpowodziowych, zarośnięte wyloty drenarskie. Na skutek nieprawidłowej konserwacji występowały problemy z odprowadzaniem nadmiaru wody, a w konsekwencji podtopienia oraz powodzie.

Rozdział Vi

NIK zwraca uwagę, że pogarszający się stan techniczny urządzeń melioracji wodnych może prowadzić do ich
stopniowej oraz nieodwracalnej dekapitalizacji, a także wzrostu realnego zagrożenia powodziowego. Aktualnie
w Polsce modernizacji lub odbudowy wymaga 22 proc. cieków naturalnych, 27 proc. kanałów oraz 41 proc. wałów
przeciwpowodziowych.
Zagrożone jest osiągnięcie wskaźników rzeczowych przyjętych w PROW 2007-2013 w części dotyczącej rozwijania infrastruktury umożliwiającej gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi. Wynika to z faktu, iż pierwotnie
przewidywano realizację 880 projektów, natomiast liczba projektów objęta wnioskami wyniosła 348, tj. 39,5 proc.,
zaś wnioskowana kwota pomocy dla tej sfery działań stanowiła 79,5 proc. limitu finansowego.

Rozdział Vii

Zaniedbania przy melioracjach i utrzymaniu stanu technicznego urządzeń
melioracyjnych prowadzące do wzrostu zagrożenia powodziowego
Najważniejszym aktem prawnym regulującym wykonywanie przez administrację publiczną zadań w zakresie
melioracji wodnych, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia przeciwpowodziowego, jest ustawa z 18 lipca
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2001 r. – Prawo wodne. Ponadto w ustawie z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym określono obowiązki
nałożone na administrację publiczną w zakresie nadzoru i kontroli nad utrzymaniem przez właścicieli urządzeń melioracyjnych. Na utrzymanie urządzeń melioracyjnych przekazywane są dotacje ze środków budżetu państwa.
NIK przeprowadziła kontrolę pt. Realizacja zadań melioracji wodnych w dorzeczu rzeki Odry na terenie
województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Ustalenia kontroli wskazują na niewłaściwe prowadzenie ewidencji cieków i urządzeń melioracyjnych oraz niedostateczne
utrzymanie stanu technicznego tych cieków wodnych i urządzeń melioracyjnych. Na utrzymanie cieków przeznaczano od 13,7 proc. do 18,9 proc. zgłaszanych szacunkowych potrzeb. Urządzenia melioracji w kontrolowanych
spółkach wodnych były utrzymywane w granicach zaledwie od 9,5 proc. do 18,6 proc. ich długości.
Oceniono także jako niedostateczny sposób sprawowania nadzoru nad urządzeniami melioracyjnymi przez
organy samorządu powiatowego. Stwierdzono braki przeprowadzanych kontroli w zakresie potrzeb i stanu urządzeń melioracyjnych głównie pod kątem zabezpieczenia przeciwpowodziowego, a także ich bieżącego utrzymania.
Ponadto w kontrolowanych jednostkach brakowało rzetelnego rozeznania o organizacji systemu zarządzania
urządzeniami melioracyjnymi m.in. przez spółki wodne. Nieprawidłowości stwierdzono także przy wnioskowaniu
przez spółki wodne i wykorzystywaniu otrzymanych dotacji z budżetu państwa. Składano wnioski o dotację, zawyżając dane o ilości urządzeń i wielkości planowanych nakładów.
W wyniku katastrofalnej powodzi z lipca 1997 r. rząd, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, jak również wnioskom pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli, opracował wieloletni „Program dla Odry – 2006”, zatwierdzony do realizacji ustawą z dnia 6 lipca 2001 r. o ustanowieniu Programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006”.
Jednym z istotnych elementów tego programu jest realizacja tzw. projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu
rzeki Odry, finansowanego m.in. z pożyczki Banku Światowego.
Po kontroli pt. Audyt realizacji Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry przy wykorzystaniu pożyczki Banku Światowego, NIK wystawiła jednak ocenę negatywną. Kontrola wykazała brak efektywności i skuteczności podejmowanych działań w zakresie realizacji projektu w 2011 r. z uwagi na nierozpoczęcie jeszcze dwóch kluczowych jego zadań, tj. budowy zbiornika Racibórz oraz modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego.
Opóźnienia w tym zakresie wynosiły już 3 lata. W efekcie niskie było zaawansowanie finansowe realizacji Projektu.
Nieterminowa realizacja zadań spowoduje po części wzrost kosztów wykonania całego Projektu, które według
stanu na koniec czerwca 2011 r. szacowano na 826 mln euro, tj. były o około 321 mln euro wyższe od pierwotnie
zakładanych. Dotychczas nie określono jednak źródeł finansowania tej różnicy, co może być powodem dalszych
opóźnień w realizacji Projektu.
Instytucje odpowiedzialne za realizację Projektu dysponowały przyznanymi środkami w sposób niegospodarny
i nieefektywny. Na koniec 2011 wykorzystanie funduszy wynosiło zaledwie 119,2 mln zł, czyli 4,6 proc. planowanych
całkowitych kosztów projektu (2,6 mld zł), bowiem pieniądze wydano nie na roboty budowlane, ale na sfinansowanie usług konsultantów wsparcia technicznego, zakup nieruchomości czy sporządzenie i zaktualizowanie dokumentacji projektowo-technicznej. Opóźnienia powodują, że od czasu powodzi tysiąclecia z 1997 r., nie nastąpiła
istotna poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dorzecza Odry.
Do podobnych wniosków NIK doszła po przeprowadzeniu kontroli pt. Wykonywanie wybranych obowiązków
ustawowych przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz dyrektorów regionalnych zarządów
gospodarki wodnej.
W 2005 r. Rada Ministrów przyjęła „Strategię gospodarki wodnej”, w której określono podstawowe cele i kierunki działań w gospodarce wodnej. Sprawy gospodarki wodnej zostały uregulowane głównie w ustawie z dnia
18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r., poz. 145). Organami właściwymi w sprawach gospodarowania
wodami są: minister właściwy ds. gospodarki wodnej, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW) oraz
podlegli mu dyrektorowie regionalnych zarządów gospodarki wodnej (rzgw), wojewoda i organy jednostek samorządu terytorialnego.
Kontrolą objęto Prezesa KZGW oraz wszystkich 7 dyrektorów rzgw.
NIK oceniła pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, wykonywanie przez Prezesa Krajowego
Zarządu Gospodarki Wodnej oraz dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej wybranych ustawowych
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W latach 2008-2010 na utrzymanie wód i urządzeń wodnych wydatkowano łącznie 333,7 mln zł, w tym
205,3 mln zł ze środków budżetu państwa. Kwoty ponoszone corocznie na ten cel pokrywały zaledwie od 13,4 proc.
do 20,9 proc. potrzeb, szacowanych na 690 mln zł rocznie. Stałe niedofinansowanie omawianych zadań pogłębiały
rosnące szkody powodziowe, których wartość w 2010 r. oszacowano na ok. 1,4 mld zł.

Rozdział Iii

obowiązków, dotyczących zarządzania zasobami wodnymi, w tym zapobiegania powodziom. W szczególności
NIK pozytywnie ocenia działania podejmowane przez powyższe organy na rzecz utrzymania wód oraz utrzymania i budowy urządzeń wodnych w sytuacji niedostatecznego finansowania tych zadań, dalece odbiegającego
od potrzeb.

Z ustaleń kontroli wynika jednak, że nie opracowano wszystkich wymaganych przepisami prawa dokumentów
planistycznych w gospodarowaniu wodami. W badanym okresie, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
co prawda sporządził podstawowe dokumenty planistyczne w gospodarowaniu wodą, określone ustawą – Prawo
wodne, tj. program wodno-środowiskowy kraju (2010 r.) oraz plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (2011 r.), a także wstępną ocenę ryzyka powodziowego (2011 r.), nie opracował natomiast – pomimo powstania
obowiązku w tym zakresie od 1 stycznia 2002 r. – projektu planu ochrony przeciwpowodziowej oraz przeciwdziałania
skutkom suszy na obszarze kraju, z uwzględnieniem podziału na obszary dorzeczy, a dyrektorzy regionalnych zarządów nie opracowali projektów planów ochrony przeciwpowodziowej regionów wodnych oraz nie ustalili warunków
korzystania z wód regionu wodnego, a także w związku z pracami nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo
wodne zaprzestali opracowywania studiów ochrony przeciwpowodziowej dla większości regionów wodnych. Brak
powyższych dokumentów mógł stwarzać zagrożenie m.in. dla sprawnej organizacji ochrony przed powodzią.

Rozdział IV

Okresowe kontrole i badania stanu technicznego oraz stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących, administrowanych przez rzgw, wykazały znaczący wzrost na przestrzeni badanego okresu liczby budowli mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa – oceniany przez rzgw na ok. 37 proc., a przez organy nadzoru budowlanego
na ok. 59 proc. Stwierdzono, że niepełne wykonywanie koniecznych prac remontowych tych budowli, wynikających
z zaleceń pokontrolnych, m.in. ograniczane było niedoborem środków na utrzymanie wód i urządzeń wodnych.

Pozostałe istotne nieprawidłowości, stwierdzone przez NIK, dotyczyły nieprzeprowadzania obowiązkowych
co pięć lat kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania budowli hydrotechnicznych, co skutkowało
brakiem rzetelnych i wiarygodnych danych w tym zakresie. Ponadto, kontrola NIK ujawniła, że w badanym okresie w czterech z siedmiu rzgw nie przeprowadzono ani jednej kontroli gospodarowania wodami w zakresie stanu
zabezpieczenia przed powodzią oraz przebiegu usuwania skutków powodzi związanych z utrzymaniem wód oraz
urządzeń wodnych.

Rozdział V

Wskutek niedostatecznego finansowania (13,4-20,9 proc. rocznego zapotrzebowania) dyrektorzy rzgw zmuszeni
byli planować jedynie najpilniejsze zadania, co powodowało kumulację potrzeb, degradację zarządzanego majątku
oraz wzrost zagrożenia awarią zarządzanych maszyn i urządzeń.
Stwierdzono opóźnienia w realizacji 1 z 26 inwestycji (budowie Zbiornika Racibórz).
Dyrektorzy regionalnych zarządów nie wypełnili obowiązku kontroli okresowych budowli piętrzących. Spośród
budowli objętych obowiązkiem corocznej kontroli, kontrolą taką nie objęto w badanym okresie od 1,6 do 8,2 proc.
Natomiast z budowli objętych obowiązkiem kontroli co 5 lat, objęto nią 39,7 proc. budowli.

Rozdział Vii

Rozdział Vi

W badanym okresie nastąpił wzrost z 30 do 41 liczby budowli piętrzących mogących stwarzać zagrożenie
bezpieczeństwa.

C.	Transport
Od listopada 2007 r. do listopada 2012 roku – według danych Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej – oddano do ruchu 2250 km dróg krajowych, w tym 701 km autostrad, 808 km dróg ekspresowych,
194 km obwodnic oraz 547 km dróg po przebudowie. W budowie i przebudowie było 730 km dróg krajowych.
Trwały prace przy budowie nowych tras, w tym 240 km autostrad, 425 km dróg ekspresowych i 45 km obwodnic.
Ustawa budżetowa na rok 2012 zakładała wydatki budżetu państwa na dział transport w wysokości 6,4 mld zł.
Najwięcej, bo 2,35 mld zł, na publiczne drogi krajowe oraz infrastrukturę kolejową – 2,33 mld zł. Ponad 688 mln zł
przeznaczonych było na dotacje krajowych przewozów pasażerskich w celu wyrównania przewoźnikom kolejowym
strat z tytułu ulgowych przejazdów.
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Nieprawidłowości przy budowie i rozliczaniu budowy dróg i autostrad
Kontrola pt. Realizacja wybranych inwestycji drogowych w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych
na lata 2011-2015, została przeprowadzona w 3 oddziałach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
(GDDKiA), tj. w: Warszawie, Poznaniu i Łodzi.
Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę 3 inwestycji ujętych w „Programie Budowy Dróg Krajowych
na lata 2011-2015”, tj.:
1. 	Budowy drogi ekspresowej S2 w Warszawie, odc. Konotopa – Puławska wraz z odc. Lotnisko – Marynarska
S79, zwanej dalej „POW”, składającej się z 3 etapów;
2. 	Budowy zachodniej obwodnicy Poznania w ciągu drogi S11 na odcinku płn złotkowo – A2 (węzeł Głuchowo),
zwanej dalej „ZOP”, składającej się z 3 etapów;
3. 	Budowy obwodnicy Opoczna na drodze nr 12 zwanym dalej „obwodnicą Opoczna”.
Na realizację zadań inwestycyjnych w 2011 r. przewidziano środki finansowe z budżetu państwa w wysokości
prawie 3 mld zł oraz z Krajowego Funduszu Drogowego w wysokości prawie 31 mld zł.
Wyniki dotychczasowych kontroli wskazują, że w dalszym ciągu planowanie, przygotowanie i realizacja inwestycji
jest nieprawidłowa. Powyższe nieprawidłowości powodowały wydłużenie czasu ich realizacji, a także nieefektywne
wykorzystanie środków publicznych.
NIK negatywnie oceniła dwie z trzech badanych inwestycji. Negatywnie podsumowano też przygotowanie oraz
terminowość realizacji drogi ekspresowej S2 w Warszawie, odcinek Konotopa – Puławska wraz z odcinkiem Lotnisko
– Marynarska (S79). Najwyższa Izba Kontroli krytycznie oceniła też przygotowanie oraz realizację budowy zachodniej
obwodnicy Poznania w ciągu drogi S11 na odcinku płn złotkowo – A2 (węzeł Głuchowo), w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami.
Stwierdzone nieprawidłowości: Na dwóch skontrolowanych inwestycjach POW i ZOP, oddziały Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie i w Poznaniu nie posiadały w latach 2010-2011 kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji oraz wymaganych decyzji administracyjnych, w tym m.in. decyzji
o pozwoleniu na budowę. We wszystkich trzech skontrolowanych inwestycjach drogowych stwierdzono występowanie w 2011 r. opóźnień w realizacji robót. Przyczynami nieterminowej realizacji było m.in.: niskie tempo realizacji robót
budowlanych (mała ilość sprzętu i pracowników zaangażowanych przez wykonawcę na terenie budowy), późne
zawarcie przez oddział umów na przebudowę infrastruktury technicznej, nieuzyskanie w terminach planowanych
decyzji administracyjnych oraz niesprzyjające warunki pogodowe (obfite opady atmosferyczne). Ponadto wskazane
wyżej przyczyny niekorzystnie oddziaływały na tempo realizacji inwestycji w 2010 r. Etap II i Etap III POW w 2011 r.
realizowano bez zatwierdzonych szczegółowych harmonogramów robót. Przedkładane przez wykonawców projekty
szczegółowych harmonogramów robót były niezgodne z warunkami wynikającymi z zawartych umów, co powodowało, że inżynier kontraktu odmawiał ich zatwierdzenia. Nieprawidłowości w sprawowaniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzono w 2011 r. w trakcie realizacji dwóch inwestycji: POW i obwodnicy Opoczna. W trakcie realizacji drugiej inwestycji stwierdzono przypadki poniesienia dodatkowych wydatków z tytułu nieprawidłowego
zagospodarowania placu budowy oraz błędnie opracowanej dokumentacji projektowej.
Ponadto po kontroli GDDKiA Oddział w Warszawie, pt. Realizacja projektu inwestycyjnego pn. Budowa
drogi ekspresowej S8 na odcinku węzła „Konotopa” do węzła „Prymasa Tysiąclecia”, NIK negatywnie oceniła,
z punktu widzenia gospodarności i rzetelności wydatkowanie środków publicznych na sfinansowanie w kwocie
ok. 146 mln zł, po cenach ponaddwukrotnie wyższych niż rynkowe, zwiększonej objętości przesłony zabezpieczającej
przed napływem wody gruntowej. Zgodnie z umową wykonawca miał wykonać 93 721 m3 przesłony za wynagrodzeniem prawie 220 mln zł. Faktycznie wykonano 201 891,76 m3, za co wykonawca otrzymał wynagrodzenie wyższe o niemal 254 mln zł, tj. o 115,5 proc. Wynagrodzenie za zwiększony ponad dwukrotnie zakres robót
wypłacone zostało według cen przyjętych w umowie z wykonawcą (średnio 2,4 tys. zł za 1 m3 przesłony), podczas
gdy ceny rynkowe w tym czasie były mniej więcej 2,5-krotnie niższe (wykonawca płacił podwykonawcom średnio
996 zł za 1 m3 przesłony). W związku z tym ustaleniem NIK złożyła 10 sierpnia 2012 r. zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez funkcjonariuszy publicznych, którzy nie dopełnili obowiązków
w zakresie starannego gospodarowania środkami publicznymi oraz nadzoru nad ich wydatkowaniem, czym spowodowali szkodę majątkową w majątku SP w wielkich rozmiarach, tj. na kwotę ok. 150 mln zł.
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Pogorszenie się stanu bezpieczeństwa cywilnego ruchu lotniczego
w polskiej przestrzeni powietrznej

Rozdział Iii

Rozdział Ii

Podstawowe zasady ochrony lotnictwa cywilnego określone są w Konwencji o Międzynarodowym Lotnictwie
Cywilnym podpisanej w Chicago 7 grudnia 1944 r., a w szczególności w załączniku nr 17. W krajowym porządku
prawnym zasady ochrony lotnictwa cywilnego określone są w ustawie z 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze i w aktach
wykonawczych do tej ustawy. Sprawy wspólnych w UE zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego regulowało
rozporządzenie (WE) nr 2320/2002. Celem tego rozporządzenia było ustanowienie i wykonanie właściwych środków
wspólnotowych w celu zapobieżenia aktom bezprawnej ingerencji przeciw lotnictwu cywilnemu. Rozporządzenie
(WE) nr 2320/2002 zostało powołane bezpośrednio w przepisach prawa lotniczego oraz w przepisach wykonawczych, ustanawiających krajowe programy związane z ochroną lotnictwa cywilnego, w tym przede wszystkim w rozporządzeniu Rady Ministrów z 19 czerwca 2007 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego
realizującego zasady ochrony lotnictwa (rozporządzenie o KPOLC). UE w obliczu zwiększonego zagrożenia lotnictwa cywilnego aktami bezprawnej ingerencji wprowadziła w latach 2008-2010 nowe normy ochrony lotnictwa
cywilnego. Normy te były sukcesywnie modyfikowane pod kątem ich zaostrzenia, doprecyzowania i dostosowania
do pojawiających się nowych, do tej pory niezidentyfikowanych źródeł zagrożeń.
Kontrolę pt. Bezpieczeństwo cywilnego ruchu lotniczego w polskiej przestrzeni powietrznej przeprowadzono w: Ministerstwie Infrastruktury (od 18 listopada 2011 r. Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej), Urzędzie Lotnictwa Cywilnego (ULC), Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz w dziewięciu podmiotach
zarządzających lotniskami: im. L. Wałęsy w Gdańsku, Katowice-Pyrzowice, Kraków-Balice, Poznań-Ławica, RzeszówJasionka, Szczecin-Goleniów, Wrocław-Strachowice oraz im. F. Chopina w Warszawie.

Rozdział IV

NIK negatywnie oceniła działania legislacyjne ministra właściwego do spraw transportu, jako naczelnego organu
administracji rządowej i nadzorcze Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, jako centralnego organu administracji rządowej, dotyczące zagadnień ochrony lotnictwa cywilnego, w szczególności w zakresie trzech krajowych programów:
ochrony lotnictwa cywilnego, kontroli jakości i szkolenia.

Rozdział V

Minister i Prezes ULC nie doprowadzili do dostosowania przepisów ustawy z 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze
i jej aktów wykonawczych, do zgodności z regulacjami prawnymi Unii Europejskiej. Przepisy unijne wprowadzono
z dniem 29 kwietnia 2010 r., jednak do dnia opracowania niniejszej informacji, tj. blisko od dwóch lat, akty wykonawcze do prawa lotniczego nie zostały zaktualizowane. W rezultacie tych zaniedbań, nastąpił dualizm prawa krajowego i unijnego.Jednocześnie obowiązywały niezaktualizowane przepisy wykonawcze do Prawa lotniczego oraz
rozporządzenia Unii Europejskiej, stosowane wprost w krajowym porządku prawnym. Rodziło to nieprawidłowości
związane z interpretacją prawa przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Zaniedbania w tym zakresie stworzyły ponadto
zagrożenie dla Polski sankcjami ze strony władz UE.
NIK negatywnie oceniła nadzór Prezesa ULC nad ochroną lotnictwa cywilnego, realizowaną przez podmioty
gospodarcze wykonujące lotniczą działalność gospodarczą, w szczególności przez zarządzających lotniskami. Spośród
trzech krajowych programów, realizację i nadzór nad dwoma z nich, tj. Krajowym Programem Ochrony Lotnictwa
Cywilnego i Krajowym Programem Szkolenia, Najwyższa Izba Kontroli oceniła negatywnie.

Rozdział Vii

Rozdział Vi

W wyniku nieprawidłowości w zakresie stanowienia prawa i nadzoru, zadania w zakresie ochrony realizowane
były przez zarządzających lotniskami w sposób niedostateczny, niekiedy z rażącym naruszeniem prawa. Szczególną
uwagę zwraca dopuszczanie przez te podmioty do wykonywania kontroli bezpieczeństwa pasażerów, bagażu,
ładunków i poczty przez osoby nieposiadające wymaganych uprawnień.
Skala nieprawidłowości stwierdzonych przy realizacji zadań z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego przez kontrolowane jednostki, zdaniem NIK, mogła mieć wpływ na pogorszenie stanu bezpieczeństwa cywilnego ruchu lotniczego w polskiej przestrzeni powietrznej.

Niedoinwestowanie i wyeksploatowanie sieci kolejowej
Podstawowymi aktami prawnymi określającymi kontrolowaną działalność były: ustawa z 28 marca 2003 r.
o transporcie kolejowym, ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz ustawa z 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym. Największym problemem w rozwoju
transportu kolejowego jest niezadowalający stan techniczny znacznej części eksploatowanej sieci kolejowej, będący
skutkiem wieloletniego niedoinwestowania (szczególnie po roku 1990). W okresie członkostwa Polski w UE łączne
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nakłady inwestycyjne na linie kolejowe były sześciokrotnie niższe od nakładów na drogi krajowe (przy zbliżonej
długości sieci dróg krajowych i linii kolejowych). Wielką szansą, niespotykaną dotychczas, była możliwość poprawa
stanu technicznego sieci kolejowej poprzez efektywne wykorzystanie środków pomocowych w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
NIK w wyniku przeprowadzonej kontroli pt. Inwestycje infrastrukturalne PKP PLK SA negatywnie oceniła działania PKP Polskie Linie Kolejowe SA w zakresie realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Zarządca infrastruktury kolejowej (tj. PLK SA) zbadane zadania wykonywał nieterminowo, niegospodarnie, nielegalnie i nierzetelnie. W konsekwencji istnieje realna możliwość utraty części dofinansowania UE z przeznaczeniem na realizację inwestycji
infrastrukturalnych.
Negatywnie oceniono organizacyjno-instytucjonalne przygotowanie PLK SA do sprawnego wykorzystania pomocowych środków unijnych. Świadczy o tym fakt, że spośród 32 zadań przewidzianych do współfinansowania ze środków pomocowych nie podpisano umów na 18 zadań. Wynikało to m.in. z dokonywania zmian w rzeczowym zakresie
zadań, nierzetelnego przygotowania dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji (pozwoleń) administracyjnych
bądź opóźnień w przeprowadzaniu postępowań przetargowych. Nieterminowo realizowano inwestycje, co wynikało
głównie z wykonywania robót dodatkowych, niewłaściwej koordynacji robót, błędów w dokumentacji projektowej
i nierzetelności odbioru robót. Istnieje realne ryzyko związane z wykonaniem w latach 2011-2013 przez PLK SA określonych w Wieloletnim Programie Inwestycji Kolejowych, zakładającym, iż łączna kwota wydatków na inwestycje
kolejowe ma wynieść 19,2 mld zł, w tym 13,7 mld zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Niezależnie od słabości instytucjonalnej PLK SA, jej trudności w realizacji inwestycji były także skutkiem ograniczonego rynku wykonawców robót oraz biur projektowych. Okoliczności te wskazują na znaczne ryzyko niezrealizowania zadań określonych w Wieloletnim Programie Inwestycji Kolejowych do roku 2013 z perspektywą do roku 2015,
a w konsekwencji na ryzyko utraty części środków pomocowych UE i konieczność sfinansowania tylko ze środków
krajowych już rozpoczętych inwestycji. W związku z powyższą oceną PLK SA, NIK krytycznie ocenia działania ministra właściwego do spraw transportu, będącego organem właścicielskim tej spółki oraz odpowiadającego za rozwój
infrastruktury kolejowej. Uwagi te odnoszą się do opóźnień w przygotowywaniu dokumentów strategicznych dotyczących infrastruktury kolejowej, braku w odpowiednich kwotach i terminach środków na finansowanie inwestycji
(głównie umożliwiających absorpcję środków pomocowych UE) oraz nieskutecznego nadzoru właścicielskiego nad
działalnością PLK SA. Jednocześnie dostrzeżono w okresie objętym kontrolą znaczne zwiększenie aktywności ministra w tworzeniu warunków zapewniających sprawną realizację inwestycji. Dotyczy to w szczególności zwiększania
środków publicznych na finansowanie inwestycji infrastrukturalnych PLK SA.
Stwierdzone nieprawidłowości: Nieprawidłowości w działalności administracji rządowej dotyczyły głównie opieszałości w programowaniu inwestycji kolejowych. Podstawowy dokument, stwarzający systemowe rozwiązania dla
transportu kolejowego, „Master plan dla transportu kolejowego w Polsce do roku 2030” został przyjęty przez Radę
Ministrów dopiero 19 grudnia 2008 r., tj. po upływie roku od zatwierdzenia przez Komisję Europejską decyzji w sprawie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do roku 2013
z perspektywą do roku 2015 przyjęto dopiero w grudniu 2011 r. Nie zostały zapewnione PLK SA w odpowiednich
kwotach i terminach środki na dofinansowanie inwestycji kolejowych, niewystarczający był także nadzór ministra
nad wykorzystaniem środków pomocowych, realizacją planów inwestycyjnych, rozliczaniem inwestycji finansowanych z budżetu państwa i sprawozdawczością PLK SA z realizacji inwestycji.
W działalności PLK SA ujawniono nieprawidłowości na wszystkich etapach realizacji inwestycji. Na etapie przygotowania do realizacji stwierdzono opóźnienia w wyborze oferentów na wykonanie robót inwestycyjnych, wynikające
w znacznej mierze z winy inwestora. PLK SA nie wypracowała, jak dotychczas, skutecznych sposobów na eliminowanie opóźnień zleceń realizowanych przez biura projektowe, jak i błędów i usterek projektów. Istotą przyczyną
długiego okresu uzyskania decyzji (pozwoleń) administracyjnych była konieczność poprawiania i uzupełniania wniosków w tych sprawach. Nieterminowo realizowano inwestycje, spośród zbadanych 21 we wszystkich przypadkach
wystąpiły opóźnienia w stosunku do pierwotnych założeń. W okresie objętym kontrolą PLK SA nie wykonywała
zarówno rzeczowych planów inwestycyjnych, jak i planowanych nakładów na te inwestycje.
Niskie wykorzystywanie środków pomocowych UE spowodowało, iż Rząd RP wystąpił do Komisji Europejskiej
z wnioskiem o przesunięcie kwoty 1,2 mld euro z inwestycji kolejowych na inne cele. Jednakże wniosek strony polskiej
nie został zaakceptowany. Odmowa ta została uzasadniona potrzebą wspierania rozwoju transportu kolejowego.
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Istnieje ryzyko niewykorzystania środków pomocowych UE i konieczności sfinansowania rozpoczętych inwestycji
ze środków krajowych.

Rozdział Ii

Podstawowym aktem prawnym regulującym działalność inspekcji transportu drogowego, w tym Głównego
Inspektora TD, jest ustawa z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Główny Inspektor TD jest centralnym organem administracji rządowej podległym ministrowi właściwemu do spraw transportu. Zadania Głównego Inspektora
TD finansowane są z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw transportu
(część 39 – Transport).

Rozdział Iii

Niska ściągalność mandatów za wykroczenia wychwycone przez fotoradary

Główny Inspektor TD jest właściwy w sprawach wydawania decyzji administracyjnych dotyczących m.in. licencji
na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego, zezwoleń w międzynarodowym transporcie drogowym i zezwoleń na przewóz kabotażowy, formularzy jazdy, zaświadczeń na międzynarodowy niezarobkowy przewóz drogowy, świadectw kierowcy oraz certyfikatów, a także w sprawach związanych z kontrolą uiszczenia opłaty
elektronicznej za przejazd po drogach krajowych i z kontrolą przestrzegania przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami. Główny Inspektor TD koordynuje, nadzoruje i kontroluje działalność wojewódzkich inspektorów transportu drogowego (WITD) oraz nadzoruje wykonanie w roku budżetowym planów rzeczowo-finansowych
w części dotyczącej tych inspektoratów. Główny Inspektor TD kieruje inspekcją transportu drogowego przy pomocy
podległego mu Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz delegatur terenowych GITD.

Rozdział IV

NIK skontrolowała Funkcjonowanie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w latach 2010-2011
i ogólnie pozytywnie oceniła jego działalność. Stwierdzone nieprawidłowości w działalności GITD wystąpiły natomiast przy realizacji zadań związanych z ujawnianiem za pomocą urządzeń rejestrujących (fotoradary) naruszeń przepisów ruchu drogowego w wyniku przekraczania dopuszczalnej prędkości przez kierowców oraz niestosowania się
do sygnałów świetlnych. Polegały one na małej skuteczności sankcjonowania wykroczeń (25,6 proc. ogólnej liczby
wykonanych zdjęć) oraz niedotrzymywaniu 180-dniowego terminu nałożenia grzywny w drodze mandatu karnego
od daty popełnienia wykroczenia.
Stwierdzono także: działania sprawców wykroczeń, których celem jest przedłużanie toczącego się postępowania, aby doprowadzić do przedawnienia karalności; brak przepisu zezwalającego Inspekcji Transportu Drogowego
na generowanie przez system radarowy mandatu kredytowanego i wysłanie go pocztą do sprawcy wykroczenia oraz
niedostosowywanie oprogramowania systemu radarowego do automatycznego generowania mandatów.

Rozdział V

Niedostateczna ochrona dróg przed niszczeniem przez przeciążone pojazdy
(połowa dróg jest w stanie złym lub niezadowalającym)
Zgodnie z ustawą o drogach publicznych do zarządcy drogi należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg. Ochrona drogi to działania mające na celu niedopuszczenie do przedwczesnego zniszczenia drogi, obniżenia klasy drogi, ograniczenia jej funkcji, niewłaściwego jej użytkowania oraz
pogorszenia warunków bezpieczeństwa ruchu. Od 3 listopada 2007 r. do zarządcy drogi należy także budowa, przebudowa, remont i utrzymanie miejsc wykonywania kontroli ruchu i transportu drogowego, przeznaczonych w szczególności do ważenia pojazdów. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
określono w rozporządzeniu MTiGM z 2 marca 1999 r.

Rozdział Vi

Inspekcja Transportu Drogowego powołana została do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie transportu
drogowego i niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego wykonywanego pojazdami
samochodowymi.
Zadania ITD, określone w ustawie, wykonuje m.in. Główny Inspektor, który m.in. koordynuje, nadzoruje i kontroluje działalność wojewódzkich inspektorów oraz nadzoruje wykonanie w roku budżetowym planów rzeczowo-finansowych w części dotyczącej WITD. Główny Inspektor jest centralnym organem administracji rządowej, podległym
ministrowi właściwemu do spraw transportu.

Rozdział Vii

Z opracowania Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie wynika m.in., że przejazd jednego samochodu ciężarowego o nacisku 100 kN/oś znaczy dla nawierzchni jezdni tyle, co przejazd 160 tys. samochodów oso-
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bowych. Natomiast pojazd ciężarowy o nacisku dwukrotnie większym, tj. 200 kN/oś, powoduje 16-krotnie większe
zniszczenie nawierzchni drogi.
Z opracowania sporządzonego przez Biuro Analiz i Dokumentacji Kancelarii Senatu RP w październiku 2009 r.
wynika m.in., że stan techniczny dróg publicznych o łącznej długości 364,5 tys. km zarządzanych przez samorządy
(wojewódzkie, powiatowe i gminne) na koniec 2008 r. oceniany był następująco:
 dobry i zadowalający – 28,6 proc.;
 niezadowalający – 35,5 proc.;
 zły – 35,9 proc.
Wg raportu GDDKiA za rok 2008 ocena globalna sieci dróg krajowych (19,5 tys. km), uwzględniająca stan techniczny ich nawierzchni, przedstawiała się następująco:
 stan dobry – 53,6 proc.;
 niezadowalający – 25,1 proc.;
 zły – 21,3 proc.
NIK sprawdziła, jak wygląda Ochrona dróg przed niszczeniem przez przeciążone pojazdy i oceniła negatywnie organizację i prowadzenie przez wojewódzkich inspektorów kontroli ważeniowych z uwagi na brak ich ciągłości
i ograniczoną wiarygodność pomiarów.
Stwierdzone nieprawidłowości: W wyniku przeprowadzonych kontroli ustalono m.in., że:
 organizacja kontroli ważeniowych prowadzonych przez WITD nie zapewniała skutecznej ochrony dróg,
a stosowane wagi przenośne nie zapewniały wiarygodności pomiarów za ich pomocą dokonywanych;
 zakupów wag przenośnych i motocykli wspomagających kontrole ważeniowe (przeprowadzone w latach
2008-2009 przez GDDKiA i przy udziale Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego) dokonano z naruszeniem pzp;
 kontrole ważeniowe prowadzono głównie na drogach krajowych, ponieważ zarządcy dróg wojewódzkich,
powiatowych i gminnych jedynie w znikomym zakresie przygotowali miejsca do ważenia pojazdów, w których ITD może prowadzić czynności kontrolne;
 Główny Inspektor prawidłowo wykonywał nadzór nad wojewódzkimi inspektorami, nie zachował jednak
jednolitej linii orzeczniczej przy rozpatrywaniu odwołań od decyzji o naliczeniu kar pieniężnych za przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów;
 Minister Infrastruktury nie zapewnił w pełni skutecznego nadzoru nad Generalnym Dyrektorem i Głównym
Inspektorem, realizującymi postępowania przetargowe na dostawy sprzętu wykorzystywanego m.in. podczas kontroli ważeniowych;
 od roku 2006 minister właściwy do spraw transportu nie zapewnił przeniesienia na drogi krajowe wag
stacjonarnych znajdujących się na terenie zlikwidowanych drogowych przejść granicznych, a aktualny stan
techniczny tych urządzeń uniemożliwia wykorzystywanie ich przez ITD do ważenia pojazdów.

D. Rolnictwo, rynki rolne
Ustawa budżetowa na rok 2012 zakładała wydatki budżetu państwa na dział rolnictwo i łowiectwo w wysokości
ponad 6 mld zł, w tym ponad 2,7 mld w formie dotacji i subwencji, w tym na dofinansowanie dla Agencji Rynku
Rolnego i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Straty producentów warzyw w związku z kryzysem spowodowanym
rozpowszechnieniem informacji o pojawieniu się w świeżych warzywach
szczepu bakterii E. coli
W związku z drastycznym spadkiem popytu na warzywa w miesiącach maj – czerwiec 2011 r., który był konsekwencją rozpowszechnienia informacji o tym, że świeże warzywa są rzekomym źródłem bakterii E. coli, powodującej
niebezpieczne zatrucia pokarmowe, producenci warzyw w wielu państwach członkowskich Unii Europejskiej, w tym
również w Polsce, ponieśli dotkliwe straty.
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Na wniosek państw członkowskich najbardziej dotkniętych kryzysem na rynku warzyw, m.in. Polski, Komisja Europejska w trybie pilnym wydała rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 585/2011 z 17 czerwca 2011 r. ustanawiające tymczasowe nadzwyczajne środki wspierania sektora owoców i warzyw. Rozporządzenie zostało ogłoszone
w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 18 czerwca 2011 r. (sobota).

Rozdział Ii

W celu wdrożenia rozwiązań określonych przepisami UE i umożliwienia skorzystania ze wsparcia unijnego przyjęto w Polsce przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 21 czerwca 2011 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku
Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wspierania rynków owoców
i warzyw, które weszło w życie w dniu ogłoszenia, tj. 22 czerwca 2011 r. W przepisach krajowych wskazano Agencję
Rynku Rolnego, jako jednostkę wykonującą zadania i obowiązki państwa członkowskiego związane z udzielaniem
wsparcia. W załączniku do rozporządzenia określono maksymalne kwoty wsparcia na hektar w przypadku przeprowadzenia określonych w programie działań, tj. zielonych zbiorów, niezbierania lub wycofania z rynku.

Rozdział Iii

Określając w rozporządzeniu z 22 czerwca 2011 r. wysokość stawek, nie uwzględniono możliwości występowania o pomoc za warzywa w uprawie polowej, przyjmując, że wnioski będą dotyczyły jedynie działań związanych
z uprawami pod osłonami. Tym samym nie uwzględniono skali pomocy i różnic wynikających ze sposobu uprawy.
Rozporządzenie z 21 czerwca 2011 r. zostało zmienione 10 sierpnia 2011 r. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami
po 19 sierpnia 2011 r. dyrektorzy OT ARR powinni określać wysokość wsparcia, uwzględniając współczynnik wsparcia, sposób produkcji (uprawy pod osłonami, uprawy gruntowe) oraz rodzaj dokonanych działań (niezbieranie, zielone zbiory).

Rozdział IV

Centrala Agencji Rynku Rolnego, po wejściu w życie 18 czerwca 2011 r. rozporządzenia wykonawczego Komisji
Unii Europejskiej nr 585/2011 z 17 czerwca 2011 r. ustanawiającego tymczasowe nadzwyczajne środki wspierania
sektora owoców i warzyw, poinformowała niezwłocznie dyrektorów oddziałów terenowych o wprowadzeniu programu. Programem wsparcia objęci zostali producenci sektora warzyw, którzy przeprowadzili działania związane
z wycofaniem z rynku, niezbieraniem i zielonymi zbiorami wyłącznie w okresie od 26 maja do 30 czerwca 2011 r.

Rozdział V

Bezpośrednio po wprowadzeniu programu, 24 czerwca 2011 r., Agencja w prasie, radiu, telewizji, instytucjach
współpracujących oraz na portalach internetowych rozpowszechniła informacje (460 komunikatów) na temat programu. Na stronie internetowej Agencji oraz w pozostałych komunikatach medialnych nie informowano o możliwości wsparcia producentów uprawiających warzywa zarówno w gruncie, jak i pod osłonami. Prośba o informowanie o warunkach wsparcia skierowana została również do urzędów gmin, urzędów miast, starostw powiatowych,
instytucji pracujących na rzecz rolników (Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ośrodków doradztwa
rolniczego itp.). W efekcie prowadzonych działań informacyjnych terminowo złożono 4951 wniosków o udzielenie
wsparcia.

Rozdział Vii

Rozdział Vi

NIK sprawdziła, jak przebiegała Realizacja programu wsparcia producentów warzyw w związku z kryzysem spowodowanym szczepem bakterii EHEC w 2011 roku. Kontrolerzy ocenili pozytywnie realizację programu
wsparcia przez Agencję Rynku Rolnego, pomimo rażących nieprawidłowości w realizacji programu stwierdzonych
w Oddziale Terenowym Agencji w Kielcach. Stosownie do przepisów Unii Europejskiej i przepisów krajowych przeprowadzenie czynności zadeklarowanych w powiadomieniu mogło się odbywać tylko w obecności kontrolera
oddziału terenowego Agencji. Spośród złożonych do OT ARR w Kielcach 624 powiadomień o zamiarze dokonania
zielonych zbiorów lub niezbierania produktów do kontroli zakwalifikowano 387 powiadomień, z których 213 poddano kontroli. Nie przeprowadzono kontroli 174 prawidłowo złożonych powiadomień. Nieprzeprowadzenie kontroli
technicznych terminowo złożonych 174 powiadomień w Oddziale Terenowym Agencji w Kielcach oraz wydanie przez
dyrektora OT decyzji przyznających wsparcie 154 producentom, na podstawie pozytywnie zweryfikowanych wniosków z oświadczeniami – pomimo złożonych powiadomień było działaniem nielegalnym i nierzetelnym.
Wbrew obowiązującym procedurom kontrolerzy OT ARR w Kielcach nie otrzymywali poleceń kontroli, a informacje o powiadomieniach były przekazywane bezpośrednio kontrolerom w formie elektronicznej bez stosownej dyspozycji. Mimo że 29 i 30 czerwca 2011 r. na terenie OT ARR w Kielcach kontrolę przeprowadzało odpowiednio 17 i 36
kontrolerów, a dzienna liczba kontroli koniecznych do wykonania wyniosła około 190, nie przeprowadzono kontroli
wszystkich powiadomień.
Producenci, u których nie zostały przeprowadzone kontrole powiadomień, ponownie złożyli wnioski o przyznanie wsparcia wraz z oświadczeniami potwierdzającymi wykonanie takich samych działań (jak wskazanych
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w powiadomieniach), ale w okresie wcześniejszym – już od 26 maja do 21 czerwca 2011 r. Spośród tych wniosków,
154 zostały pozytywnie zweryfikowane po przeprowadzeniu kontroli w lipcu 2011 r. i na podstawie decyzji Dyrektora Oddziału dokonano wypłat na łączną kwotę 2099,9 tys. zł (528,3 tys. euro).
Pracownicy Oddziału, weryfikujący złożone wnioski o przyznanie wsparcia, nie mieli informacji o wcześniej złożonych powiadomieniach. Rozbieżności dotyczące okresu faktycznego wykonania działań nie zostały uwzględnione przez pracowników przygotowujących projekty decyzji o udzieleniu pomocy, pomimo posiadania kompletu
dokumentów.
Agencja terminowo wydała 4714 decyzji, na podstawie których przyznane zostało wsparcie dla producentów
do upraw warzyw o łącznej powierzchni 2026,4 ha. We wszystkich oddziałach terenowych stosowano jednakowe
stawki wsparcia dla poszczególnych działań i rodzajów upraw. Łącznie dokonano wypłat na kwotę ponad 45 mln euro.
Nie została przekroczona kwota 46,4 mln euro przyznana Polsce przez KE na realizację programu.

Niedostateczne działania dotyczące zwalczania salmonelli w stadach kur
Państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązane zostały przepisami unijnymi do wprowadzenia i realizacji
krajowych programów zwalczania chorób odzwierzęcych, w tym salmonelloz, i osiągnięcia celów wspólnotowych.
Cele wspólnotowe określone zostały w rozporządzeniach Komisji Europejskiej. Zgodnie z tymi przepisami w stadach
hodowlanych kur maksymalny poziom wyników pozytywnych nie powinien przekraczać 1 proc. w stadach hodowlanych, a w stadach towarowych kur niosek 2 proc..
W Polsce krajowe programy przygotowuje Główny Lekarz Weterynarii. Po ich zatwierdzeniu przez Komisję Europejską wprowadzane są w życie rozporządzeniami Rady Ministrów.
Nadzór nad realizacją Krajowych programów sprawuje Główny Lekarz Weterynarii. Za ich realizację na terenie województwa odpowiadają wojewódzcy lekarze weterynarii, a na terenie powiatów – powiatowi lekarze
weterynarii.
Krajowe programy finansowane są ze środków budżetu państwa. Niektóre koszty określone w decyzjach KE
są w 50 proc. refundowane ze środków UE.
Realizacja Krajowych programów zwalczania salmonelli w stadach drobiu w państwach UE ma przede wszystkim
zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne obywateli, ale także swobodny handel oraz eksport drobiu i jaj konsumpcyjnych. Dzięki temu również w Polsce można oczekiwać zmniejszenia liczby zachorowań u ludzi wywołanych salmonellą oraz zwiększenia konkurencyjności na rynkach zewnętrznych oraz pokrycia potrzeb rynku wewnętrznego.
Wprowadzenie krajowych programów w Polsce poprzedzone było monitorowaniem występowania salmonelli.
W jego wyniku w latach 2004-2006 pałeczki salmonelli stwierdzono odpowiednio w 6,3 proc., 10,3 proc. oraz
4,8 proc. stad hodowlanych kur. W stadach kur niosek w latach 2004-2005 obecność pałeczek salmonelli stwierdzono w 51 proc. badanych prób.
Zachorowania na salmonellę u ludzi w Polsce w latach 2007-2011 systematycznie spadały. Liczba stwierdzonych
zachorowań w 2007 r. wynosiła 11 704, w 2008 r. – 9608, w 2009 r. – 8964, w 2010 r. – 9733, w 2011 r. – 8814.
Według danych EFSA liczba potwierdzonych przypadków zachorowań na salmonellę w krajach UE zmalała
z 151,9 tys. w 2007 r. do 99 tys. w 2010 r. Szacuje się, że liczba rzeczywistych zachorowań na salmonellę wynosi
około 6,2 mln przypadków, a koszty społeczne związane z leczeniem ludzi i zwierząt sięgają rocznie około 3 mld euro.
NIK zbadała Realizację programów zwalczania salmonelli w stadach kur i pozytywnie oceniła działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, skontrolowane organy
Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie realizacji programów zwalczania salmonelli w stadach hodowlanych kur i towarowych kur.
Należy jednak podkreślić, że pomimo zmniejszającego się odsetka stad zakażonych, nie zostały osiągnięte –
wyznaczone przepisami – ostateczne cele unijne dotyczące ograniczenia występowania salmonelli.
Ważne miejsce w polityce rolnej UE zajmuje bezpieczeństwo żywności i żywienia. Jednym z warunków tego jest
skuteczne zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, które mogą bezpośrednio mieć wpływ na zdrowie ludzi. W praktyce odbywa się to poprzez realizację krajowych programów. W Polsce programy takie obowiązują odrębnie dla kilku
chorób i gatunków zwierząt.
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Zwalczanie salmonellozy w warunkach określonych w Krajowych programach rozpoczęto w stadach hodowlanych kur w 2007 r., a w stadach towarowych kur niosek w 2008 r. Zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia zwierząt
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt krajowe programy opracowuje Główny Lekarz Weterynarii, zatwierdza
Komisja Europejska, a wprowadza Rada Ministrów w drodze rozporządzeń.

Rozdział Ii

Kontrola wykazała, że Krajowe programy wprowadzane były w życie z kilkumiesięcznymi opóźnieniami, a więc
nie zapewniały ciągłości ich obowiązywania. Z reguły KE zatwierdzała programy pod koniec roku poprzedzającego
ich obowiązywanie, natomiast rozporządzenia Rady Ministrów zaczynały obowiązywać od kwietnia lub maja, a nie
od 1 stycznia.

Rozdział Iii

W świetle powyższego, rozważenia wymaga zasadność dalszego obowiązywania przepisu ustawy z 11 marca
2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt – zwanej dalej uoozz – zobowiązującego Radę Ministrów do wprowadzania Krajowych programów w drodze rozporządzeń. NIK w tym zakresie wnioskowała o zmianę tej ustawy w kierunku upoważnienia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do wydawania rozporządzeń wprowadzających Krajowe programy, tym bardziej, że są one w całości realizowane przez organy weterynarii
podlegające MRiRW.
Kontrola wykazała, że wielu właścicieli stad kur – pomimo ustawowego obowiązku – nie zgłaszało prowadzenia
takiej działalności powiatowym lekarzom weterynarii, natomiast zgłaszało – zgodnie z przepisami prawa podatkowego – prowadzenie tej działalności, zaliczanej do działów specjalnych produkcji rolnej, właściwym naczelnikom
urzędów skarbowych. W konsekwencji stada te nie były objęte Krajowymi programami. Na terenie działania skontrolowanych 6 wojewódzkich inspektoratów weterynarii dotyczyło to 10,6 proc. podmiotów utrzymujących stada kur.

Rozdział IV

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli niezbędne jest zwiększenie kontroli powiatowych lekarzy weterynarii w zakresie ujawniania niezgłoszonej działalności nadzorowanej. Ponadto należy także rozważyć celowość wprowadzenia
do ustawy – Ordynacja podatkowa rozwiązań umożliwiających powiatowym i wojewódzkim lekarzom weterynarii uzyskiwanie w urzędach skarbowych informacji o zgłoszeniu prowadzenia takiej działalności w celu weryfikacji
danych zawartych w rejestrach.

Rozdział V

W krajowych programach dla stad kur niosek, w niektórych latach, rozszerzono katalog przesłanek do wypłaty
odszkodowań określony w art. 49 ust. 5 uoozz o przetworzone termicznie jaja pochodzące ze stad zakażonych.
W rezultacie tego wypłacono 12,2 mln zł na podstawie rozszerzonego przez Radę Ministrów w rozporządzeniach
w sposób nieuprawniony ustawowego katalogu tych przesłanek. Z kolei w obowiązujących krajowych programach w stadach hodowlanych kur na lata 2010-2011 poszerzono katalog okoliczności uniemożliwiających wypłatę
odszkodowań o okoliczności niewymienione w art. 49 ust. 7 uoozz, w wyniku czego nie wypłacono 1,2 mln zł. Działania te – jak wyjaśnił Główny Lekarz Weterynarii – miały na celu między innymi ograniczenie wydatków ze środków
budżetu państwa.
Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli należy dokonać zmian w uoozz w kierunku uszczegółowienia przepisów określających przesłanki umożliwiające i ograniczające uzyskanie odszkodowania.

Rozdział Vii

Rozdział Vi

Wartość rynkowa kur z likwidowanych stad była ustalana jako średnia kwot oszacowania przyjętych przez dwóch
rzeczoznawców i powiatowego lekarza weterynarii. W związku z nieokreśleniem kryteriów wycen różnice w szacowaniu wartości kur były bardzo duże. Wyceny kur dokonywane przez rzeczoznawców były niekiedy wyższe nawet
o około 100 proc. od wycen powiatowych lekarzy weterynarii. W rezultacie różnice pomiędzy ustaloną wartością
rynkową kur w stadach w zbliżonym wieku na terenie działania różnych PIW sięgały nawet 300 proc.

Niedostateczny nadzór weterynaryjny i sanitarny nad przestrzeganiem standardów
przez producentów żywności
Powiatowi lekarze weterynarii na podstawie przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej
i ustawy z 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego sprawują nadzór weterynaryjny nad produkowaną żywnością pochodzenia zwierzęcego. Państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni, na podstawie ustawy
z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i ustawy z 25 września 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, sprawują nadzór sanitarny nad produkowaną żywności pochodzenia niezwierzęcego oraz nadzór nad
żywnością znajdującą się w obrocie, a także nadzór nad produkcją i obrotem materiałów i wyrobów przeznaczonych
do kontaktu z żywnością. Powiatowi lekarze weterynarii oraz państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni wydają
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decyzje w sprawie zatwierdzenia zakładów produkujących żywność oraz poprzez kontrole okresowe sprawują
nadzór nad bezpieczeństwem produkowanej i wprowadzanej do obrotu żywności. W razie stwierdzenia nieprawidłowości, organy te wydają decyzje administracyjne, w których m.in. zakazują używania niewłaściwych surowców,
nakazują wycofanie z obrotu niebezpiecznych produktów oraz nakazują usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości
w wyznaczonym terminie. W sytuacjach, gdy zachodzą określone przesłanki, organy te wydają decyzje o cofnięciu
zatwierdzenia i wykreślają dany zakład działający na rynku spożywczym z rejestru nadzorowanych zakładów. Z tytułu
sprawowanego nadzoru ww. organy pobierają opłaty, które w terminach określonych w rozporządzeniu Ministra
Finansów z 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa przekazywane
są na odpowiedni rachunek dochodów budżetu państwa.
NIK skontrolowała, jak wygląda Nadzór weterynaryjny i sanitarny nad przestrzeganiem przez producentów żywności standardów weterynaryjnych i sanitarnych w województwie podkarpackim. Ocena wypadła
pozytywnie, ale jednocześnie NIK stwierdziła nieprawidłowości w zakresie sprawowanego nadzoru, które dotyczyły w szczególności nielegalnego i nierzetelnego działania organów sprawujących nadzór nad bezpieczeństwem
żywności.
Kontrola wykazała, że niektóre produkty żywnościowe znajdujące się w obrocie nie spełniały właściwej jakości
zdrowotnej, co mogło mieć wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe konsumentów. Także niektóre zakłady produkujące żywność lub zajmujące się jej obrotem, nie przestrzegały standardów sanitarnych lub weterynaryjnych,
mających wpływ na jakość zdrowotną żywności. Organy sprawujące nadzór nad bezpieczeństwem żywności musiały
podejmować w tych przypadkach działania, mające na celu wyeliminowanie z obrotu niebezpiecznej żywności oraz
usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

E. Rybołówstwo
Opóźnienia i nieprawidłowości w realizacji programów wspierania
polskiego rybołówstwa grożące utratą przyznanych dopłat
Polski sektor rybacki stanowi 0,07 proc. PKB, jednakże ma ogromny wpływ na życie społeczno-gospodarcze trzech
nadmorskich województw (zachodniopomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego). Udział produktów rybnych w eksporcie stanowił 10 proc. całego eksportu żywności, a w 2006 r. w rybołówstwie morskim pracowało
3,4 tys. osób. W grudniu 2007 r. polska flota rybacka liczyła 866 jednostek o łącznym tonażu 21 234 GT i mocy
86 617 kW. W kwietniu 2008 r. Polska przyjęła Krajowy Plan Restrukturyzacji Floty Bałtyckiej, którego uzupełnieniem
był zatwierdzony w styczniu 2009 r. przez MRiRW Plan Dostosowania Nakładu Połowowego (PDNP). PDNP przedstawia działania planowane przez polską administrację rybołówstwa w celu dostosowania floty do dostępnych kwot
połowowych i osiągnięcia zgodności z wspólną polityką rybołówstwa Unii Europejskiej. PDNP zakładał osiągnięcie
do końca 2011 r. docelowej redukcji tonażu floty poławiającej dorsza o 6 tys. GT i mocy o 20 tys. kW. W celu złagodzenia potencjalnie negatywnych skutków społecznych i gospodarczych wdrożenia PDNP postanowiono, że część floty
rybackiej, która nie otrzyma specjalnych zezwoleń na połów dorsza, otrzyma odszkodowanie za utratę dochodów.
Ogólne cele programu, opis środków realizowanych w ramach poszczególnych osi priorytetowych oraz zasady
i procedury zarządzania i wdrażania zostały określone w Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, zatwierdzonym przez Komisję Europejską decyzją
z 16 października 2008 r. Zadania oraz właściwość organów w zakresie wspierania zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego, a także warunki i tryb przyznawania, wypłaty oraz zwracania pomocy finansowej na realizację
środków objętych osiami priorytetowymi zawartymi w programie, w tym pomocy technicznej, zostały określone
w ustawie z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego.
NIK sprawdziła, jak wygląda Realizacja Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w zakresie restrukturyzacji floty rybackiej i rozwoju
obszarów zależnych od rybactwa.
Na realizację programu w zakresie objętym kontrolą (osie priorytetowe 1, 4 i 5) zaplanowano 2,4 mld zł. Wartość
wypłaconej pomocy z osi priorytetowych 1, 4 i 5 wynosiła na koniec 2011 r. odpowiednio prawie 453 mln zł
(48,9 proc.), 21,4 mln zł (1,6 proc.) i 26,3 mln zł (12,8 proc.).
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W ocenie NIK opóźnienia w realizacji osi 4 stwarzały realne zagrożenie niewykorzystania środków finansowych
przyznanych na lata 2007-2013.

Rozdział Ii

Oś priorytetowa 1. Obowiązujące procedury nie zapewniały skutecznej kontroli prawidłowości wypłaty pomocy
beneficjentom ze środka 1.5. – obowiązujące przepisy nie zawierały wystarczających podstaw, umożliwiających
ARiMR przeprowadzenie efektywnej weryfikacji pozostawania przez beneficjenta poza zawodem rybaka.
Z powodu m.in. nieprawidłowego sposobu organizacji postępowania związanego z realizacją płatności i nadzoru
nad nim, wypłata pomocy dokonywana była z naruszeniem wymaganych terminów. We wszystkich kontrolowanych
oddziałach regionalnych ARiMR stwierdzono naruszenia zasad przyznawania rybakom pomocy finansowej, w tym
wypłaty pomocy, mimo że wnioskodawcy nie dopełnili wymogów określonych przepisami rozporządzenia wykonawczego do osi priorytetowej 1, udzielenia niezgodnie z kryteriami ustalonymi przez km określającymi minimalny
staż pracy uprawniający do jej otrzymania oraz wypłaty pomocy niezgodne z celami określonymi w art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006.

Rozdział Iii

Oś priorytetowa 4. MRiRW dopiero po upływie blisko 4 lat od początku okresu programowania 2007-2013
dokonało wyboru lokalnych grup rybackich (LGR) do realizacji lokalnych strategii rozwoju obszarów rybackich
(LSROR). Pierwszy konkurs na wybór LGR do realizacji LSROR przeprowadzono z ponaddwukrotnym przekroczeniem
3-miesięcznego terminu, ogłoszonego przez Ministra RiRW.
Oś priorytetowa 5. Negatywna ocena wdrażania i realizacji tej osi wynikała przede wszystkim z nieprawidłowego
wydatkowania przez MRiRW w latach 2008-2010 środków budżetowych w łącznej kwocie 3,2 mln zł. W wyniku
niewłaściwej interpretacji znaczenia Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli (OSZiK) środki te wykorzystano na sfinansowanie kosztów dotyczących czynności wykonywanych przez pracowników MRiRW, niewchodzących w struktury
Instytucji Zarządzającej.

Rozdział IV

Powierzenie Fundacji FAPA roli Instytucji Pośredniczącej dla osi 5, dokonane zostało w sposób niezgodny z wymogiem określonym w ustawie o finansach publicznych. Minister RiRW nie podjął działań w celu zapewnienia i wykazania, że oferta przedstawiona przez Fundację FAPA była ofertą najkorzystniejszą.
W ocenie NIK nieprawidłowo rozliczono dotację udzieloną Fundacji FAPA na sfinansowanie zadań IZ. Z powodu
nieudostępnienia przez Ministra RiRW do 31 maja 2011 r. na stronie internetowej wzoru wniosku o dofinansowanie
z osi priorytetowej 5, Fundacja FAPA nie miała możliwości zrealizowania w 2010 r. 11 z 26 zaplanowanych zadań.
Tym samym nie powinna za to otrzymać „wynagrodzenia” w pełnej wysokości 750 tys. zł, a jedynie jego część.

Rozdział V

MRiRW nierzetelnie ustaliło wskaźnik redukcji floty połowowej w przekazanych KE sprawozdaniach z realizacji
PO RYBY 2007-2013 za lata 2009 i 2010. Stwierdzona nieprawidłowość polegała na zawyżeniu wskaźnika redukcji
floty połowowej obejmującego statki rybackie „o najwyższym udziale dorszy w połowach”. Wskutek tej nieprawidłowości w analizie zaprezentowanej w sprawozdaniu za 2010 r. przedstawiono nieprawdziwą informację o przekroczeniu wskaźnika redukcji floty połowowej dorszy zarówno w odniesieniu do celu pośredniego określonego
na rok 2010, jak i celu wyznaczonego na rok 2013. Kontrola NIK wykazała, że osiągnięty wskaźnik obejmujący statki
rybackie ukierunkowane na połowy dorsza, był niższy od wartości przewidywanej w programie na koniec 2010 r.
o 1380 GT, tj. o 53 proc.

Rozdział Vi

W ocenie NIK system wdrożony przez ARiMR w niewystarczającym stopniu wykorzystywany był do monitorowania przebiegu realizacji programu. Wskutek nieuzyskania zakładanej funkcjonalności program nie był wykorzystany
do bieżącego nadzoru nad terminowością załatwiania spraw oraz monitorowania przypadków przekroczenia obowiązujących terminów rozpatrywania wniosków o dofinansowanie.
Wyniki kontroli wdrażania i realizacji (od 1.01.2007 do 31.05.2011) zadań osi priorytetowych 1, 4 i 5 programu
wskazały na nieprawidłowości i zagrożenia niewykorzystania przyznanych środków oraz uprawniały do oceny negatywnej Fundacji FAPA.

F. Rozwój wsi

Rozdział Vii

Opóźnienia w absorpcji środków unijnych na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
grożące utratą przyznanych środków
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ustalił limity środków na realizację pomocy finansowej dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” (TRM) dla województw zgodnie z kryteriami i zasadami uchwalonymi przez
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Komitet Monitorujący PROW 2007-2013. Wprowadził także zmiany legislacyjne dotyczące działania TRM mające
na celu zwiększenie zainteresowania nim potencjalnych beneficjentów, w tym m.in. zmianę polegającą na zmniejszeniu z pięciu do trzech liczby planowanych do utworzenia miejsc pracy, warunkującej uzyskanie maksymalnej
kwoty 300 tys. zł pomocy w ramach działania. Zmiany te zostały uprzednio uchwalone przez Komitet Monitorujący
PROW 2007-2013, a następnie zaakceptowane przez Komisję Europejską. Działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania
pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” (Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju –
TRM) zostały prawidłowo przygotowane pod względem prawnym i organizacyjnym, pomimo długotrwałości tego
procesu. Działanie TRM zostało 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.
Średni czas rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy – od 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 proc., z naboru 2010 r.
– 66,7 proc., odsetek wniosków z naboru 2010 r. wymagających uzupełnień przekraczał 80 proc.). Średni czas rozpatrywania wniosku o płatność – od momentu jego złożenia do wystawienia zlecenia płatności – wynosił 81 dni. Okres
ten mieścił się w maksymalnych terminach przewidzianych przepisami rozporządzenia TRM.
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 są bardzo niskie, co wskazuje na wysokie ryzyko niezrealizowania budżetów
tych działań oraz założeń przyjętych w programie. Do 30 września 2011 r. do Agencji wpłynęło 16 711 wniosków
o przyznanie pomocy w ramach działania TRM na łączną kwotę ponad 3 mld zł, co stanowiło 76 proc. limitu ogółem
środków na lata 2007-2013. Do tego czasu Agencja zawarła umowy z 5552 wnioskodawcami na kwotę prawie
miliona zł (23,1 proc. limitu środków) oraz wypłaciła 274 mln zł (6,7 proc. limitu) 2075 beneficjentom. W ramach
działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – TRM do Agencji złożono 1580 wniosków o przyznanie pomocy
finansowej na łączną kwotę 184 mln zł (85,8 proc. limitu), zawarto 183 umowy na kwotę 18,4 mln zł (8,6 proc.
limitu) oraz wypłacono 4,6 mln zł (2,2 proc. limitu) 63 beneficjentom.
NIK w sprawdziła, jak wygląda Realizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
w zakresie tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw i oceniła pozytywnie przygotowanie oraz skuteczność
realizacji działań w zakresie tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw objętych Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła jednak późne uruchomienie naboru wniosków, związane z terminem wydania
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi niezbędnych przepisów, oraz długotrwałość procesu rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy. Spowodowało to niski poziom zakontraktowania środków na realizację badanych działań oraz związany z tym niski stopień ich wykorzystania. Wykazano brak dostosowania rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 12 grudnia 2008 r. w sprawie przekazywania przez agencje płatnicze jednostce koordynującej
informacji niezbędnych do publikacji wykazu beneficjentów do obowiązujących przepisów UE.
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły oddziałów regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i polegały głównie na nieterminowym, w stosunku do obowiązujących przepisów, rozpatrywaniu wniosków
o przyznanie pomocy. Stwierdzono pojedyncze przypadki niewypowiedzenia umów beneficjentom, którzy nie zrealizowali określonych w nich zobowiązań, niezachowania formy pisemnej przy występowaniu do beneficjentów
o uzupełnienie wniosku o przyznanie pomocy lub wniosku o płatność oraz nieprzestrzegania procedury i zasad
wykonywania kontroli u beneficjentów.
Przy zachowaniu długotrwałego procesu rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy istnieje ryzyko niezrealizowania założeń przyjętych w PROW 2007-2013.
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G.	Łączność
Zagrożenie dla budowy szerokopasmowego Internetu w Polsce
w związku z opóźnieniami w absorpcji środków unijnych

Rozdział Iii

Rozdział Ii

W Polsce działania mające na celu budowę społeczeństwa informacyjnego znalazły odzwierciedlenie w strategicznych dokumentach: Planie Informatyzacji Państwa, Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego do roku 2013,
Planie działań w zakresie rozwoju szerokopasmowej infrastruktury dostępowej do usług społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2007-2013, a także w regionalnych strategiach rozwoju społeczeństwa informacyjnego.
W Planie Informatyzacji określono cele, w tym: efektywne wydatkowanie środków na rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez monitorowanie przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego absorbcji funduszy UE w zakresie
projektów o charakterze centralnym, regionalnym i lokalnym oraz opracowanie przez MSWiA Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013. Do zadań tego resortu należało również monitorowanie i ocena
skutków wdrażania Strategii w latach 2007-2010. Przygotowana przez Rząd RP Strategia rozwoju społeczeństwa
informacyjnego w Polsce do roku 2013 jest spójna z kluczowymi dokumentami określającymi strategiczne kierunki
rozwoju Polski: Strategią Rozwoju Kraju 2007-2015 i Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia 2007-2013.
Głównym celem Planu działań w zakresie rozwoju szerokopasmowej infrastruktury dostępowej do usług społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2007-2013 jest zmniejszenie dystansu, jaki dzieli Polskę w odniesieniu
do wskaźnika opisującego stan infrastruktury, w konsekwencji uniknięcie wykluczenia cyfrowego.

Rozdział IV

NIK przeprowadziła kontrolę pt. Działania organów administracji publicznej podejmowane w celu zapewnienia dostępu do sieci i usług telekomunikacyjnych. Jej wyniki wskazują na występowanie istotnego ryzyka
nieosiągnięcia celów zakładanych dla budowy infrastruktury Internetu szerokopasmowego w Polsce. Polska pod
względem dostępu do szerokopasmowego Internetu plasuje się na końcu krajów Unii Europejskiej. By usunąć bariery
w zakresie dostępności do usług telekomunikacyjnych, Unia przyznała Polsce ponad 1 mld euro na budowę sieci
szerokopasmowej na lata 2007-2013. Projekty związane z budową szybkiego Internetu mogą być finansowane
w ramach trzech różnych programów operacyjnych: Regionalnego Programu Operacyjnego (579 mln euro), Rozwoju
Polski Wschodniej (300 mln euro) oraz Innowacyjnej Gospodarki (200 mln euro).

Rozdział V

Z ustaleń kontroli NIK wynika, że większość zaplanowanych inwestycji związanych z budową szerokopasmowego
Internetu ledwo ruszyła albo zatrzymała się na etapie przygotowań. W ramach programu Rozwój Polski Wschodniej
(RPW) planowano do 2015 r. położyć ponad 10 tys. km światłowodów, dzięki czemu dostęp do sieci szerokopasmowej uzyskałoby ponad milion mieszkańców. Choć samorządy województw będące beneficjentami projektu zawarły
umowy o dofinansowanie z Unii Europejskiej (ponad miliard złotych), to jednak do zakończenia kontroli w ogóle nie
rozpoczęto budowy Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej (projekt w ramach RPW). Przyczyną były m.in. błędy
i braki, jakich dopuścił się wykonawca w kolejnych wersjach studium wykonalności projektu oraz brak inwentaryzacji
istniejącej sieci.

Rozdział Vii

Rozdział Vi

Niewiele więcej udało się zrobić w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO). Zakładano, że do 2015 r.
powstanie 3,5 tys. km światłowodów, dzięki czemu prawie 5 mln osób będzie mieć szybki Internet. Realizacja tych
założeń nie wygląda jednak już tak optymistycznie. Do zakończenia kontroli NIK położono zaledwie 42 km sieci,
a dostęp do niej uzyskało nieco ponad 150 tys. osób. Według Ministerstwa Rozwoju Regionalnego trudności w realizacji projektów w ramach RPO wynikały m.in. z ich rozległości i stopnia skomplikowania, dodatkowym utrudnieniem
była konieczność uzyskania notyfikacji pomocy publicznej w Komisji Europejskiej. Resort zwraca też uwagę na skomplikowane procedury i długotrwałość postępowań odwoławczych, które mają miejsce w przypadkach postępowań
przetargowych.
Jednym z priorytetów programu Innowacyjna Gospodarka jest wsparcie małych firm, które chcą dostarczać Internet na obszarach, na których prowadzenie takiej działalności jest nieopłacalne. Chodzi o dostarczanie Internetu
na odcinku tzw. ostatniej mili, czyli pomiędzy węzłem sieci szkieletowo-dystrybucyjnej a użytkownikiem końcowym.
W założeniach programu 2,5 tys. takich małych firm miało dostarczać szybki Internet dla 100 tys. podmiotów. Jednak
według ustaleń kontrolerów tylko siedmiu przedsiębiorców rozpoczęło taką działalność, a korzysta z niej jedynie
ok. 1600 podmiotów. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy są opóźnienia w budowie sieci regionalnych.
Według Najwyższej Izby Kontroli niski poziom zaawansowania poszczególnych projektów wskazuje, że zakładane
cele w programach operacyjnych mogą nie zostać zrealizowane, co może oznaczać konieczność oddania unijnych
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dotacji. Spiętrzenie prac w końcowym okresie projektów może mieć fatalny wpływ na jakość ich wykonania. Sytuacji
nie ułatwia późne rozpoczęcie projektu systemowego (realizowanego w ramach PO IG działanie 8.3) polegającego
na prowadzeniu działań koordynacyjnych na poziomie strategicznym, wspieraniu samorządów w zakresie prowadzonych inwestycji oraz zwiększeniu dostępu do wiedzy i innowacyjnych rozwiązań technologicznych.
NIK krytycznie ocenia także realizację przez MSWiA projektu Polskiej Biblioteki Internetowej (PBI). Miała ona
zapewnić internetowy dostęp do klasyki literatury polskiej i światowej, dokumentów archiwalnych, czasopism
i periodyków. Choć na ten projekt wydano łącznie 10 mln zł, to stan zasobów oraz funkcjonalność PBI znacząco
odbiega od standardów oferowanych przez inne biblioteki cyfrowe. Kontrolerzy NIK wymieniają szereg mankamentów tej witryny. Brakuje udogodnień dla osób niewidzących, tylko niewielki procent publikacji jest w wysokiej rozdzielczości, jedynie część zgromadzonych plików (w formatach rtf i txt) dostępna jest dla popularnych programów
czytających, nie wspominając o tym, że nie można wyszukiwać utworów według słów kluczowych lub fraz. Ponadto
technologia zastosowana przy budowie PBI uniemożliwia jej dalszy rozwój.
W 2008 r. Polska Biblioteka Internetowa trafiła pod opiekę Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Jej obsługę powierzono Bibliotece Narodowej. Niewiele to jednak zmieniło, bo BN nie dostała od ministerstwa
dodatkowych 400 tys. zł na modernizację witryny. Co więcej, w czasie gdy przejmowała PBI, rozwijała już swój
własny projekt biblioteki cyfrowej – CBN Polona, cieszący się dużą popularnością wśród użytkowników. W tej sytuacji
NIK zwróciła się do ministerstwa o opracowanie planu zagospodarowania zasobów zgromadzonych w PBI i rozważenie celowości prowadzenia dwóch bibliotek cyfrowych przez Bibliotekę Narodową.

H. Turystyka
Niedostateczne zabezpieczenie finansowe klientów niewypłacalnych biur podróży
Kontrola pt. Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych4 została przeprowadzona w związku
z powtarzającymi się przypadkami nagłej niewypłacalności biur podróży, których skutki były dotkliwe dla turystów,
zwłaszcza przebywających za granicą. W latach 2010-2012 (III kwartał) stwierdzono 21 przypadków niewypłacalności organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (w tym 15 w 2012 r.). W 13 z nich środki pochodzące
z zabezpieczeń finansowych nie wystarczyły na pokrycie kosztów powrotu klientów do kraju lub na zwrot wpłat
wniesionych przez klientów w razie niewykonania zobowiązań umownych.
Przyjęte w ustawie o usługach turystycznych rozwiązania 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. 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. Istotną
wadą tego systemu jest również brak wystarczających instrumentów nadzoru organów państwowych i samorządowych nad działalnością organizatorów i pośredników turystycznych. Obowiązujące przepisy nie uprawniają ani
Ministra Sportu i Turystyki, ani marszałków województw do kontroli wysokości przychodów osiąganych przez nich,
co w konsekwencji uniemożliwia sprawdzenie adekwatności posiadanych przez nich zabezpieczeń finansowych
na rzecz klientów do zakresu i skali świadczonych usług.
NIK skontrolowała Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz 16 urzędów
marszałkowskich. Stwierdzono nieprawidłowości w prowadzeniu przez Ministra Sportu i Turystyki Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych polegające na niepełnych danych, wymaganych przepisami, dotyczącymi tych podmiotów i opóźnieniach w aktualizacji danych w stosunku do informacji zawartych w rejestrach organizatorów i pośredników turystycznych prowadzonych przez marszałków województw. Zakres danych
Centralnej Ewidencji nie zapewniał klientom biur podróży pełnej i wiarygodnej informacji na temat zabezpieczenia
finansowego w przypadku niewypłacalności organizatorów i pośredników turystycznych.
W działalności UOKiK stwierdzono nieprawidłowość polegającą na prowadzeniu postępowań w sprawie praktyk
naruszających zbiorowe interesy konsumentów z naruszeniem przepisów w zakresie terminowego załatwienia sprawy.
4	Informacja o wynikach tej kontroli trafiła wprawdzie do Sejmu już po przyjętym w niniejszym Sprawozdaniu okresie pięciu kwartałów
(dokładnie 18 kwietnia 2013 r.), ale jej ustalenia są na tyle istotne, że zdecydowaliśmy się je tutaj zaprezentować.
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Z kolei marszałkowie województw nierzetelnie prowadzili rejestry organizatorów turystyki i pośredników turystycznych w zakresie dokonywania wpisów i wprowadzania w nim zmian. Niewystarczająca była także liczba kontroli spełniania warunków prowadzenia działalności gospodarczej przez biura podróży.

Rozdział Ii

W związku z powyższymi ustaleniami NIK sformułowała wniosek de lege ferenda do Ministra Sportu i Turystyki,
by podjął on działania legislacyjne w zakresie wprowadzenia przepisów, które zapewnią ochronę interesów klientów
usług turystycznych m.in. poprzez:
 zwiększenie zakresu informacji, które powinny być zawarte we wnioskach o wpis do Centralnej Ewidencji,
prowadzonej przez MSiT oraz Rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, prowadzonego przez marszałka województwa, celem umożliwienia klientom usług turystycznych racjonalnego i bezpiecznego wyboru oferty;
 uniemożliwienie funkcjonowania na rynku usług turystycznych organizatorów i pośredników, których sytuacja finansowa nie zapewnia prawidłowej realizacji tych usług;

Rozdział Iii

 rozszerzenie uprawnień kontrolnych MSiT i marszałków województw nad działalnością prowadzoną przez
biura podróży;
 zwiększenie sum gwarancyjnych przynajmniej do wysokości pokrycia całkowitych kosztów powrotu turystów do kraju;
 wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za zorganizowanie powrotu turystów do kraju w przypadku niewypłacalności organizatora lub pośrednika turystycznego;

Rozdział IV

 nałożenie na przedsiębiorcę obowiązku aktualizacji wysokości posiadanego zabezpieczenia finansowego
na rzecz klientów w sytuacji, gdy wartość jego zobowiązań wobec nich przekroczy wysokość posiadanych
gwarancji.

4.	Ochrona środowiska

Rozdział V

Polska ciągle odstaje od średniej unijnej, jeśli chodzi o zapewnienie warunków do selektywnego zbierania,
odzysku i unieszkodliwiania (innego niż składowanie) odpadów ulegających biodegradacji. Kontrole NIK wskazują
na poważne zaniedbania gmin dotyczące gospodarki odpadami. W zdecydowanej większości skontrolowanych
przez NIK gmin istniały dzikie wysypiska. Można tam było znaleźć każdy rodzaj śmieci, w tym również niebezpieczne
dla zdrowia i życia. 70 proc. gmin nie objęło wszystkich mieszkańców zorganizowanym wywozem śmieci, mimo że
miało to nastąpić najdalej do końca 2007 r. NIK stale monitoruje ten problem i kontrole ciągle pokazują niedociągnięcia w tym zakresie. Z kontroli przeprowadzonych w 2012 r. wynika, że brak zbiorowej kanalizacji powoduje,
że w wielu gminach ścieki odprowadzane są wprost do ziemi, co grozi skażeniem środowiska. Ponadto Polska ciągle
jest miejscem, gdzie wwożone są nielegalnie odpady (w tym np. masowo stare auta) z zagranicy.
W obszarze ochrona środowiska zostały omówione kontrole przeprowadzone w ramach działu administracji środowisko. Ustawa budżetowa na rok 2012 zakładała wydatki budżetu na dział środowisko i gospodarkę komunalną
w wysokości prawie 380 mln zł, w tym ponad 79 mln zł w formie dotacji, głównie dla parków narodowych.

Rozdział Vii

Rozdział Vi

Nielegalne wwożenie na terytorium Polski odpadów z zagranicy,
w tym masowo starych aut
Podstawowym aktem prawnym w Unii Europejskiej, regulującym kwestie międzynarodowego przemieszczania
odpadów, jest rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 14 czerwca 2006 r. w sprawie
przemieszczania odpadów, zwane dalej EWSR. W polskim porządku prawnym zasady wdrażania EWSR zostały określone w ustawie z 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów, zwanej dalej ustawą o mpo,
oraz w siedmiu aktach wykonawczych do tej ustawy. W przepisach krajowych określono postępowanie i organy
właściwe do wykonania zadań z zakresu międzynarodowego przemieszczania odpadów wynikających z EWSR oraz
kary pieniężne za naruszanie obowiązków w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów.
Zgodnie z ustawą o mpo organem odpowiedzialnym za wykonanie EWSR jest Główny Inspektor Ochrony
Środowiska. Natomiast zadania oraz właściwość Służby Celnej, organów Straży Granicznej i Inspekcji Transportu
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Drogowego oraz wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska w zakresie nadzoru nad międzynarodowym obrotem odpadami określają przepisy odrębne.
Wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska są organami właściwymi do wymierzania kary pieniężnej, w drodze
decyzji, podmiotom odpowiedzialnym za nielegalne międzynarodowe przemieszczanie odpadów.
W latach 2008-2011 wwieziono do Polski i wywieziono z niej oraz przewieziono przez teren kraju ponad 5 mln Mg
odpadów.
NIK skontrolowała Przestrzeganie wybranych przepisów rozporządzenia UE w sprawie przemieszczania
odpadów.
Kontrolerzy wystawili ogólną ocenę pozytywną, ale jednocześnie stwierdzili, że przemieszczanie odpadów, w tym
wykorzystanie zezwoleń i wykonywanie innych decyzji Głównego Inspektora dotyczących mpo, nie podlegało dostatecznemu nadzorowi.
W przeprowadzaniu przez SG i SC kontroli transportów odpadów oraz w przeprowadzaniu przez wojewódzkie
inspektoraty ochrony środowiska kontroli wykonania odzysku lub unieszkodliwienia odpadów występowały utrudnienia spowodowane brakiem informacji dotyczących międzynarodowego przemieszczania odpadów, a także niespójność działań służb w zapobieganiu przewozom nielegalnym.
Nie było pełnej i szybkiej wymiany informacji pomiędzy służbami, m.in. o wydanych przez Głównego Inspektora zezwoleniach, wykonanych przemieszczeniach odpadów i ujawnionych przemieszczeniach nielegalnych. Bazy
danych, obejmujące m.in. mpo, funkcjonujące w Służbie Celnej i Straży Granicznej, działały niezależnie, jako systemy
wewnętrzne, uzupełniane danymi z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, wpływającymi niejednokrotnie
ze zwłoką.
Rejestr zgłoszeń i decyzji dotyczących mpo, prowadzony w GIOŚ, był niekompletny, natomiast nowa baza danych
została uruchomiona dopiero w 2011 r., a w 2012 r. rozpoczęto wprowadzanie do niej danych.
Sprawy dotyczące uznawania za odpad uszkodzonych pojazdów, wwożonych do Polski jako towar, prowadzone
były w GIOŚ nierzetelnie, bez należytej staranności w postępowaniu dowodowym, na podstawie ocen stanu technicznego i ubytku wartości pojazdów sporządzanych na zlecenie właścicieli pojazdów. Nosiło to znamiona korupcjogennego mechanizmu dowolności postępowania.
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. Zdaniem NIK utrudniało to prowadzenie nadzoru nad wykorzystaniem zezwoleń i wykonywaniem
innych decyzji Głównego Inspektora dotyczących międzynarodowego przemieszczania odpadów, a także rzetelne
przeprowadzanie kontroli transportów odpadów, wykonania ich odzysku albo unieszkodliwienia i zapobieganie
przewozom nielegalnym.
Stwierdzone ryzyko: Obciążanie naturalnego środowiska kraju odpadami wwożonymi nielegalnie, w tym
w postaci pojazdów nienadających się do eksploatacji.

Nieprawidłowości w gospodarce ściekowej gmin zagrażające odprowadzaniem
nieoczyszczonych ścieków wprost do ziemi i zanieczyszczeniem środowiska
Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, należy, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, do zadań własnych gminy. Obowiązki podmiotów uczestniczących w gospodarce ściekowej (właścicieli nieruchomości, organów gmin oraz przedsiębiorców wykonujących usługi opróżniania
zbiorników bezodpływowych) reguluje ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996 r.
NIK sprawdziła, jak wygląda Gospodarka ściekowa gmin na obszarach nieobjętych systemem kanalizacji
zbiorczej w latach 2009-2011 (I półrocze). Kontrola wykazała nieprowadzenie lub nierzetelne prowadzenie obowiązkowych ewidencji pozwalających określić ilość i rodzaj stosowanych w gminie instalacji (zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków) oraz niewykorzystywanie posiadanych ewidencji do realizacji celów
przewidzianych w ustawie oraz niepodejmowanie przez gminy działań w celu egzekwowania od przedsiębiorców
rzetelnego sporządzania i przekazywania sprawozdań, obejmujących wykazy zawartych umów i informacje o ilości
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zebranych nieczystości ciekłych, niezbędnych do prawidłowego zarządzania gospodarką ściekową na terenach
nieskanalizowanych.

Rozdział Ii

Stwierdzone nieprawidłowości: Niewykonywanie przez organy gmin zadania polegającego na usuwaniu i oczyszczaniu ścieków komunalnych na obszarach nieskanalizowanych. Skutek – odprowadzanie do ziemi i wód w postaci
nieoczyszczonej od 80,5 do 99,9 proc. ścieków wytworzonych na obszarach nieobjętych kanalizacją zbiorczą.
Istnieje ryzyko zanieczyszczania środowiska na masową skalę.
Te ustalenia potwierdzają także kontrole pt. Realizacja przez małe gminy zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury wodno-ściekowej oraz pt. Realizacja programu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury
wodno-ściekowej w regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich”.
Pokazały one, że problem gospodarki ściekowej jest poważny.

Rozdział Iii

Próby kompleksowego rozwiązania gospodarki ściekowej w regionie Wielkich Jezior Mazurskich podejmowane
były na szczeblu centralnym od wielu lat, czego efektem był strategiczny dokument planistyczny pn. „MASTERPLAN
dla Wielkich Jezior Mazurskich”, który w 10-letnim horyzoncie czasowym regulował szeroki zakres zagadnień ochrony
środowiska. Realizację zadań skoncentrowano na ochronie wód przed zanieczyszczeniami pochodzącymi ze ścieków,
co znalazło odzwierciedlenie w opracowanej w 2006 r. aktualizacji ww. dokumentu planistycznego, wytyczającej
kierunki działań na dwa siedmioletnie okresy budżetowe Unii Europejskiej, obejmujące lata 2007-2020. W sierpniu
2008 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął decyzję o umieszczeniu programu pn. „Rozbudowa
i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla Wielkich
Jezior Mazurskich” w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. Program ten realizowany jest przez 11 gmin woj. warmińsko-mazurskiego
(beneficjentów) wskazanych przez Zarząd Województwa.

Rozdział IV

W myśl postanowień ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju za prawidłową
realizację RPO odpowiada instytucja zarządzająca, której funkcję pełni zarząd województwa. Podstawę dofinansowania projektu stanowi m.in. umowa o dofinansowanie, zawarta z beneficjentem przez IZ. Zgodnie z ustawą
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym planie rozwoju, ubiegający się o dofinansowanie projektów z publicznych
środków wspólnotowych w ramach sektorowych, regionalnych i innych programów operacyjnych, składa wniosek
do instytucji zarządzającej, instytucji wdrażającej albo zarządu województwa, zgodnie z systemem realizacji określonym w tych programach. Dofinansowanie projektów z publicznych środków wspólnotowych polega na zwrocie
określonej w umowie o dofinansowanie projektu części kwalifikowalnych wydatków poniesionych przez beneficjenta lub wypłacie premii.

Rozdział V

NIK pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, oceniła działalność organów gmin w zakresie realizacji objętego kontrolą programu, którego wykonanie pozwoliło na uzyskanie znaczących efektów rzeczowych, zmierzających do pełnego zaspokojenia potrzeb zaopatrzenia miejscowej ludności w wodę oraz ograniczających niekorzystny wpływ nieczystości ściekowych na stan wód powierzchniowych w regionie Wielkich Jezior Mazurskich.
W ramach 14 projektów realizowanych przez skontrolowane j.s.t., do 31 grudnia 2011 r. wybudowano 367,1 km
sieci kanalizacji sanitarnej (72,6 proc. planowanej) i 113,4 km sieci wodociągowej (72,8 proc.). Umożliwiono także
korzystanie z tych sieci 10 625 użytkownikom (47,6 proc. liczby docelowej). Przebudowano i zmodernizowano jedną
stację uzdatniania wody (25 proc.) oraz trzy oczyszczalnie ścieków (60 proc. planowanych), dzięki czemu ograniczono
zrzut szkodliwych substancji w ściekach komunalnych odprowadzanych do wód Wielkich Jezior Mazurskich.

Rozdział Vii

Rozdział Vi

Niezrealizowanie projektów objętych dofinansowaniem w terminach i w zakresach wynikających z zawartych
umów może skutkować utratą dofinansowania tych projektów ze środków Unii Europejskiej.

Problemy z utrzymaniem czystości i porządku w miejscach publicznych,
dzikie wysypiska śmieci
Dane statystyczne GUS i doniesienia medialne świadczyły o występowaniu w Polsce problemów z utrzymaniem
czystości i porządku w miejscach publicznych. Potwierdzały to m.in. dzikie wysypiska odpadów występujące nawet
w centrach miast; zaśmiecone ulice, place i przystanki; niedostateczna liczba koszy i kontenerów na śmieci w miejscach publicznych; zanieczyszczone odchodami zwierząt domowych tereny wspólnego użytkowania; nieliczne szalety publiczne.
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Na powyższe wpływa wiele czynników, w tym niepełna lub nieskuteczna realizacja przez gminy zadań dotyczących utrzymania czystości i porządku na ich terenie ustalonych w ustawie z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
NIK sprawdziła, jak wygląda Utrzymanie przez gminy czystości i porządku w miejscach publicznych. Kontrola wykazała, że niekorzystnie kształtowały się wyniki gospodarowania odpadami komunalnymi w objętych
badaniem gminach, wskutek czego nie były realizowane założenia Krajowego planu gospodarki odpadami 2010
(KPGO 2010). W latach 2009-2010 masa odpadów komunalnych odebranych w gminach w sposób zorganizowany
zmalała z 818,1 tys. Mg do 813 tys. Mg, tj. o 0,6 proc., podczas gdy w całym kraju spadek masy zebranych odpadów
komunalnych wynosił 0,1 proc. We wszystkich gminach wykazywano prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów,
jednak w 2010 r. udział w ten sposób zbieranych odpadów, w ogólnej masie odebranych odpadów komunalnych,
w 20 gminach, wynoszący od 0,9 proc. do 9,8 proc., był niższy od 10 proc., poziomu założonego do osiągnięcia
w tymże roku w KPGO 2010. W 2010 r. w 13 gminach nie prowadzono selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji, pomimo że zakładano ją w regulaminach utrzymania czystości, a w 12 gminach udział
zebranych odpadów ulegających biodegradacji w ogólnej masie był znikomy i wynosił od 0,03 proc. do 3 proc.

Problemy z unieszkodliwianiem odpadów medycznych zagrażających życiu
i zdrowiu ludzi oraz środowisku
Kluczowym problemem gospodarowania odpadami medycznymi jest zapewnienie ich prawidłowego unieszkodliwiania, przede wszystkim w sposób, który będzie bezpieczny dla ludzi i środowiska. Służyć temu powinny –
w ramach obowiązujących przepisów – zarówno działania administracji publicznej, jak i podmiotów dokonujących
unieszkodliwiania odpadów.
Podstawowym aktem prawnym, dotyczącym gospodarowania odpadami, w tym medycznymi, była – wielokrotnie nowelizowana – ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Określa ona zasady postępowania z odpadami
w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego
rozwoju, a w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Do odpadów medycznych
stosuje się – z modyfikacjami w zakresie tych właśnie odpadów – ogólne przepisy dotyczące postępowania z odpadami. W szczególności dotyczy to tzw. zasady bliskości, która ma na celu ograniczanie przemieszczania odpadów.
Odpady medyczne są grupą odpadów związanych z ochroną zdrowia ludzkiego. Powstają w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny. Do odpadów medycznych należą m.in. części ciała i organy, pojemniki na krew i konserwanty do jej przechowywania, odpady
zawierające drobnoustroje lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego (wywołujące lub mogące wywołać choroby u ludzi i zwierząt), chemikalia zawierające substancje niebezpieczne, leki cytotoksyczne i cytostatyczne, pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych. Zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi, stwarzane przez odpady medyczne, wynika z ich zróżnicowanego składu morfologicznego i możliwości
skażenia biologicznego.
NIK skontrolowała Działalność związaną z unieszkodliwianiem odpadów medycznych na terenie województwa podkarpackiego. Ogólna ocena jest pozytywna. NIK oceniła jednak negatywnie wydanie decyzji przez
Marszałka Województwa Podkarpackiego z 28 kwietnia 2008 r., udzielającej zezwolenia na unieszkodliwianie odpadów medycznych i weterynaryjnych w instalacji prowadzonej w Dębicy. W okresie objętym kontrolą Marszałek
Województwa wydał jedną decyzję – zezwolenie na unieszkodliwianie odpadów medycznych i weterynaryjnych
oraz dwukrotnie prawidłowo zmienił decyzję Wojewody dotyczącą takiej działalności. Poważne nieprawidłowości,
które wystąpiły w związku z wydawaniem powyższego zezwolenia (decyzja z 28 kwietnia 2008 r.) uzasadniają
ocenę, że decyzja ta wydana została z rażącym naruszeniem prawa. Polegało ono przede wszystkim na dopuszczeniu do unieszkodliwiania odpadów zakaźnych inną metodą niż poprzez ich spalenie w spalarni odpadów. Było
to sprzeczne z wyrażonym wówczas w art. 42 ust. 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach bezwzględnym
zakazem unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych w inny sposób
niż spalanie w spalarniach odpadów.
Prowadzenie działalności przez przedsiębiorcę na podstawie decyzji z 28 kwietnia 2008 r. wywołało ogromne
niezadowolenie i poczucie zagrożenia mieszkańców położonego w pobliżu miejsca prowadzenia działalności osiedla
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Rozdział Ii

„Słoneczne” w Dębicy, mimo iż uzyskane przez Marszałka Województwa wyniki badań i kontroli dotyczących funkcjonowania instalacji w Dębicy nie potwierdziły występowania zagrożeń mikrobiologicznych lub uciążliwości zapachowej. Podejmowane przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego działania (postępowania administracyjne
zmierzające do wyeliminowania tej decyzji, kontrole, rozpatrywanie skarg) nie przekonały mieszkańców do braku
zagrożeń.
Z przeprowadzonej kontroli wynika, że niestabilność i niejasność przepisów dotyczących gospodarowania odpadami medycznymi – przede wszystkim określających warunki prowadzenia tej działalności – niekorzystnie wpływały
na prowadzoną działalność w tym zakresie. Dotyczy to przedsiębiorców, którzy napotykają przeszkody w prowadzeniu takiej działalności, ale również organów administracji, narażonych na ryzyko nieprawidłowego działania,
w szczególności w obszarze wydawania decyzji administracyjnych.

Niedostateczne wykorzystywanie dostępnych środków na finansowanie projektów
dotyczących ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Rozdział IV

Rozdział Iii

Zasady funkcjonowania funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym ich przeznaczenie i źródła
finansowania określa ustawa – Prawo ochrony środowiska. Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej są samorządowymi osobami prawnymi w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Celem działania
wojewódzkiego funduszu jest finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W wyniku innych kontroli NIK
stwierdzono, że występowały przypadki opóźnień w realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych z powodu niepodejmowania przez fundusz decyzji o współfinansowaniu. Inne nieprawidłowości polegały na: nierzetelnym informowaniu potencjalnych beneficjentów o terminie składania wniosków, nieskutecznej kontroli realizacji umów zawartych z beneficjentami, wyłanianiu wykonawców zadań współfinansowanych ze środków publicznych z pominięciem
obowiązujących procedur, dokonywaniu częściowych umorzeń niektórych pożyczek pomimo niedotrzymania przez
beneficjentów postanowień umownych.

Rozdział Vii

Rozdział Vi

Rozdział V

Po przeprowadzeniu kontroli pt. Gospodarowanie środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, NIK oceniła negatywnie niepełne wykorzystywanie dostępnych środków
na finansowanie projektów dotyczących ochrony środowiska i gospodarki wodnej, spowodowane nieprawidłowym
procesem planowania wydatków i selekcji projektów do dofinansowana. Ponadto, NIK oceniła negatywnie: brak jednoznacznych i jednolitych procedur rozpatrywania wniosków i rozliczania udzielonych pożyczek i dotacji, stwarzający
ryzyko występowania mechanizmów korupcjogennych, nierzetelne rozliczanie efektów ekologicznych dofinansowanych przedsięwzięć, wysokie koszty funkcjonowania Funduszu. NIK oceniła negatywnie występowanie wysokiego
stanu salda wolnych środków finansowych Funduszu na rachunkach bankowych. Tendencja wzrostu stanu wolnych
środków pieniężnych utrzymała się w 2012 r. (I kwartał 2012 r. – 191,3 mln zł, w tym na lokatach 175 mln zł). Narastanie salda tych środków wynikało ze zbyt zachowawczego formułowania planów finansowych WFOŚiGW oraz
z niewykonywania planowych założeń w zakresie dofinansowania przedsięwzięć ekologicznych. Przy wykazanej
nadwyżce płynnych środków na rachunkach Funduszu, decyzje odmowne uzasadniane brakiem środków wynikającym z przyjętych limitów dofinansowania w danej dziedzinie w czasie rozpatrywania wniosków należy uznać za niewłaściwe. Przypadki te wskazują na nieprawidłowe planowanie wydatków statutowych Funduszu. W ocenie NIK
przyjęty przez Fundusz sposób rozpatrywania wniosków naruszał zasady jawności podejmowanych decyzji i równego traktowania zainteresowanych preferencyjnym dofinansowaniem. Wykazana przez NIK wadliwa formuła rozpatrywania wniosków w latach 2010-2011 w dwóch etapach oraz dopuszczony zakres subiektywizmu przy ocenie
przedstawianej dokumentacji nie zapewniały pełnej bezstronności oceny zgłoszonych projektów. Przypadki negatywnych i pozytywnych decyzji Zarządu Funduszu wskazują na znaczny zakres uznaniowości Zarządu w decydowaniu
o przyznaniu lub odmowie dofinansowania. Określone w umowach beneficjentów z Funduszem efekty ekologiczne
były nierzetelnie dokumentowane, pomimo że uzyskanie efektu ekologicznego było warunkiem umorzenia części
zobowiązań. Fundusz nie monitorował zakładanych efektów ekologicznych w perspektywie dłuższej niż sześć miesięcy od zakończenia inwestycji, co prowadziło do niepełnego wykorzystania możliwości wybudowanych instalacji.
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Niedostateczna ochrona praw zwierząt w schroniskach i ogrodach zoologicznych
Po kontroli pt. Zapewnienie ochrony bezdomnym zwierzętom w Kielcach, ze szczególnym uwzględnieniem
funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt, NIK negatywnie oceniła Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kielcach, które nie zapewniło w 2010 r. właściwej opieki zwierzętom przebywającym w schronisku. Wynikało to głównie z dopuszczenia do nadmiernego zagęszczenia psów w schronisku, którego „pojemność”
określona była na 150 psów, ale przeciętnie przebywało w nim ok. 200 zwierząt, a niekiedy więcej. Przepełnienie
schroniska było wynikiem decyzji przedsiębiorstwa, które podjęło się wyłapywania i przetrzymywania bezdomnych
psów nie tylko z terenu Kielc, ale także z 32 innych gmin. Na zrównoważenie liczebności przyjmowanych i przetrzymywanych zwierząt nie pozwalała m.in. zbyt mała liczba adopcji oraz brak skutecznych działań zapobiegających
rozrodczości zwierząt. NIK oceniła negatywnie również brak udokumentowania przekazania zwierząt przebywających
na terenie byłego schroniska.
NIK skontrolowała też dziesięć największych, zarówno pod względem liczebności zwierząt, jak i powierzchni zajmowanego terenu, polskich ogrodów zoologicznych: w Chorzowie, Krakowie, Łodzi, Opolu, Płocku, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu i Zamościu oraz w Gdańsku (kontrola rozpoznawcza), by sprawdzić, jak wygląda Wykorzystanie
środków publicznych przez wybrane ogrody zoologiczne. Kontrola wykazała wiele nieprawidłowości dotyczących rachunkowości i zamówień publicznych. Przede wszystkim jednak, we wszystkich zoo NIK stwierdziła formalne
naruszenia przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie warunków hodowli
i utrzymywania poszczególnych grup gatunków zwierząt w ogrodzie zoologicznym dotyczące zapewnienia zwierzętom minimalnych warunków przestrzennych ich hodowli i utrzymywania. Spowodowane to było przede wszystkim
brakiem środków pieniężnych na przeprowadzenie niezbędnych modernizacji istniejących obiektów oraz na budowę
nowych pawilonów i wybiegów.

5.	Mieszkalnictwo i infrastruktura komunalna
Z danych GUS wynika, że od stycznia do grudnia 2012 oddano do użytkowania 152,5 tys. mieszkań (16,5 proc.
więcej niż w 2011 r.). Wydano w tym czasie ponad 165 tys. pozwoleń na budowę, to jest o 10,3 proc. mniej niż
przed rokiem. Mniej też było mieszkań, których budowę rozpoczęto – prawie 142 tys. (12,6 proc. mniej niż w 2011).
Największy udział w przyroście nowych zasobów mieszkaniowych mieli inwestorzy indywidualni (53,3 proc.), deweloperzy oddali do użytkowania 41,4 proc. ogólnej liczby mieszkań, a pozostałą część – spółdzielnie mieszkaniowe
(niewiele ponad 4 tys. mieszkań) i inni inwestorzy.
Ustawa budżetowa na rok 2012 zakładała wydatki budżetu na dział gospodarka mieszkaniowa w wysokości
prawie 2,4 mld zł. Na budownictwo, gospodarkę przestrzenną i mieszkaniową przeznaczono ponad 1,5 mld zł,
z tego ok. 1,48 mld zł w formie dopłat, głównie na fundusz dopłat (600 mln zł) i refundacji premii gwarancyjnych
i premii za systematyczne oszczędzanie (590 mln zł) oraz 105,2 mln zł na wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych. W obszarze mieszkalnictwo i infrastruktura komunalna omówione zostały kontrole przeprowadzone w ramach
działu administracji Budownictwo, lokalne planowanie przestrzenne i mieszkalnictwo.

Luki w ewidencjach gruntów nieruchomości utrudniające podejmowanie
prawidłowych decyzji przy tworzeniu infrastruktury przestrzennej
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 14 marca 2007 r. zawiera przepisy ogólne służące ustanowieniu Infrastruktury informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) dla celów polityk wspólnotowych
w zakresie ochrony środowiska oraz polityk lub działań mogących oddziaływać na środowisko. INSPIRE opiera się
na infrastrukturach informacji przestrzennej, ustanowionych i prowadzonych przez państwa członkowskie. Artykuł 24
dyrektywy stanowi, że państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej w terminie do 15 maja 2009 r.
W ramach implementacji dyrektywy INSPIRE uchwalono ustawę z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji
przestrzennej.
NIK sprawdziła Prawidłowość prowadzenia baz danych, jako podstawy do tworzenia infrastruktury
przestrzennej.
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NIK pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, oceniła realizację zadań z zakresu prowadzenia baz
danych, jako podstawy do tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej.

Rozdział Iii

Rozdział Ii

Główny Geodeta Kraju podejmował działania w zakresie zakładania i prowadzenia baz danych zawierających
dane przestrzenne, doprowadzając w szczególności do założenia baz danych ewidencyjnych umożliwiających tworzenie rejestru gruntów dla obszaru całego kraju, pokrycia cyfrową mapą ewidencyjną 91 proc. powierzchni terenów miast (wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r.), dostosowywania państwowego rejestru granic i powierzchni
jednostek podziału terytorialnego kraju do wymogów infrastruktury, rozbudowy bazy danych obiektów topograficznych w ramach realizowanego od 2009 r. projektu „Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych wraz
z krajowym systemem zarządzania”, prowadzenia rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych
i magnetycznych, opracowania oraz aktualizacji ortofotomapy i numerycznego modelu terenu dla całej powierzchni
kraju. W ramach prowadzenia prac dotyczących założenia krajowej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu opracował projekt rozporządzenia w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej. Zgłosił także do Planu informatyzacji państwa na lata
2011-2015 projekt o nazwie Krajowa Baza Geodezyjnej Sieci Uzbrojenia Terenu.
Ponadto, Główny Geodeta Kraju powołał stosowne zespoły oraz rady zajmujące się działaniami wspierającymi
rozwój infrastruktury informacji przestrzennej oraz rozpoczął realizację Ramowego Programu Tworzenia Infrastruktury Informacji Przestrzennej w latach 2009-2010. Program ten przewidywał m.in. utworzenie w GUGiK odpowiednio wysokiego szczebla jednostki organizacyjnej ds. infrastruktury informacji przestrzennej (np. Departament Koordynacji Infrastruktury Informacji Przestrzennej GUGiK) w terminie do sierpnia 2009 r. W GUGiK nie utworzono jednak
odrębnej jednostki organizacyjnej realizującej zadania wynikające z ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej. Nie zapewniono też pełnej obsady kierownictwa departamentów prowadzących sprawy związane z budową
Infrastruktury.

Rozdział IV

Działania podjęte w celu doprowadzenia do terminowego zakończenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków były nieskuteczne. Termin zakończenia zakładania komputerowych baz danych ewidencyjnych dla terenów
wiejskich nie został dotrzymany. Skutkuje to brakiem możliwości automatycznego sporządzania zestawień zbiorczych
danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

Rozdział V

Główny Geodeta Kraju dokonywał corocznych ocen realizacji zadań podejmowanych w ramach modernizacji
ewidencji gruntów i budynków, jednak sprawozdania za 2008 i 2009 rok zawierały błędne dane. Nie podjął on też
wystarczających działań koordynacyjnych w celu realizacji zadań wykonywanych przez organy prowadzące bazy
danych zawierające informacje przestrzenne, co spowodowało m.in., że nie założono geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu dla znacznej powierzchni kraju. Stopień zaawansowania prac dotyczących zakładania geodezyjnych sieci
uzbrojenia terenu był znikomy, szczegółowe osnowy geodezyjne prowadzone były nierzetelnie. Stopień zagęszczenia
punktów osnowy był niewystarczający, a punkty osnowy nie spełniały wymogów określonych w standardach technicznych w zakresie dokładności. Nie wykonywano również przeglądów i konserwacji punktów osnowy. Rejestry
punktów osnowy nie zawierały wszystkich punktów oraz nie były aktualizowane na bieżąco.

Rozdział Vii

Rozdział Vi

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska nierzetelnie prowadził Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody. Baza
danych przestrzennych form ochrony przyrody nie zawierała pełnych i aktualnych danych. Nie zgłosił do ewidencji
Głównego Geodety Kraju zbiorów danych przestrzennych objętych Centralnym Rejestrem Form Ochrony Przyrody
oraz Europejską Siecią Ekologiczną Natura 2000. Ponadto nie opracował metadanych dla zbiorów danych przestrzennych, obejmujących wszystkie formy ochrony przyrody.
Prezydenci miast i starostowie kontynuowali działania na rzecz zakładania i prowadzenia baz danych zawierających informacje przestrzenne oraz utworzenia metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych, jednak były
one niewystarczające.
W trakcie kontroli stwierdzono, że ewidencja gruntów i budynków prowadzona była nierzetelnie, zaawansowanie prac dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków było niedostateczne, geodezyjna ewidencja sieci
uzbrojenia terenu została założona dla niewielkiej powierzchni powiatów, w rejestrze szczegółowych osnów geodezyjnych nie ujęto wszystkich istniejących punktów osnów geodezyjnych, topograficzna baza danych nie została założona dla części skontrolowanych starostw i urzędów miast, rejestr cen i wartości nieruchomości nie był prowadzony
na bieżąco, ewidencję miejscowości, ulic i adresów prowadzono niewłaściwie.
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Stwierdzone ryzyko: Aktualne tempo zakładania i aktualizowania baz danych oraz nieprawidłowe ich prowadzenie znacznie opóźni proces budowy infrastruktury informacji przestrzennej, a w tym powszechne, jednolite i szczegółowe opisanie i zarejestrowanie istniejących zasobów danych przestrzennych, objętych kompetencjami różnych organów i instytucji rządowych i samorządowych. Również opóźnione zostanie utworzenie jednolitych zintegrowanych
systemów, umożliwiających korzystanie z tych zbiorów danych.

Deficyt mieszkań komunalnych
Zgodnie ustawą z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy
do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy gminnego budownictwa mieszkaniowego. Pomimo wprowadzania przez organy administracji publicznej różnych form wspierania mieszkalnictwa, efekty
wdrożonych rozwiązań są w odniesieniu do potrzeb niewielkie. Deficyt mieszkaniowy utrzymuje się na wysokim
poziomie, szacowanym na ok. 1,5 mln lokali mieszkalnych.
Podstawowym problemem wymagającym rozwiązania jest stworzenie systemu pomocy publicznej, który bez
obciążania budżetu państwa wysokimi nakładami finansowymi przeznaczonymi na ten cel przyspieszy rozwój
budownictwa mieszkaniowego. Wymaga to sformułowania przez organy administracji rządowej i samorządowej
długoletnich planów zrównoważonego rozwoju.
NIK sprawdziła, jak wygląda Realizacja zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego, i oceniła, że organy administracji rządowej i jednostki
samorządu terytorialnego nie podejmowały wystarczających działań dla efektywnej realizacji zadań w zakresie
gospodarki mieszkaniowej. Brak było długofalowej i kompleksowej polityki mieszkaniowej państwa, wspomagającej
stabilny rozwój budownictwa mieszkaniowego. Wspieranie rozwoju mieszkalnictwa prowadzone było na podstawie
niestabilnych i jednostkowych rozwiązań. Zagadnienia gospodarki mieszkaniowej w minimalnym stopniu uwzględniane były w dokumentach strategicznych, w tym m.in. w średniookresowej strategii rozwoju kraju. Nie wdrożono
skutecznej formy wspierania budownictwa socjalnego i społecznego, a finansowanie tego wsparcia ze środków
budżetu państwa pozostawało na niskim poziomie. Opracowany przez b. Ministra Infrastruktury i przyjęty przez Radę
Ministrów 30 listopada 2010 r. dokumencie pn. „Główne problemy, cele i kierunki programu wspierania rozwoju
budownictwa mieszkaniowego do 2020” nie zawierał m.in. planowanych efektów rzeczowych i środków finansowych na wykonanie zadań.
Stwierdzone nieprawidłowości:
 Były Minister Infrastruktury po likwidacji Krajowego Funduszu Mieszkaniowego nie przedstawił Radzie
Ministrów aktów wykonawczych, umożliwiających Bankowi Gospodarstwa Krajowego udzielanie preferencyjnych kredytów na cele mieszkaniowe towarzystwom budownictwa społecznego i spółdzielniom mieszkaniowym oraz nie doprowadził do wdrożenia nowych zasad wspomagania budownictwa społecznego
na wynajem. Potrzeby w tym zakresie, szacowane były w 2008 r. na 90 tys. lokali mieszkalnych.
 W gminach nieskutecznie realizowano zadanie zaspokajania potrzeb lokalnej społeczności. Okres oczekiwania na zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy wynosił od miesiąca do ponad
18 lat.
 Gminy w niewielkim stopniu wywiązywały się z obowiązku zapewnienia lokali socjalnych, wzrastała liczba
niezrealizowanych wyroków sądowych i zwiększały się kwoty wypłacanych odszkodowań z tytułu niezapewnienia lokali socjalnych. W latach 2008-2010 z 12 648 wyroków sądowych orzekających eksmisję
wykonano 1444 wyroki przez dostarczenie lokalu socjalnego, co stanowi jedynie 11,4 proc. liczby wyroków
sądowych. Wartość roszczeń odszkodowawczych zgłoszonych na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów wyniosła 59 792,7 tys. zł.
 Działania gmin dla poprawy stanu technicznego zasobu mieszkaniowego były niewystarczające. Znaczną
część tego zasobu stanowiły budynki wybudowane przed 1945 r. i nieremontowane.
 Przychody uzyskiwane z czynszu nie pokrywały kosztów utrzymania gminnych zasobów mieszkaniowych,
a zadłużenie najemców wzrosło z kwoty 173,2 mln zł, wg stanu na 1 stycznia 2008 r., do 236,6 mln zł,
wg stanu na 31 grudnia 2010 r.
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Nieprawidłowości w gospodarowaniu przez gminy lokalami komunalnymi
w budynkach mieszkalnych

Rozdział Ii

Mieszkaniowy zasób gminy powinien być wykorzystywany dla zaspokajania potrzeb mieszkaniowych lokalnej społeczności, a w szczególności gospodarstw domowych o niskich dochodach. Na zasadach i w przypadkach
przewidzianych w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, mieszkaniowy zasób gminy służy także zapewnianiu lokali socjalnych i lokali zamiennych. Weryfikacja kryteriów uprawniających najemców do korzystania z lokali mieszkalnych z zasobu gmin odbywa się tylko w przypadku
przyznawania lokali mieszkalnych osobom oczekującym na zawarcie umowy najmu. Lokale socjalne, wydzielone
w mieszkaniowym zasobie gminy, przeznaczone są dla osób najuboższych oraz na realizację wyroków sądowych.

Rozdział Iii

Umowy najmu lokali socjalnych są zawierane na czas oznaczony i przedłużane, jeżeli najemcy nadal spełniają
określone przez gminę kryteria (np. dochodowe). Nie ma natomiast rozwiązań prawnych stwarzających możliwość
takiej weryfikacji umów najmu lokali zawartych na czas nieoznaczony. Stale pogarsza się stan techniczny budynków, co powoduje zwiększenie liczby lokali niezagospodarowanych, przeznaczonych do modernizacji lub remontu.
Rosnące zadłużenie najemców lokali mieszkalnych i użytkowych ogranicza wielkość wydatków na utrzymanie zasobów komunalnych. Ograniczone są możliwości weryfikacji spełniania kryteriów uprawniających do zajmowania
lokalu mieszkalnego w zasobie gminy. Brakuje także skutecznych rozwiązań dla gospodarstw domowych, których
wysokość dochodów nie uprawnia do najmu lokalu komunalnego, a jednocześnie osiągane dochody nie pozwalają
na zakup lub najem lokalu na rynku nieruchomości.
NIK sprawdziła, jak wygląda Gospodarowanie lokalami komunalnymi w budynkach mieszkalnych5 i wystawiła ocenę negatywną.

Rozdział V

Rozdział IV

W gminach w niedostatecznym stopniu realizowano zadanie własne zaspokajania potrzeb mieszkaniowych
wspólnoty samorządowej. Działania gmin nie doprowadziły do racjonalnego wykorzystania własnego zasobu i nie
zapewniły poprawy warunków mieszkaniowych osób znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Nie posiadano 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. Zdaniem
Najwyższej Izby Kontroli system realizacji zadań własnych gmin w obszarze tworzenia warunków do zaspokajania
potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej, w ramach aktualnego stanu prawnego, nie sprzyja prowadzeniu
przez gminy skutecznej polityki w zakresie racjonalnego wykorzystania zasobu do zapewnienia lokali mieszkalnych
osobom o najniższych dochodach. W ocenie NIK niezaspokajanie potrzeb mieszkaniowych osób o niskich dochodach
jest spowodowane nie tylko niedoborem środków finansowych, ale również brakiem niektórych uregulowań prawnych w tym zakresie. Nie zagwarantowano gminom możliwości podejmowania decyzji dotyczących sposobu odzyskiwania lokali wynajmowanych na czas nieoznaczony w przypadku poprawy warunków ekonomicznych najemcy.
Ponadto brak jest systemu wsparcia przez państwo finansowania budownictwa socjalnego i rewitalizacji istniejących
zasobów, na poziomie umożliwiającym gminom wypełnianie zadania własnego w tym zakresie.
Stwierdzone nieprawidłowości:
 nieprzestrzeganie ustalonych przepisami prawa zasad najmu i sprzedaży lokali, stanowiących mieszkaniowy zasób gminy oraz nierzetelne weryfikowanie uprawnienia do najmu lokalu mieszkalnego;
 niemonitorowanie terminów zakończenia umowy zawartej na czas oznaczony oraz uprawnień do dalszego
zajmowania lokalu;

Rozdział Vii

Rozdział Vi

 nieskuteczne egzekwowanie należności z tytułu najmu lokali, powodujące coroczny wzrost zaległości
i pogłębiające niedobór środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie zasobu;
 prowadzenie gospodarki mieszkaniowym zasobem gmin na podstawie nieaktualnych lub niekompletnych
wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy;
 brak realizacji przyjętych założeń, szczególnie w zakresie remontów lokali.
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Taki był tytuł informacji. Tytuł kontroli brzmiał: Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gmin.
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6.	Zdrowie
Z planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2012 wynika, że liczył on na przychody z tytułu
składki ubezpieczeniowej w wysokości 62 mld zł, w tym niespełna 59 mld zł przekazywanych przez ZUS i trochę
ponad 3 mld od KRUS. Do tego NFZ dostaje dotację z budżetu państwa w wysokości ok. 2 mld zł, przeznaczoną
głównie na ratownictwo medyczne – 1,8 mld zł. Ze składek ubezpieczeniowych NFZ opłaca koszty świadczeń opieki
zdrowotnej. Najwięcej środków, bo niemal połowa idzie na leczenie szpitalne (w tym programy terapeutyczne –
lekowe, chemioterapię i leki potrzebne przy chemioterapii). Po ok. 8 mld przeznaczanych jest na refundację leków
oraz podstawową opiekę zdrowotną. Inne świadczenia finansowane przez NFZ to m.in.: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, rehabilitacja lecznicza, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, opieka paliatywna i hospicyjna, leczenie stomatologiczne, lecznictwo
uzdrowiskowe, pomoc doraźna i transport sanitarny.
Struktura wydatków publicznych na ochronę zdrowia w 2010 r.

Dane GUS za rok 2010

W ustawie budżetowej na rok 2012 zaplanowano wydatki z budżetu państwa na dział ochrona zdrowia w wysokości prawie 7 mld zł, w tym ponad 3 mld zł w formie dotacji rozdzielono głównie między uczelnie medyczne oraz
ratownictwo medyczne.
NFZ jest także odpowiedzialny za tzw. kontraktowanie świadczeń medycznych, z którym wiąże się finansowanie
podmiotów leczniczych. NFZ zawiera umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej po przeprowadzeniu postępowania w trybie konkursu ofert albo rokowań.
Zgodnie z zasadami Fundusz jest zobowiązany zapewnić równe traktowanie wszystkim świadczeniodawcom.
Kontrole NIK wykazują jednak nieprawidłowości w kontraktowaniu świadczeń, które skutkują utrudnionym dostępem pacjentów do niektórych specjalistów czy usług medycznych. Do konkursu mogą stawać zarówno placówki
publiczne, jak i niepubliczne. Przy czym struktura własnościowa w polskim systemie ochrony zdrowia jest dość złożona. W większości szpitale pozostają w gestii jednostek samorządu terytorialnego i są samodzielnymi publicznymi
zakładami opieki zdrowotnej, ale część została przekształcona w spółki prawa handlowego (SPZOZ). Wiele z nich nie
radzi sobie jednak w warunkach rynkowych, popadając w pętle zadłużenia, co również potwierdzają kontrole NIK.
W obszarze zdrowie omówione zostały kontrole przeprowadzone w ramach działu administracji zdrowie. Najpoważniejsze stwierdzone ryzyka i nieprawidłowości dotyczą wspomnianych już: nierównego dostępu osób ubezpieczonych do usług medycznych i błędów w kontraktowaniu świadczeń zdrowotnych oraz zadłużenia szpitali,
ale także: organizacji systemu ratownictwa medycznego, koncentrowania się instytutów badawczych podległych
ministrowi zdrowia na świadczeniu usług medycznych kosztem badań naukowych oraz naruszeń praw pacjentów
z zaburzeniami psychicznymi.
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Nieprzestrzeganie praw pacjentów z zaburzeniami psychicznymi

Rozdział Ii

Zgodnie z Konstytucją RP władze publiczne zapewniają obywatelom, równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Ustawa z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta określa m.in. obowiązki podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych związane z prawami pacjenta.
Przestrzeganie tych praw należy m.in. do organów władzy publicznej, Narodowego Funduszu Zdrowia, podmiotów
udzielających świadczeń oraz osób wykonujących zawód medyczny, a także szczegółowo opisuje prawa pacjenta
m.in. do: świadczeń zdrowotnych; informacji o swoim stanie zdrowia; tajemnicy informacji z nim związanych; wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń; poszanowania jego intymności i godności; poszanowania życia prywatnego
i rodzinnego. Podstawowym aktem prawnym regulującym problematykę zdrowia psychicznego jest ustawa z dnia
19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. Ochrona praw osób korzystających ze świadczeń szpitali psychiatrycznych należy także do zadań rzeczników praw pacjenta szpitala psychiatrycznego, powoływanych przez
Rzecznika Praw Pacjenta.
NIK sprawdziła Przestrzeganie praw pacjenta w lecznictwie psychiatrycznym i wystawiła ocenę negatywną.

Rozdział Iii

Kontrolerzy stwierdzili m.in. nieprzestrzeganie praw pacjentów z zaburzeniami psychicznymi w trakcie przyjmowania tych osób do szpitala bez ich zgody oraz stosowania przymusu bezpośredniego. Powszechnie występował
brak niektórych wpisów, dokumentujących obowiązujące procedury. Świadczy to nie tylko o nierzetelnie prowadzonej dokumentacji, ale może także wskazywać na niepodejmowanie działań zapewniających ochronę innych praw
tych osób.

Rozdział IV

Rzecznik Praw Pacjenta nie zatrudnił wystarczającej liczby rzeczników praw pacjenta szpitala psychiatrycznego,
tak aby objąć ich działaniem wszystkie placówki stacjonarnej opieki psychiatrycznej. Minister Zdrowia nie wdrożył
nowych rozwiązań systemowych, które miały usprawnić funkcjonowanie opieki zdrowotnej nad osobami z zaburzeniami psychicznymi i w konsekwencji służyć wzmocnieniu ochrony ich praw. W szpitalach nadal występowało szereg
nieprawidłowości dotyczących niedostatecznego zabezpieczenia warunków sanitarnych, technicznych i przeciwpożarowych, stwarzając zagrożenia dla bezpieczeństwa pacjentów i personelu.
Stwierdzone ryzyko: Z powodu rozpowszechnienia stwierdzonych zaniedbań, mogą one mieć istotne skutki społeczne i stwarzać zagrożenia dla pacjentów i personelu szpitali psychiatrycznych.

Nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu ratownictwa medycznego

Rozdział V

Zasady organizacji, funkcjonowania i finansowania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne określa ustawa
z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. W ramach systemu działają organy administracji rządowej, właściwe w zakresie wykonywania zadań systemu (tj. Minister Zdrowia i wojewodowie) oraz jednostki
systemu, którymi są: szpitalne oddziały ratunkowe (SOR) i zespoły ratownictwa medycznego (ZRM), w tym lotnicze zespoły ratownictwa medycznego. Z systemem współpracują służby ustawowo powołane do niesienia pomocy
osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego: w szczególności jednostki organizacyjne Państwowej Straży
Pożarnej (PSP) i jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa górskiego, podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa
wodnego, inne jednostki podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i Ministra
Obrony Narodowej. Jednostki te udzielają kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom znajdującym się w stanie
nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Rozdział Vii

Rozdział Vi

Nadzór nad systemem na terenie kraju sprawuje Minister Zdrowia. Natomiast planowanie, organizowanie i koordynacja systemu oraz nadzór nad systemem na terenie województwa jest zadaniem wojewody. System działa
na obszarze województwa na podstawie wojewódzkiego planu działania systemu, sporządzanego przez wojewodę.
W latach 2009-2011 liczba SOR na terenie kraju wzrosła z 221 do 235, a liczba ZRM zwiększyła się z 1455
do 1469. W 2011 r. w 14 szpitalach utworzono również centra urazowe (których zadaniem było zabezpieczenie ciągłości szybkiego postępowania diagnostycznego oraz kompleksowego leczenia w jednym wysokospecjalistycznym
szpitalu osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Według stanu na 31 grudnia 2011 r. w ewidencji Urzędu
Lotnictwa Cywilnego wpisanych było 51 lądowisk przyszpitalnych i 26 „innych miejsc” przyszpitalnych przystosowanych do startów i lądowań, a w ewidencji Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – 310 tzw. innych miejsc do lądo-
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wania. W żadnym województwie – według stanu na 31 grudnia 2011 r. – nie funkcjonował system powiadamiania
ratunkowego zgodny z wymogami określonymi w obecnie obowiązujących w tym zakresie przepisach.
NIK skontrolowała Funkcjonowanie systemu ratownictwa medycznego. System zapewniał szybkie udzielenie
pomocy na miejscu zdarzenia osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, transport i leczenie w szpitalnych
oddziałach ratunkowych, gdzie obok kontynuacji akcji ratowniczej możliwa była odpowiednia diagnostyka, a następnie podjęcie decyzji o sposobie dalszej terapii. W badanym okresie wzrosła liczba SOR o 6,3 proc., stworzono 14 centrów urazowych, a zakup 23 nowoczesnych śmigłowców EC-135 umożliwił wykonanie misji nocnych, których nie
można było wykonywać na dotychczas używanych śmigłowcach Mi-2.
Efektywność działania systemu obniżały jednak stwierdzone nieprawidłowości polegające m.in. na obciążaniu
systemu obowiązkami wykraczającymi poza zadania ustawowe, niewystarczającej obsadzie osobowej w przypadku
niektórych wyjazdów ZRM, przypadkach przekraczania ustawowego czasu dojazdu na miejsce zdarzenia oraz braku
zintegrowanego, jednolitego systemu powiadamiania ratunkowego.
Nadal nie funkcjonuje system powiadamiania ratunkowego. Zadania numeru 112 wypełniają Policja i Straż
Pożarna, a kolejny termin jego uruchomienia przesunięto na grudzień 2013 r.
Stwierdzone ryzyko: Udzielanie świadczeń w SOR wszystkim zgłaszającym się pacjentom stwarza zagrożenie
dla pacjentów, którzy faktycznie potrzebują pomocy ze strony SOR i grozi likwidacją tych oddziałów w sytuacji, gdy
na skutek wzrostu kosztów stają się deficytowe dla szpitali: dotyczy to również centrów urazowych i zespołów ratownictwa medycznego.

Zła kondycja finansowa i świadczenie usług medycznych zamiast prowadzenia
badań przez instytuty badawcze nadzorowane przez Ministra Zdrowia
Instytuty nadzorowane przez Ministra Zdrowia korzystają z konstytucyjnej wolności prowadzenia badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników, a także uczestniczą w realizacji konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia.
Podstawowym aktem prawnym regulującym działalność instytutów badawczych, w okresie objętym kontrolą,
była ustawa o jednostkach badawczo-rozwojowych, a począwszy od 1 października 2010 r. – ustawa o instytutach,
która była jedną z sześciu ustaw reformujących system nauki.
Zasadniczym celem każdego instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych ukierunkowanych
na ich wdrożenie i zastosowanie w praktyce. Uczestniczą one w systemie ochrony zdrowia, w tym przez udzielanie
świadczeń zdrowotnych, w powiązaniu z prowadzeniem badań naukowych i prac rozwojowych. Instytuty uczestniczące w systemie ochrony zdrowia – w zakresie swojej działalności medycznej – podlegały również przepisom
ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, która została uchylona z dniem 1 lipca 2011 r. na mocy ustawy z 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej. Stosownie do ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej wśród podmiotów leczniczych wyszczególniono instytuty.
Do czasu wejścia w życie ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych instytuty zaliczane były do jednostek sektora finansów publicznych. Z dniem 1 stycznia 2010 r. podmioty te wyłączono poza sektor finansów
publicznych.
Nakłady (ceny bieżące) w zakresie nauk medycznych w 2009 r. kształtowały się na poziomie 10,5 proc. ogółem
nakładów na działalność B+R i spadły z 12,2 proc. nakładów ogółem w 2000 r.
Minister Zdrowia sprawuje nadzór nad 16 instytutami badawczymi. Minister Zdrowia jest trzecim, po Ministrze
Gospodarki oraz Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi, organem pod względem liczby nadzorowanych instytutów
badawczych.
Należy zwrócić uwagę, że aż 10 instytutów obecnie funkcjonujących i podległych Ministrowi Zdrowia, zostało
utworzonych w latach 1951-1954, w zupełnie innych uwarunkowaniach politycznych, społecznych i gospodarczych.
Po zbadaniu Funkcjonowania wybranych instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia,
NIK wystawiła im ocenę negatywną. Przede wszystkim z powodu niezadowalającej skali realizacji zadań ustawowych przez te jednostki oraz ich złej kondycji finansowej. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę w 5 instytutach badawczych: Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia
Dziecka” w Warszawie, Instytut Matki i Dziecka, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Instytut Reumatologii
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im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher, oraz w Ministerstwie Zdrowia. Instytuty badawcze, nadzorowane przez Ministra Zdrowia, w niewielkim stopniu realizowały podstawowy cel swojej działalności, którym jest prowadzenie badań
naukowych i prac rozwojowych. Koncentrowały swoją aktywność na udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Rozdział Ii

Przychody z działalności związanej z prowadzeniem badań naukowych i prac rozwojowych kształtowały się
na poziomie od 4 proc. do 12 proc. przychodów ogółem, natomiast przychody ze sprzedaży projektów badawczych, wynosiły nie więcej niż 1 procent. Udział pracowników naukowych w strukturze zatrudnienia był również
bardzo niski i nie przekraczał 10 proc.. Aparatura badawcza stanowiła od 2 do 8 proc. majątku instytutów. W dłuższej perspektywie skoncentrowanie aktywności tych jednostek przede wszystkim na udzielaniu świadczeń zdrowotnych stwarza, zdaniem NIK, ryzyko ograniczenia rozwoju nauk medycznych i negatywne konsekwencje dla systemu
ochrony zdrowia.

Rozdział Iii

Najwyższa Izba Kontroli krytycznie oceniła sytuację finansową instytutów nadzorowanych przez Ministra Zdrowia,
a także nieefektywne i nieskuteczne działania naprawcze i przedsięwzięcia restrukturyzacyjne. Świadczy o tym wzrost
liczby jednostek prowadzących działalność ze stratą z 9 w 2008 r. do 15 w I półroczu 2011 r., przy 16 działających placówkach, oraz przyrost o 43 proc. ich zobowiązań wymagalnych. Na koniec 2011 r. wynosiły one ponad 285 mln zł.
W ocenie NIK, dotychczasowe nieskuteczne działania naprawcze podejmowane przez kierownictwa niektórych instytutów, wskazują na konieczność rozważenia celowości dalszego kontynuowania przez nie działalności
w dotychczasowej formie organizacyjno-prawnej. NIK krytycznie oceniła działalność Ministra Zdrowia w zakresie
nadzoru sprawowanego nad instytutami badawczymi. Krytycznie oceniono bierność Ministra w zakresie działań
zmierzających do zmiany organizacji funkcjonowania podległych jednostek oraz monitorowania podejmowanych
przez nie działań naprawczych.

Rozdział IV

Stwierdzone ryzyko: W dłuższej perspektywie skoncentrowanie aktywności tych jednostek przede wszystkim
na udzielaniu świadczeń zdrowotnych stwarza jednak ryzyko ograniczenia rozwoju nauk medycznych, co będzie
miało negatywne konsekwencje dla systemu ochrony zdrowia. Powoduje ponadto utratę potencjalnych źródeł przychodów, które można byłoby uzyskać w przypadku rozszerzenia zakresu prac badawczych, lepszego wykorzystania
zaplecza naukowo-diagnostycznego, czy wprowadzenia w życie nowych zdobyczy naukowych. Ponadto część instytutów ma zbliżony zakres działalności, co może prowadzić do dublowania się realizowanych prac badawczych i nie
sprzyja efektywnemu wykorzystaniu środków na badania naukowe.

Nierówny dostęp do świadczeń medycznych dla osób ubezpieczonych

Rozdział V

Fundusz jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną, działającą na podstawie
ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W skład
NFZ wchodzą: Centrala oraz 16 oddziałów wojewódzkich. Organami Funduszu są: Rada Funduszu, Prezes Funduszu,
rady oddziałów wojewódzkich Funduszu, dyrektorzy oddziałów wojewódzkich. Podstawę prowadzenia gospodarki
finansowej Funduszu stanowi roczny plan finansowy. Jedną z zasad ubezpieczenia zdrowotnego jest równe traktowanie i zapewnienie ubezpieczonemu równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej i wyboru świadczeniodawców, którzy zawarli umowę z Funduszem.

Rozdział Vi

Po kontroli Wykonanie planu finansowego NFZ w 2011 r. Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie, pomimo
stwierdzonych zastrzeżeń, wykonanie planu finansowego przez NFZ w 2011 r. Ocenę taką uzasadnia utrzymanie
w 2011 r. stabilnej pozycji finansowej niewymagającej zaciągania zobowiązań, planowe wykonanie kosztów świadczeń zdrowotnych i przychodów oraz rzetelne prowadzenie sprawozdawczości. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły przekroczenia planu kosztów w wybranych rodzajach świadczeń zdrowotnych.
NIK negatywnie oceniła natomiast realizację podstawowego zadania Funduszu, jakim było zapewnienie równego
dostępu do świadczeń dla osób ubezpieczonych. Najwyższa Izba Kontroli ustaliła bowiem:
 znaczne różnice w dostępie do niektórych świadczeń w poszczególnych oddziałach wojewódzkich NFZ mierzone liczbą jednostek rozliczeniowych przypadających na 10 tys. osób zamieszkałych na terenie działania
danego oddziału oraz czasem oczekiwania pacjentów na udzielenie świadczeń;

Rozdział Vii

 nierówne traktowanie świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umów o udzielanie świadczeń
oraz prowadzenie postępowania w sposób niegwarantujący zachowania uczciwej konkurencji;
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 ograniczoną wiarygodność danych zawartych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych, na co wskazuje
m.in. znaczna różnica pomiędzy liczbą osób uprawnionych do świadczeń wykazaną w Wykazie oraz liczbą
osób zamieszkującą terytorium RP według danych pochodzących ze Spisu Powszechnego.
Stwierdzone ryzyko: Utrudniony dostęp pacjentów do świadczeń zdrowotnych, wybór świadczeniodawców,
którzy nie złożyli najkorzystniejszych ofert w procesie kontraktowania świadczeń, ograniczone możliwości ustalenie
uprawnień do otrzymania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Nieprawidłowości w kontraktowaniu usług medycznych
Zasady postępowania w sprawie zawarcia umów ze świadczeniodawcami uregulowane zostały w dziale VI
ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Stosownie
do art. 132 tej ustawy podstawą udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
przez Fundusz jest umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarta pomiędzy świadczeniodawcą a dyrektorem oddziału wojewódzkiego Funduszu. Zgodnie z art. 134 Fundusz jest obowiązany zapewnić równe traktowanie wszystkich świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
i prowadzić postępowanie w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji. Art. 139 stanowi, że zawieranie przez Fundusz umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej odbywa się po przeprowadzeniu postępowania w trybie konkursu ofert albo rokowań. Zgodnie z art 146. Prezes Funduszu określa przedmiot postępowania
w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, kryteria oceny ofert oraz warunki wymagane
od świadczeniodawców.
Prezes NFZ, wykonując postanowienia art. 146 ustawy, określił w zarządzeniach Prezesa NFZ obowiązujące
w postępowaniach o udzielenie świadczeń w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej procedury i kryteria
oceny ofert oraz warunki wymagane od świadczeniodawców.
NIK zbadała, jak wygląda Kontraktowanie przez Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia wybranych świadczeń medycznych na 2012 rok i lata następne. Negatywnie wypadła ocena kontraktowania świadczeń w rodzajach: ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS) oraz rehabilitacja lecznicza.
W wyniku kontroli przeprowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli bezpośrednio w pięciu podmiotach leczniczych, w 18 zakresach świadczeń opieki medycznej, pod kątem zgodności ze stanem faktycznym danych podawanych w składanych przez nich ofertach, jako rzetelne NIK oceniła 11 ofert. W pozostałych siedmiu ofertach
(39 proc.), złożonych przez czterech oferentów, podano dane niezgodne ze stanem faktycznym, mogące mieć wpływ
na wybór oferty i zawarcie umowy. W składanych ofertach podawano nieprawdziwe informacje dotyczące wymaganych warunków lokalizacyjnych, personelu medycznego czy godzin pracy poradni. W przypadku dwóch podmiotów
leczniczych NIK skierowała zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia wykroczenia przez kierowników tych jednostek. W odpowiedzi uzyskano informację, że zostały skierowane stosowne wnioski o ukaranie.
Stwierdzone przez NIK „kłamstwa ofertowe” polegały także na wykazywaniu przez świadczeniodawców tego
samego sprzętu medycznego w kilku ofertach, podawaniu w ofertach sprzętów nabytych w terminie późniejszym
niż wynikało to ze złożonych ofert, czy wykazaniu doświadczenia w przeprowadzaniu stosownych badań, podczas
gdy ich doświadczenie było niewystarczające bądź takiego doświadczenia w ogóle nie posiadali. W wyniku popełnionych przez oferentów „kłamstw ofertowych” uzyskiwali oni nienależne punkty i pozycje w rankingu, powodując
tym samym niewybranie ofert rzetelnych.
Spośród siedmiu zbadanych przez NIK świadczeniodawców pod kątem posiadania zezwoleń w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej – uruchomienie pracowni rentgenowskich w dniu składania oferty.
Na skutek tych ustaleń dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego (ŁOW) NFZ rozwiązał z tymi podmiotami stosowne umowy.
Kontrola wykazała nierzetelną pracę komisji konkursowych prowadzących postępowania w sprawie zawarcia
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju AOS i rehabilitacja. Z 26 poddanych analizie postępowań
konkursowych, w sześciu postępowaniach (23 proc.) stwierdzono brak oświadczeń członków komisji, że nie zachodzą wobec nich przesłanki wyłączenia z postępowania, co w ocenie NIK mogło budzić wątpliwości co do bezstronności tych osób. Kontrola wykazała, że w dokumentacji postępowań brak było pisemnych uzasadnień propozycji komisji
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konkursowych odbiegających od propozycji ofertowych, co mogło rodzić wątpliwości co do równego traktowania
podmiotów.

Rozdział Ii

Niewystarczająco skuteczne były działania ŁOW NFZ w celu weryfikacji prawidłowości naliczania punktów
w postępowaniach prowadzonych w rodzaju AOS – świadczenia kosztochłonne. Spośród 146 ofert, które wpłynęły
w 76 postępowaniach z tego zakresu, 84 oferty (57 proc.) zostały błędnie ocenione w systemie pod kątem kryterium
dostępności.
NIK negatywnie oceniła także działania Dyrektora łódzkiego NFZ dotyczące postępowania o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie okulistyka – hospitalizacja planowa na obszarze Łodzi oraz powiatów: łódzkiego wschodniego, pabianickiego, zgierskiego, brzezińskiego. Dyrektor tego oddziału NFZ wystąpił do Konsultanta
Wojewódzkiego o wydanie opinii w sprawie posiadania przez lekarzy specjalistów „odpowiedniego doświadczenia”
i przyjął tę opinię jako rozstrzygającą. Nie uwzględnił jednak faktu, że Konsultant Wojewódzki był jednocześnie
współwłaścicielem podmiotu, który złożył w tym samym postępowaniu konkurencyjną ofertę, co ostatecznie doprowadziło do powstania konfliktu interesów.

Rozdział Iii

Wyniki niniejszej kontroli były podstawą odwołania przez Prezesa NFZ dyrektora ŁOW NFZ z pełnionej funkcji.

Zbyt rzadkie kontrole dostępności i jakości świadczeń medycznych
zakontraktowanych przez oddziały NFZ

Rozdział IV

Z przeprowadzonej przez krakowską delegaturę NIK kontroli pt. Prowadzenie kontroli świadczeniodawców
oraz weryfikacja wykonania zakontraktowanych świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz
Zdrowia6 wynika z kolei, że NFZ sprawdza dostępność i jakość świadczeń medycznych zbyt rzadko. W placówkach,
z którymi fundusz zawarł umowy kontrola z NFZ ma szansę pojawić się średnio raz na 12 lat. 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. NFZ łamie w ten sposób
własne regulacje, które nakazują oddziałom nadzorować pod względem jakości i dostępności świadczeń medycznych każdą jednostkę co najmniej raz na pięć lat, oraz naraża zdrowie pacjentów.

Rozdział V

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. W latach 2003-2012 na 250 zbadanych jednostek służby zdrowia szpitale kontrolowane były od kilku do kilkunastu razy. W tym czasie ponad 54 proc. podmiotów udzielających innych rodzajów świadczeń nie podlegało kontroli ani razu. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest zbyt mała ilość środków
finansowych przeznaczanych przez prezesa Funduszu na działalność kontrolną – zaledwie 0,05 proc. wszystkich
kosztów ponoszonych przez NFZ. W efekcie brakuje pieniędzy na kontrole oraz zatrudnianie w komórkach kontrolnych wysoko kwalifikowanych kadr. Brak kontrolerów z medycznym wykształceniem uniemożliwia ocenę jakości
i prawidłowości świadczeń medycznych.

Zadłużenie szpitali

Rozdział Vii

Rozdział Vi

Drastyczny wzrost zobowiązań Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim do kwoty 260 mln zł, przy
jednoczesnym odnotowaniu ujemnego wyniku finansowego na działalności podstawowej oraz ujemnych kapitałów
własnych i brak zdolności upadłościowej SP ZOZ powoduje nieefektywne funkcjonowanie nadmiernie zadłużonych
szpitali działających w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
NIK skontrolowała Działania podejmowane w latach 2009-2011 w celu ustabilizowania sytuacji finansowej Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim i oceniła je negatywnie.
Pomimo uzyskania w latach 2009-2011 bezzwrotnego dofinansowania w wysokości ponad 29 mln zł, zwiększenia
wartości kontraktów z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz na skutek braku kompleksowego programu naprawczego
6	Informacja o wynikach tej kontroli trafiła wprawdzie do Sejmu już po przyjętym w niniejszym Sprawozdaniu okresie pięciu kwartałów
(w kwietnia 2013 r.), ale jej ustalenia są na tyle istotne, że zdecydowaliśmy się je tutaj zaprezentować.
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i realizacji tylko części zaplanowanych przedsięwzięć restrukturyzacyjnych sytuacja uległa dalszemu pogorszeniu:
zadłużenie ogółem wzrosło z 249,7 mln zł na koniec 2008 r. do 262,9 mln zł na koniec roku 2011, chociaż w okresie
tym roczne przychody wzrosły ze 144,5 mln do 175,4 mln zł. Zobowiązania wymagalne uległy dwukrotnemu zwiększeniu, z 16,6 mln zł w 2008 r. do 33,2 mln zł w 2011 r. Struktura zobowiązań pogorszyła się – odnotowano spadek
długoterminowych zobowiązań z 67 proc. w 2008 r. do 50 proc. w 2011 r., przy wzroście udziału zobowiązań krótkoterminowych z tytułu pożyczek i finansowania przez dostawców z 25 proc. ogółu w 2008 r. do 40 proc. w 2011 r.
Szpital był niewypłacalny – według stanu na 31 grudnia 2010 r. jego zobowiązania przekraczały o blisko 137 mln zł
wartość majątku wykazanego w bilansie (w 2002 r. różnica ta wynosiła ponad 34 mln zł).
Brak opracowanego i wdrażanego kompleksowego programu restrukturyzacji spowodował, że w latach 2008-2011
nie osiągnięto zakładanych efektów finansowych i to mimo korzystnych zmian w wysokości kontraktu z NFZ na lecznictwo szpitalne oraz bezzwrotnego dofinansowania. Dynamika przyrostu powyższych kontraktów w tym okresie wynosiła dla Szpitala w Gorzowie Wlkp. (+) 9,5 proc. w sytuacji, gdy niepubliczne szpitale w woj. lubuskim zanotowały
ubytek wartości tychże kontraktów o (-) 20,5 proc.
Szpital nie posiadał wystarczających środków na spłatę wszystkich zobowiązań, co powodowało wydłużenie
czasu spłaty długów, czasowe zawieszenie ich spłaty, zaciąganie nowych zobowiązań na spłatę poprzednich (rolowanie długu). Pomimo znanych, znacznych potrzeb na obcy kapitał, który posłużyłby na spłatę zobowiązań, Szpital nie
przeprowadził w 2011 r. wymaganego postępowania na usługi finansowe (udzielenie pożyczki) na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, mimo że w przypadku pozytywnego
wyniku postępowania mogłoby to zmniejszyć wydatki związane z obsługą zadłużenia.
Zaciągano niekorzystne dla Szpitala, niegospodarne, wielomilionowe pożyczki, u firm windykacyjnych obciążone
kosztami finansowymi sięgającymi nawet 57 proc., i to bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Pomimo wysokiego oprocentowania jako podstawę obliczenia kapitału przyjmowano nie tylko kwotę główną, ale
również odsetki czy prowizje (naruszenie zasady niedopuszczalności kapitalizacji odsetek – art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2
ustawy o finansach publicznych).
Szpital nie w pełni wykorzystał możliwości pozyskania bezzwrotnych środków. M.in. brak środków własnych
na współfinansowanie projektów (nawet z 85-proc. udziałem środków europejskich) spowodował, że zmieniano
plany finansowe, dokonując ograniczenia realizacji projektów zaplanowanych do współfinansowania ze środków europejskich. Według planu po zmianach w latach 2009-2011 zamierzano realizować projekty o wartości ok.
35,8 mln zł, podczas gdy według planów pierwotnych zakładano realizację zadań o wartości 134,9 mln zł.
Szpital nie spełnia wszystkich wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 2 lutego 2011 r.
w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie wydała 26 października
2009 r. opinię sanitarną dotyczącą zaopiniowania uaktualnionego programu dostosowawczego oddziałów szpitalnych
i poradni przyszpitalnych w zakresie 65 niezgodności, w tym 46 dotyczących szpitala oraz 19 dotyczących poradni.
NIK stwierdziła istnienie nierozwiązanych od lat problemów w finansowaniu i zarządzaniu SP ZOZ oraz brak skutecznych mechanizmów zabezpieczających SP ZOZ przed nadmiernym zadłużaniem się.
NIK zawiadomiła prokuraturę o dokonywanych przez dyrekcję Szpitala niegospodarnych, nielegalnych, z przekroczeniem uprawnień, transakcjach z firmami handlującymi długami, w następstwie czego poniesiono szkodę
nie mniejszą niż 2,8 mln zł. Prokuratura Apelacyjna Wydział V do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji
w Szczecinie pismem z 4.01.2013 r. powiadomiła delegaturę NIK o prowadzeniu śledztwa w sprawie nadużycia
władzy i zaufania, tj. czynu z art. 231 § 1 kk i art. 296 § 1 kk.

7. Szkolnictwo
Od kilku lat – jak wynika z danych GUS – spada liczba uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, czego skutkiem jest likwidacja szkół zwłaszcza małych. Mimo że wzrasta liczba przedszkoli, ciągle
wiele dzieci pozostaje poza systemem opieki przedszkolnej.
Wychowanie przedszkolne to pierwszy etap kształcenia w systemie oświaty. Obejmuje ono dzieci w wieku 3-6 lat
i realizowane jest w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz od roku szkolnego
2008/2009 również w zespołach wychowania przedszkolnego i punktach przedszkolnych.
67

Rozdział I

I. Funkcjonowanie państwa w świetle kontroli NIK

Rozdział Ii

Według GUS w roku szkolnym 2011/2012 funkcjonowało 19,9 tys. (19,1 tys. w roku poprzednim) formalnie
zarejestrowanych placówek wychowania przedszkolnego: 9,4 tys. przedszkoli, 9,0 tys. oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych, 0,1 tys. zespołów wychowania przedszkolnego oraz 1,4 tys. punktów przedszkolnych.
Większość przedszkoli zlokalizowana była w miastach (67,3 proc.). Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
stanowiły 45,4 proc. wszystkich placówek i dominowały na wsi (75,6 proc. wszystkich istniejących).
W roku szkolnym 2011/2012 w ramach systemu oświaty wychowaniem przedszkolnym objęto 1160,5 tys. dzieci,
tj. o 101,2 tys. więcej niż w roku poprzednim. W grupie wiekowej 3-6 lat wychowaniu przedszkolnemu podlegało 70,8 proc. dzieci (wobec 68,0 proc. rok wcześniej), w miastach – 83,8 proc. (wzrost o 1,4 pkt proc.), a na wsi
53,5 proc. (wzrost o 4,6 pkt proc.).
Do szkół dla dzieci i młodzieży (łącznie ze specjalnymi) oraz dla dorosłych zalicza się:
– szkoły podstawowe

Rozdział Iii

W roku szkolnym 2011/2012 działało 13 777 szkół podstawowych (o 1,1 proc. mniej niż w poprzednim roku
szkolnym), z tego w miastach 4616 (o 0,8 proc. więcej niż w roku poprzednim) i na wsi – 9161 (o 2,0 proc. mniej
niż w roku poprzednim). W porównaniu z rokiem szkolnym 2003/2004 liczba szkół podstawowych na obszarach
wiejskich zmniejszyła się o 1309 (tj. o 12,5 proc.). Jednostki samorządu terytorialnego prowadziły 91,8 proc. szkół
podstawowych, a 7,8 proc. szkół było prywatnych. W związku z obserwowanym od kilkunastu lat niżem demograficznym systematycznie maleje liczba uczniów szkół podstawowych. W roku szkolnym 2011/2012 uczyło się w nich
2,19 mln uczniów – o 0,2 proc. mniej w porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym.
– gimnazja
W roku szkolnym 2011/2012 działało 7510 gimnazjów, do których uczęszczało 1,22 mln uczniów (o 4,0 proc.
mniej niż w roku szkolnym 2010/2011 oraz 27,6 proc. mniej w stosunku do roku szkolnego 2003/2004).

Rozdział IV

– szkoły ponadgimnazjalne (zasadnicze szkoły zawodowe, licea ogólnokształcące, uzupełniające licea ogólnokształcące, licea profilowane, technika, technika uzupełniające, ogólnokształcące szkoły artystyczne dające uprawnienia zawodowe oraz specjalne szkoły przysposabiające do pracy, a także szkoły policealne).

Rozdział Vi

Rozdział V

W roku szkolnym 2011/2012 działało 10,9 tys. szkół ponadgimnazjalnych (88,9 proc. w miastach i 11,1 proc.
na wsi). W stosunku do poprzedniego roku szkolnego nastąpił spadek liczby tych szkół o 0,9 proc. Dalszy spadek
liczby liceów profilowanych (o 14,9 proc. w stosunku do poprzedniego roku szkolnego) jest związany z ustawą
z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, w której zawarte są zapisy
o stopniowej likwidacji m.in. tego typu szkół od roku szkolnego 2012/2013.

Dane GUS

W ustawie budżetowej na rok 2012 przewidziano wydatki budżetu na dział oświata i wychowanie w wysokości
ponad 1,7 mld zł, głównie w formie subwencji oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego, na dział szkolnictwo wyższe – ponad 11,9 mld zł (głównie w formie dotacji dla uczelni), a na kulturę fizyczną ponad 538 mln zł.

Rozdział Vii

W obszarze szkolnictwo omówione zostały 3 działy administracji: oświata i wychowanie, szkolnictwo wyższe oraz
kultura fizyczna. Główne stwierdzone ryzyka i nieprawidłowości dotyczą obniżenia się poziomu kształcenia w szkołach publicznych oraz funkcjonowania szkół specjalnych.
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Niedostateczny i nieefektywny nadzór pedagogiczny sprawowany
przez kuratorów oświaty i dyrektorów szkół publicznych
– obniżenie się poziomu kształcenia w szkołach publicznych
Nadzór pedagogiczny nad szkołami sprawują: minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, kurator
oświaty, działający w imieniu wojewody, dyrektorzy szkół.
Kontrola wykazała, że Nadzór pedagogiczny sprawowany przez kuratorów oświaty i dyrektorów szkół
publicznych nie był dostatecznie sprawny i efektywny. Wdrożenie w 2009 r. nowych zasad nadzoru pedagogicznego nie zostało właściwie przygotowane. W badanym okresie w niewystarczającym stopniu wykorzystywane były
poszczególne formy nadzoru, a uzyskane efekty kształcenia w części szkół obniżyły się.
W okresie od sierpnia do listopada 2009 r. nie obowiązywały żadne szczegółowe zasady sprawowania nadzoru
pedagogicznego. Szkolenie kadry pracowników kuratoriów w zakresie ewaluacji zewnętrznej rozpoczęto ponad pół
roku po ustaleniu nowych zasad nadzoru pedagogicznego, przez co w badanym okresie przeszkolono zaledwie
155 osób.
W roku szkolnym 2009/2010 oraz w pierwszym półroczu roku szkolnego 2010/2011 w skontrolowanych kuratoriach oświaty ewaluacją zewnętrzną, oceniającą stopień spełniania przez szkoły i placówki wymagań w zakresie
efektów pracy, objęto tylko odpowiednio 0,4 proc. i 2,9 proc. nadzorowanych szkół i placówek. Sporządzane w skontrolowanym okresie raporty z ewaluacji zewnętrznych w niewielkim stopniu realizowały cele określone w nowych
zasadach nadzoru pedagogicznego, dotyczące oceny jakości pracy szkół i kreowania programów ich rozwoju. Stanowiły one jedynie ogólny opis szkół, oparty na wewnątrzśrodowiskowych opiniach o ich pracy, bez ocen jakości pracy
szkół, wskazania mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń w ich funkcjonowaniu.
Kontrole szkół przeprowadzone przez skontrolowanych kuratorów oświaty (ponad 32 tys.) skutkowały niewielką
liczbą zaleceń (ogółem 8541 zaleceń) i stwierdzonych uchybień (421). W wyniku tych kontroli tylko w 42 przypadkach kuratorzy oświaty stwierdzili niedostateczne efekty kształcenia, polecając dyrektorom szkół opracowanie programów naprawczych.
Jedna czwarta skontrolowanych szkół podstawowych i gimnazjów uzyskała w skontrolowanym okresie pogorszenie wyników uzyskanych na sprawdzianach i egzaminach. Wyniki osiągnięte przez uczniów w sprawdzianach
przeprowadzanych na zakończenie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2009/2010 były w prawie jednej piątej
szkół gorsze niż uzyskane w roku szkolnym 2008/2009, a wyniki egzaminów przeprowadzanych na zakończenie
gimnazjum były w ponad jednej trzeciej szkół gorsze niż uzyskane w roku poprzednim. Jedna czwarta uczniów
skontrolowanych szkół zawodowych nie uzyskała uprawnień zawodowych w wyniku egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe.
O niewłaściwie prowadzonym nadzorze pedagogicznym i niedostatecznej jego skuteczności świadczą również
stwierdzone w wyniku kontroli istotne nieprawidłowości w działalności skontrolowanych kuratorów oświaty i dyrektorów szkół publicznych.

Nieprawidłowości w dokształcaniu nauczycieli
Według ustaleń kontroli w MEN w roku szkolnym 2010/2011 w kraju funkcjonowały 532 placówki kształcące
nauczycieli. NIK skontrolowała, jak wygląda Organizacja i finansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli i wystawiła ocenę negatywną.
Szczególnie negatywnie oceniła realizację zadań przez skontrolowane organy prowadzące szkoły oraz wojewódzkie placówki doskonalenia nauczycieli i szkoły publiczne w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, a także
przez szkoły wyższe w zakresie kształcenia nauczycieli. System kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli
nie zapewnia dostatecznego wsparcia dla szkół i nauczycieli.
Pomimo zapewnienia środków finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli, pochodzących zarówno
z wyodrębnienia na ten cel kwot w budżecie państwa, jak i ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, znaczna część nauczycieli nie uczestniczyła w skontrolowanym okresie w żadnej z form doskonalenia
zawodowego.
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Rozdział I

I. Funkcjonowanie państwa w świetle kontroli NIK
Skontrolowane organy prowadzące szkoły nie analizowały potrzeb w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz nie opracowywały planów doskonalenia zawodowego.

Rozdział Ii

Skontrolowane publiczne placówki doskonalenia nauczycieli nie realizowały znacznej części obowiązkowych
zadań. Ponadto sieć publicznych placówek doskonalenia nauczycieli oraz liczba zatrudnionych w nich nauczycieli-doradców metodycznych była niewystarczająca, przez co nie wszyscy nauczyciele uzyskiwali pomoc metodyczną
odpowiednią do bieżących potrzeb.

Rozdział Iii

Dyrektorzy skontrolowanych szkół nie monitorowali i nie zapewniali nauczycielom wystarczającej pomocy
w doskonaleniu zawodowym, a przez to w nabywaniu umiejętności rozwiązywania bieżących problemów wychowawczych i dydaktycznych. Nie były w tym zakresie właściwie wykorzystywane instrumenty nadzoru pedagogicznego i oceny pracy nauczycieli. W efekcie jedna trzecia nauczycieli tych szkół nie uczestniczyła w skontrolowanym
okresie w żadnej z zewnętrznych form doskonalenia zawodowego, co oznacza, że nie wypełniali oni obowiązku
podnoszenia kompetencji ogólnych i zawodowych, wynikającego z art. 12 ust. 3 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta
nauczyciela. Szkoły te, w okresie wdrażania nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego, pozbawione były właściwego wsparcia w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych oraz w podnoszeniu jakości i efektów kształcenia.
Niezadowalająca aktywność nauczycieli skontrolowanych szkół w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego była w znacznym stopniu spowodowana osiągnięciem przez nich wysokich stopni awansu zawodowego.
Wystąpiły też liczne przypadki niewykorzystywania przez dyrektorów szkół kwalifikacji nauczycieli nabywanych
w wyniku kształcenia i doskonalenia zawodowego w bieżącej pracy w szkołach.

Rozdział IV

W skontrolowanych szkołach wyższych nie w pełni realizowano programy studiów oraz nie prowadzono w wymaganym zakresie praktyk pedagogicznych. W opinii prawie połowy studentów ostatniego roku studiów specjalizacji
nauczycielskiej zajęcia psychologiczno-pedagogiczne nie przygotowały ich do rozwiązywania problemów wychowawczych w szkole.

Brak obowiązku przekazywania przez samorządy subwencji oświatowej na oświatę

Rozdział V

Po kontroli pt. Finansowanie ponadgimnazjalnych szkół niepublicznych przez jednostki samorządu terytorialnego
województwa wielkopolskiego NIK negatywnie oceniła działalność jednostek samorządu terytorialnego, natomiast
pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, oceniona została działalność szkół niepublicznych. Działalność
szkół niepublicznych, zarówno tych, w których realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, jak i pozostałych szkół posiadających uprawnienia szkół publicznych, jest dofinansowywana środkami z budżetu właściwej
jednostki samorządu terytorialnego (j.s.t.). Głównym źródłem przychodów szkół i placówek niepublicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, jak i pozostałych szkół posiadających uprawnienia szkół
publicznych, są czesne oraz dotacja przekazywana przez właściwą j.s.t. Kontrola wykazała, że uzyskiwane przez jednostki samorządu terytorialnego kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na funkcjonowanie na ich terenie szkół
niepublicznych stanowiły wystarczające źródło dochodów na wydatki związane z udzielaniem dotacji dla tych szkół.
Ale tylko część środków pochodzących z subwencji oświatowej, jakie otrzymywały powiaty na funkcjonowanie szkół
niepublicznych była przeznaczana na ich dotowanie. Łączna kwota dotacji przekazanych przez kontrolowane j.s.t.
szkołom niepublicznym w latach 2010 i 2011 stanowiła odpowiednio 50,18 proc. i 54,21 proc. części oświatowej
subwencji ogólnej.

Rozdział Vi

We wszystkich skontrolowanych powiatach ujawniono nieprawidłowości przy udzielaniu dotacji. Przede wszystkim powiaty nie przestrzegały zasad ustalania wysokości dotacji dla szkół niepublicznych. W uchwałach rad powiatów nieprawidłowo wskazywano tryb udzielania i rozliczania dotacji, w szczególności pomijając podanie podstawy
obliczania dotacji w przypadku braku na ich terenie szkół tego samego typu i rodzaju co ubiegająca się o dotację
szkoła niepubliczna.

Rozdział Vii

Nieprawidłowości w funkcjonowaniu szkół specjalnych
Z art. 69 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. wynika obowiązek władz publicznych udzielania osobom niepełnosprawnym pomocy w zabezpieczaniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji
społecznej.
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Rozdział I

I. Funkcjonowanie państwa w świetle kontroli NIK
Zgodnie z art. 1 pkt 5 i 5a uso (ustawy o systemie oświaty) system oświaty zapewnia 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. Realizacja powyższych celów odbywa się poprzez zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, różnych form tego kształcenia, których wybór należy do rodziców uczniów.
Formami tymi, stosownie do art. 71b ust. 1 uso, jest nauka w: szkołach ogólnodostępnych, szkołach lub oddziałach integracyjnych, szkołach lub oddziałach specjalnych oraz specjalnych ośrodkach. Przepisy uso nie nakładają
na szkoły (zarówno ogólnodostępne, integracyjne, jak i specjalne) obowiązku monitorowania losów absolwentów
pod kątem integracji społecznej.
Przepisy przewidują kształcenie w specjalnych szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach dzieci i młodzieży, u których
występuje jedna z dziewięciu kategorii niepełnosprawności: niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Istotną różnicą pomiędzy warunkami organizowania kształcenia w szkołach specjalnych (oddziałach specjalnych)
i specjalnych ośrodkach a w szkołach ogólnodostępnych jest to, że w szkołach specjalnych i specjalnych ośrodkach
obligatoryjnie zatrudnia się nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami, natomiast w przypadku szkół ogólnodostępnych ich
zatrudnienie jest fakultatywne. Tylko w przypadku szkół integracyjnych i z oddziałami integracyjnymi zatrudnienie
dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania
kształcenia integracyjnego jest obligatoryjne.
Bardzo ważnym elementem w procesie kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami jest pomoc psychologicznopedagogiczna udzielana tym uczniom w szkołach i placówkach.
Zgodnie z art. 5 ust. 5 uso zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów, w tym
z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, należy do zadań
własnych gmin. Natomiast zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów
specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, w tym z oddziałami integracyjnymi oraz młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych
ośrodków wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod
pracy i wychowania, a także ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu
głębokim, jak również dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi
realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki należy do zadań własnych powiatów (art. 5 ust. 5a uso).
W krajach Unii Europejskiej nie obowiązują jednolite zasady i standardy dotyczące kształcenia osób z niepełnosprawnościami. W zależności od potrzeb każde państwo przyjęło odmienne rozwiązania. Na przykład we Włoszech
zrezygnowano z prowadzenia szkół specjalnych na rzecz placówek jednego typu dla wszystkich dzieci.
Z danych GUS oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, że w polskim systemie edukacji dominuje model
kształcenia osób z niepełnosprawnościami oparty na systemie szkół specjalnych i placówek kształcenia specjalnego.
Zaznaczyć należy, że w kolejnych latach szkolnych odnotowuje się rozwój integracyjnych form kształcenia uczniów
z niepełnosprawnościami (szkoły podstawowe integracyjne i gimnazja integracyjne oraz oddziały integracyjne
w szkołach ogólnodostępnych podstawowych i gimnazjach). Najbardziej korzystnym z punktu widzenia uczniów
z niepełnosprawnościami poza modelem kształcenia integracyjnego jest tzw. nauczanie włączające, realizowane
w środowisku uczniów uczęszczających do szkół ogólnodostępnych.
W kontroli pt. Kształcenie uczniów z niepełnosprawnościami o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie realizację przez Ministra Edukacji Narodowej polityki oświatowej państwa w odniesieniu do kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami oraz pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, realizację zadań dotyczących kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami przez skontrolowane organy
prowadzące szkoły i szkoły publiczne.
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Rozdział I

I. Funkcjonowanie państwa w świetle kontroli NIK

Rozdział Iii

Rozdział Ii

Stwierdzone nieprawidłowości: W przypadku organów prowadzących: niezapewnienie właściwego nadzoru nad
przestrzeganiem w szkołach obowiązujących przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pobytu
uczniów i nauczycieli w szkołach oraz brak skutecznego nadzoru nad wprowadzaniem przez szkoły danych do systemu informacji oświatowej (SIO) o liczbie uczniów z niepełnosprawnościami, co skutkowało m.in. błędami w naliczeniu należnej części subwencji oświatowej subwencji ogólnej. Nieprawidłowości w działalności szkół: 1) nieprzestrzeganie wymaganej przepisami prawnymi ogólnej liczby uczniów w oddziale integracyjnym, w tym dopuszczalnej
liczby uczniów z niepełnosprawnościami w tych oddziałach, 2) niewywiązywanie się dyrektorów szkół z obowiązku
rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów z niepełnosprawnościami i niezaplanowaniu sposobów ich zaspokojenia, w tym zwłaszcza działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, 3) niewywiązywanie się dyrektorów szkół z obowiązku zapewnienia prawidłowej organizacji udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z niepełnosprawnościami, 4) zaniechanie organizowania zajęć specjalistycznych,
zalecanych uczniom z niepełnosprawnościami w orzeczeniach publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych
(lub prowadzeniu ich w ograniczonym zakresie), 5) sprawowanie nadzoru pedagogicznego z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, 6) nierzetelne dokumentowanie przebiegu nauczania oraz działalności wychowawczej
i opiekuńczej przez dyrektorów szkół, 7) niedostosowanie przez dyrektorów szkół treści statutów szkół do obowiązujących przepisów prawnych, 8) niezapewnienie zatrudniania kadry pedagogicznej o odpowiednich kwalifikacjach,
9) zrealizowanie wydatków przez dyrektorów szkół z naruszeniem zasad, formy lub trybu określonych w przepisach
o zamówieniach publicznych, 10) niezapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów
szkolnych, 11) niezapewnienie prawidłowo zorganizowanej profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami z niepełnosprawnościami, 12) wprowadzanie do systemu informacji oświatowej (SIO) przez dyrektorów nieprawdziwych
danych o liczbie i rodzaju niepełnosprawności.

Rozdział IV

8.	Ochrona socjalna 
A. Praca

Z danych GUS wynika, że w Polsce stale rośnie poziom bezrobocia. Wprawdzie nie jest tak źle, jak w rekordowych latach 2003-2004, ale od 2008 r. znowu rośnie i w roku 2012 kształtowało się na poziomie ok. 13 proc.
Na koniec grudnia 2012 r. było to 13,4 proc. (Dla porównania – w grudniu 2011 r. wskaźnik ten sięgał 12,5 proc.).
A w 2013 r. przekroczył 14 proc. W styczniu 2013 r. stopa zarejestrowanego bezrobocia wynosiła 14,2 proc., w lutym
– 14,4 proc.

Rozdział Vi

Rozdział V

Stopa bezrobocia w Polsce – dane z lutego 2013 w porównaniu z analogicznym miesiącem od roku 2002

Rozdział Vii

Stopa bezrobocia w Polsce, opracowanie własne na podstawie danych GUS
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I. Funkcjonowanie państwa w świetle kontroli NIK
Wprawdzie posługujący się inną metodologią liczenia Eurostat podaje, że bezrobocie w Polsce wyniosło w styczniu 2013 r. 10,6 proc. (10,4 proc. było w grudniu 2012). Przy tej metodzie liczenia stopa bezrobocia w Polsce jest
nieco niższa niż średnia w Unii Europejskiej, która wynosi 10,8 proc. Z danych Eurostatu wynika, że w całej Unii Europejskie bez pracy pozostaje ponad 5,3 mln młodych ludzi do 25. roku życia, z tego 3,5 mln w strefie euro. Najwyższa,
bo aż 27-proc. stopa bezrobocia jest w Grecji. W Hiszpanii wynosi ona 26,2 proc. Z kolei najniższa stopa bezrobocia
jest w Austrii – 4,9 proc. i w Niemczech – 5,3 proc. Ale Eurostat liczy tylko tzw. trwale bezrobotnych, czyli nie zalicza
do bezrobotnych osób, które są w stanie podjąć pracę w ciągu dwóch tygodni, a poszukiwały jej aktywnie od przynajmniej czterech. GUS zalicza natomiast do grona bezrobotnych po prostu wszystkich zarejestrowanych.
W liczbach bezwzględnych oznacza to, że na koniec grudnia 2012 r. mieliśmy w Polsce 2136,8 tys. zarejestrowanych bezrobotnych, o 3,8 proc. więcej niż w listopadzie i aż o 7,8 proc. więcej niż w grudniu 2011 r. W lutym 2013 r.
liczba ta przekroczyła już 2 mln 336 tys.
Poziom bezrobocia jest różny w zależności od regionu kraju. Najwyższe bezrobocie utrzymuje się od lat w województwie warmińsko-mazurskim. Stopa bezrobocia sięga tu aż 21,2 proc. Większe niż w pozostałych regionach
kraju bezrobocie jest też w woj. zachodniopomorskim (18,1 proc.) oraz w woj. kujawsko-pomorskim (17,9 proc.).
Dla porównania: najniższe bezrobocie zanotowano w województwie wielkopolskim (9,9 proc.), w woj. mazowieckim
(10,8 proc.) oraz w woj. śląskim i małopolskim (niewiele ponad 11 proc.) (dane GUS ze stycznia 2013).
W ustawie budżetowej na rok 2012 przewidziano wydatki budżetu na pomoc społeczną w kwocie prawie
13 mld zł.
W obszarze ochrona socjalna omówione zostały kontrole przeprowadzone w trzech działach administracji: praca,
rodzina, zabezpieczenie społeczne. Najważniejsze zagrożenia stwierdzone przez NIK w tym obszarze dotyczą rosnącego bezrobocia, starzenia się społeczeństwa w wyniku m.in. mniejszej dzietności oraz wydłużania się średniego
okresu życia i emigracji zarobkowej, powodujących zmniejszanie się liczby osób czynnych zawodowo. Skutki takich
zmian demograficznych w stopniu narastającym będzie odczuwać gospodarka, ale też może dojść do załamania się
systemu emerytalnego.
Niedostateczne przeciwdziałanie bezrobociu
Najwyższa Izba Kontroli co roku bada w kontrolach planowych i doraźnych skuteczność działań państwa i samorządów podejmowanych w celu przeciwdziałania bezrobociu. Ustalenia nie są zadowalające. Wynika z nich, że działania te – zwłaszcza urzędów pracy dotyczące aktywizacji bezrobotnych finansowane głównie z Funduszu Pracy oraz
Europejskiego Funduszu Społecznego – są nieskuteczne i niewystarczające.
W województwach o najwyższym bezrobociu NIK przeprowadziła kontrolę pt. Wykorzystanie środków Unii
Europejskiej na realizację projektów dotyczących aktywizacji zawodowej bezrobotnych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Podstawowym, długookresowym celem
tego programu jest ograniczenie skali bezrobocia oraz wykluczenia społecznego. W ocenie NIK jego dotychczasowa
realizacja w objętych kontrolą województwach nie zdołała zapobiec wzrostowi stopy bezrobocia, która w latach
2008-2011 zwiększyła się średnio o 2,8 punktu procentowego (od 1 w woj. świętokrzyskim do 4 w woj. podlaskim),
jednak ograniczyła wielkość tego wzrostu. Potwierdzają to badania tzw. wskaźników rezultatu komponentu regionalnego PO KL, przeprowadzone na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Z danych zawartych w raporcie końcowym z III etapu tych badań wynika bowiem, iż odsetek uczestników projektów, którzy podjęli zatrudnienie w ciągu
18 miesięcy od zakończenia w nich udziału, w województwach objętych kontrolą wynosił: ponad 60 proc. w woj.
pomorskim, od 50 do 60 proc. w woj.: kujawsko-pomorskim, lubelskim i podlaskim, poniżej 50 proc. w woj. świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. Zbliżony poziom skuteczności w zatrudnieniu wynika także z badań ankietowych
przeprowadzonych w trakcie kontroli NIK, podczas których prawie 60 proc. respondentów deklarowało, iż wsparcie
w ramach projektów PO KL pozwoliło im na uzyskanie zatrudnienia. NIK stwierdziła jednak także, że w rzeczywistości
nie można obiektywnie ocenić skuteczności działań dotyczących aktywizacji zawodowej, bo przyjmowane wskaźniki
dotyczą np. liczby osób kończących szkolenia czy uzyskujących certyfikaty zawodowe, a nie faktycznie i trwale zdobywających zatrudnienie. Taki sposób oceny zrealizowanych projektów uzasadniano m.in. tym, że tzw. efekty zatrudnieniowe osiągnięte zostaną w dłuższej perspektywie czasowej. W zdecydowanej większości projektów brak było
jednak nawet wskaźników ilustrujących podejmowanie przez uczestników programów chociażby starań o podjęcie
zatrudnienia. Kontrolerzy stwierdzili także istotne nieprawidłowości – koszty zarządzania projektami były relatywnie
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wysokie i w niektótych przypadkach wynosiły 50 proc. kosztów ich realizacji. Ponadto NIK stwierdziła przypadki niedostatecznej dbałości o gospodarne wydatkowanie dotacji zarówno na etapie zatwierdzania budżetów projektów,
jak i ich realizacji.

Rozdział Ii

Skutkami kryzysu gospodarczego są zwolnienia pracowników, w tym zwolnienia grupowe, przy jednoczesnej
mniejszej liczbie ofert pracy. Z rozpoznania NIK wynika, że grupą, która szczególnie boleśnie odczuła skutki kryzysu
gospodarczego, są osoby młode. Według stanu na koniec 2010 r. najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych stanowiły
osoby w wieku 25-34 lat (29,2 proc. ogółu zarejestrowanych) oraz osoby w wieku do 24 lat (21,9 proc.). Odpowiedzią na powyższe wyzwania miał być m.in. wdrożony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej do realizacji
w 2010 r. „Program aktywizacji zawodowej osób do 30. roku życia”, którego celem było wsparcie młodzieży w zakresie skutecznego wejścia na rynek pracy. W województwie lubuskim program był realizowany przez 7 powiatowych
urzędów pracy, które na ten cel wydatkowały kwotę 9,3 mln zł ze środków pochodzących z Funduszu Pracy.
NIK sprawdziła, jak wygląda Realizacja programu aktywizacji zawodowej osób do 30. roku życia w województwie lubuskim.

Rozdział Iii

W województwie lubuskim, w momencie rozpoczęcia funkcjonowania programu aktywizacji, zarejestrowanych
było 21 740 bezrobotnych w wieku do 30 lat. Stanowili oni 35,6 proc. ogółu osób pozostających bez pracy. Barierami
w podejmowaniu zatrudnienia przez osoby młode były przede wszystkim brak doświadczenia zawodowego oraz
nieodpowiednie – w stosunku do oczekiwań pracodawców – wykształcenie.
Programem objęto 1833 bezrobotnych z terenu 7 powiatów woj. lubuskiego. Najczęściej stosowaną formą aktywizacji zawodowej młodych ludzi były staże – 67,2 proc., następnie szkolenia – 15,7 proc., prace interwencyjne
– 7,4 proc., refundacje kosztów wyposażenia stanowisk pracy – 6,2 proc., i dotacje na podjęcie działalności gospodarczej – 3,5 proc.

Rozdział IV

W organizacji prac interwencyjnych NIK krytycznie odniosła się do praktyki powtórnego kierowania bezrobotnych do robót organizowanych przez tego samego pracodawcę. Ta praktyka najwyraźniej służyła minimalizacji kosztów zatrudnienia ponoszonych przez pracodawców, w mniejszym stopniu aktywizacji bezrobotnych. Z kolei staże
– w ocenie NIK – to niejednokrotnie po prostu sposób stosowany przez pracodawców na pozyskanie siły roboczej,
opłacanej z Funduszu Pracy. W zdecydowanej większości przypadków pracodawcy nie zatrudniali później osób, które
odbywały u nich staże. A aktywizacja bezrobotnych ma przecież zwiększać prawdopodobieństwo znalezienia przez
nich trwałego zajęcia.

Rozdział V

Efektywność programu mierzona stopą ponownego zatrudnienia osiągnęła poziom 46,3 proc. Izba uznała jednak
przyjęty sposób obliczania efektywności za niemiarodajny, a przedstawiony obraz osiągniętych rezultatów za nazbyt
optymistyczny. Za stan pożądany uznawano bowiem także zawarcie umowy śmieciowej, które nie dawała pracownikowi żadnych uprawnień i czyniła prawdopodobnym rychły powrót do bezrobocia osoby zatrudnionej na takich
warunkach.

Rozdział Vii

Rozdział Vi

NIK zajęła się także działalnością urzędów pracy w innym województwie o wysokim bezrobociu – w woj. świętokrzyskim. Zadania w zakresie polityki rynku pracy samorządów powiatowych określa ustawa z 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (dalej upzirp). Zadania te są realizowane przez powiatowe urzędy
pracy. Podstawowymi usługami rynku pracy są: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, organizacja szkoleń, a usługi rynku pracy wykonywane na podstawie przepisów ustawy przez publiczne służby zatrudnienia są realizowane zgodnie ze standardami usług rynku
pracy. Instytucjami rynku pracy realizującymi zadania określone w ustawie są: publiczne służby zatrudnienia (psz),
Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego oraz instytucje
partnerstwa lokalnego. Publiczne służby zatrudnienia tworzą organy zatrudnienia wraz z powiatowymi i wojewódzkimi urzędami pracy, urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw pracy oraz urzędami wojewódzkimi.
NIK sprawdziła Finansowanie rozwoju zawodowego pracowników publicznych służb zatrudnienia w województwie świętokrzyskim i okazało się, że we wszystkich skontrolowanych urzędach pracy wystąpiły przypadki
niegospodarnego wydatkowania środków na szkolenia zagraniczne i krajowo-zagraniczne. Dyrektorzy PUP: kierowali na szkolenia zagraniczne pracowników, których zakres wykonywanych obowiązków był niezgodny z tematyką
szkoleń (w ramach pięciu spośród 12 wszystkich tego rodzaju szkoleń); udzielili zamówień publicznych na usługi
szkoleniowe niezgodnie z wewnętrznymi procedurami (trzy szkolenia zagraniczne i jedno krajowo-zagraniczne);
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nie posiadali wiedzy na temat programów i celów wizyt studyjnych w zagranicznych urzędach pracy odbywanych
w ramach szkoleń (osiem z dziewięciu szkoleń krajowo-zagranicznych). Kontrola była poprzedzona kontrolą skargową przeprowadzoną w 2011 r., z której wynikało, że w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach doszło do niegospodarności polegającej na udziale kierownictwa i pracowników urzędu w drogich szkoleniach zagranicznych –
Hiszpania, Paryż, Nicea. Na szkolenia jeździli pracownicy i szefowie, którym nie były one potrzebne w wykonywaniu
pracy.
Ochotnicze Hufce Pracy nie kształcą w poszukiwanych zawodach
Ochotnicze Hufce Pracy są finansowanymi z budżetu państwa państwowymi jednostkami budżetowymi wykonującymi zadania państwa w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu
młodzieży, a także zadania w zakresie jej kształcenia i wychowania. Są nadzorowane przez ministra właściwego
do spraw pracy, czyli Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Specjalizują się w szczególności w działaniach na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz bezrobotnych do 25. roku życia. Do zadań głównych w świetle ustawy należy m.in. umożliwienie młodzieży, która nie
ukończyła szkoły podstawowej lub gimnazjum albo nie kontynuuje nauki po ukończeniu tych szkół, zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz uzupełnienie wykształcenia podstawowego lub gimnazjalnego oraz umożliwienie młodzieży
uzupełniania ponadgimnazjalnego wykształcenia ogólnego i zawodowego.
System organizacyjny Ochotniczych Hufców Pracy obejmuje swoim zasięgiem całą Polskę i na poszczególnych
szczeblach zarządzania jest realizowany poprzez Komendę Główną OHP oraz podległe jej wojewódzkie komendy OHP,
ośrodki szkolenia zawodowego oraz centra kształcenia i wychowania.
W strukturze organizacyjnej OHP (wg stanu na koniec marca 2012 r.) funkcjonowało ogółem 825 jednostek organizacyjnych (o 136 więcej niż w 2009 r.), w tym: Komenda Główna, dziewięć centrów kształcenia i wychowania,
pięć ośrodków szkolenia zawodowego, 16 wojewódzkich komend; 29 ośrodków szkolenia i wychowania, 103 hufce
pracy, 79 środowiskowych hufców pracy, 49 centrów edukacji i pracy młodzieży, 109 młodzieżowych biur pracy i ich
filii, 106 klubów pracy, 49 mobilnych centrów informacji zawodowej, 33 młodzieżowe centra kariery, 20 rejonowych
ośrodków szkolenia zawodowego oraz 217 jednostek utworzonych w ramach realizowanego przez OHP projektu pt.
„OHP jako realizator usług rynku pracy”. Ze względu na charakter realizowanych zadań podstawowe jednostki OHP
dzielą się na dwie grupy:
 jednostki o charakterze opiekuńczo-wychowawczym (220), do których zaliczają się centra kształcenia
i wychowania, ośrodki szkolenia i wychowania, hufce pracy oraz środowiskowe hufce pracy. W jednostkach
tych przebywa i uczy się rokrocznie około 32 tys. młodzieży;
 jednostki realizujące zadania na rzecz rynku pracy, tworzące sieć blisko 350 podmiotów, a wśród nich:
centra edukacji i pracy młodzieży, mobilne centra informacji zawodowej, młodzieżowe biura pracy i ich filie,
kluby pracy oraz młodzieżowe centra kariery, punkty pośrednictwa pracy. Z usług tych jednostek korzysta
rocznie ponad 500 tys. młodzieży.
NIK skontrolowała Działalność Ochotniczych Hufców Pracy. NIK docenia istotną rolę Ochotniczych Hufców
Pracy w systemie instytucji rynku pracy, które wykonują zadania państwa w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, a także zadania w zakresie jej kształcenia i wychowania.
Kontrolowane jednostki OHP były przygotowane organizacyjnie i prawnie do realizacji zadań w zakresie kształcenia i wychowania oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży. Zapewniły odpowiednie warunki lokalowe i socjalne uczestnikom OHP. Promowały działalność opiekuńczo-wychowawczą OHP
w środowiskach zagrożonych marginalizacją społeczną. Uczestnikom OHP umożliwiły uzupełnianie wykształcenia
ogólnego i zawodowego, a po ukończeniu nauki przystępowanie do egzaminów potwierdzających zdobycie kwalifikacji zawodowych.
Nie prowadziły jednak w wystarczającym stopniu badań efektywności podejmowanych działań opiekuńczo-wychowawczych wobec swoich uczestników, zwłaszcza w zakresie uzyskania przez nich pracy lub podjęcia działalności gospodarczej na własny rachunek, a jeżeli takie badania podejmowały, to nie wykorzystywały wiedzy wynikającej z nich do skorygowania przygotowanej oferty edukacyjnej w zawodach, na które jest zapotrzebowanie
na rynku pracy, co mogłoby ułatwić absolwentom OHP znalezienie zatrudnienia.
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Wyniki kontroli wskazują na potrzebę usprawnienia działalności w tym zakresie poprzez pełniejsze dostosowanie
kierunków kształcenia do aktualnych albo przyszłych potrzeb rynku pracy. Przygotowana w kontrolowanym okresie
oferta edukacyjna dla uczestników OHP nie uwzględniała wszystkich możliwości rynku edukacyjnego oraz aktualnych albo prognozowanych potrzeb rynku pracy, czyli takich, które dawałyby absolwentom największe szanse
na znalezienie zatrudnienia po ukończeniu kształcenia.
Stwierdzono, że kontrolowane jednostki OHP prowadzące działalność opiekuńczo-wychowawczą nie podejmowały (poza dwoma przypadkami) działań zmierzających do zmiany dotychczasowej oferty nauki zawodu w celu
kształcenia w zawodach bardziej dostosowanych do potrzeb rynku pracy. Przez to naukę zawodu organizowano
w większości przypadków w zawodach niedostosowanych do potrzeb lokalnych rynków pracy, w tym bardzo często
w zawodach zaliczanych przez lokalne urzędy pracy do tzw. zawodów nadwyżkowych tj. zawodach z małymi szansami na znalezienie pracy przez absolwentów OHP.

Rozdział Iii

Uniemożliwia to wydanie przez NIK pozytywnej opinii w zakresie efektywności prowadzonej przez OHP działalności w zakresie realizacji zadań przewidzianych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz
w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.
Nadzór nad podległymi jednostkami sprawowany przez skontrolowanych wojewódzkich komendantów OHP oraz
Komendanta Głównego OHP – w kontrolowanym zakresie – nie był dostatecznie sprawny i efektywny.

B. Zabezpieczenie społeczne

Rozdział IV

Z analizy zmian demograficznych jednoznacznie wynika, że polskie społeczeństwo się starzeje. W liczącej 38,5 mln
populacji w 2012 r. było ok. 16 mln osób w wieku produkcyjnym. GUS w badaniu sytuacji demograficznej spodziewa
się jednak dalszego stałego spadku liczby ludności ogółem, ale także postępującego spadku liczby ludzi w wieku
produkcyjnym. Jest to skutek m.in. pozytywnego zjawiska, jakim jest wydłużanie się średniej długości życia Polaków,
ale także migracji zarobkowej, zwłaszcza ludzi młodych, oraz niskiej dzietności.
Tendencji tej (wzrostu liczby osób w wieku poprodukcyjnym) w najbliższych latach nie zatrzyma nawet reforma
emerytalna (wydłużenie wieku emerytalnego). Ubytki szczególnie dotyczyć będą liczby ludności w wieku mobilnym,
czyli 18-45 lat.
W roku 1990 udział ludzi w wieku poprodukcyjnym w ogóle populacji wynosił 13 proc., 10 lat później, czyli
w roku 2000, było to prawie 15 proc. W roku 2012 było to już 17,8 proc., czyli ponad 6,8 mln osób. Według GUS
aktualnie na każde 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 29 osób w wieku przedprodukcyjnym oraz 28 osób
w wieku poprodukcyjnym, podczas gdy w 2000 r. było to odpowiednio 40 i 24, a w 1990 roku – 50 i 22.

Rozdział V

W Polsce jest obecnie ok. 5 mln emerytów i 2 mln 350 tys. rencistów. Według danych ZUS liczba emerytów
i rencistów na koniec grudnia 2012 r. wyniosła 7 mln 343,5 tys. osób. Liczba samych emerytów na koniec grudnia
osiągnęła 4 mln 969,8 tys. (4 mln 952,3 tys. osób w grudniu 2011 roku). Kwota wypłat emerytur i rent w grudniu
2012 r. wyniosła 13 mld 50,3 mln zł wobec 12 mld 419,7 mln zł w grudniu 2011 roku.
NIK systematycznie kontroluje obszary związane z funkcjonowaniem ubezpieczeń społecznych, pomocą niepełnosprawnym czy bezdomnym. W roku 2012 przyjrzała się funkcjonowaniu systemu rolniczego ubezpieczenia emerytalno-rentowego, pomocy niepełnosprawnym w ramach turnusów rehabilitacyjnych i warsztatów zajęciowych oraz
funkcjonowaniu rodzin zastępczych i ośrodków opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział Vii

Rozdział Vi

Nieprawidłowości w ubezpieczeniach rolniczych
Początkowo działał jeden Fundusz Emerytalny Rolników, przekształcony w 1983 r. w Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników tworzony – na finansowanie świadczeń – z dotacji budżetu państwa i składek rolników. Jego
dysponentem był ZUS, który ustalał prawo do świadczeń pieniężnych i realizował ich wypłatę. Urzędy gminne naliczały i ściągały składki oraz przyjmowały i kompletowały wnioski o świadczenia. W 1991 r. z powszechnego systemu
ubezpieczeń wyodrębniono ubezpieczenia rolnicze, a do ich obsługi powołano KRUS, która przejęła część zadań
realizowanych przez ZUS i urzędy gminne. Wyodrębniono dwa rodzaje ubezpieczenia społecznego rolników, różniące
się sposobem finansowania:
 w ubezpieczeniu wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim wysokość wypłacanych przez KRUS świadczeń jest dostosowywana do poziomu składek, a mniejszym niż w ZUS składkom towarzyszą w KRUS niższe
świadczenia chorobowe;
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 w ubezpieczeniu emerytalno-rentowym świadczenia są gwarantowane przez państwo (art. 76 ust. 3
ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, dalej: usp), a dotacja z budżetu uzupełnia składki i inne
dochody.
W 1991 r. w miejsce jednego utworzono odrębne fundusze z własnymi zasadami ich tworzenia oraz wydzielonymi zakresami finansowanych zadań.
 Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników (FSUSR) tworzony ze składek rolników i przychodów z inwestowania zgromadzonego wcześniej majątku. Z FSUSR wypłacane są wszystkim świadczenia
wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie.
 Fundusz Emerytalno-Rentowy (FER) finansowany z dotacji budżetu państwa (ok. 92 proc. przychodów),
składek rolników (poniżej 8 proc.) i innych przychodów (poniżej 1 proc.); fundusz ten finansuje przede
wszystkim emerytury i renty oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne rolników. Wysokość składki ubezpieczeniowej i świadczeń jest ustalona ustawowo.
 Fundusz Prewencji i Rehabilitacji (FPiR) jest tworzony z odpisów od FSUSR. (83-84 proc.), dotacji z budżetu
państwa (ok. 15 proc.) i innych przychodów (ok.1 proc.). Z FPiR finansowane są głównie świadczenia rehabilitacyjne dla rolników, w tym prowadzenie własnych ośrodków rehabilitacji.
 Fundusz Administracyjny (FA) jest tworzony z odpisów od FER (73-76 proc.), refundacji przez ZUS kosztów
obsługi świadczeń zbiegowych (10-11 proc.), odpisu od FSUSR (ok. 10 proc.), refundacji kosztów obsługi
zadań zleconych z budżetu (ok. 5 proc.), innych przychodów (ok. 1 proc.). Z FA finansowana jest działalność
KRUS.
 Fundusz Motywacyjny (FM) jest tworzony z części odpisu z FSUSR na Fundusz Administracyjny. Działa
od 1997 r. Środki FM są przeznaczane na dodatkowe premie dla pracowników KRUS. Wypłaty z FM są realizowane poza limitami wynikającymi z przepisów o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze
budżetowej.
NIK skontrolowała, jak wygląda Funkcjonowanie systemu rolniczego ubezpieczenia emerytalno-rentowego.
Do kontroli wybrano, jako kluczowy element całego systemu, proces obejmowania ubezpieczeniem społecznym rolników, a ponadto koszty obsługi ubezpieczenia. Stwierdzono poważne nieprawidłowości, ale nie było ich zbyt wiele.
W KRUS ubezpieczonych jest 1,5 mln ludzi.
Przyjmując do ubezpieczenia, KRUS kierowała się ustawowym domniemaniem prowadzenia działalności rolniczej przez posiadaczy użytków rolnych, co jest warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia społecznego rolników.
Sprawdzanie faktycznego prowadzenia działalności rolniczej następowało w nielicznych przypadkach, głównie podczas wizytacji gospodarstw przy dochodzeniu zaległości w uiszczaniu składek. Zdaniem NIK KRUS nie korzystała
w wystarczającym zakresie z możliwości weryfikowania prawidłowości objęcia ubezpieczeniem przez zasięganie
informacji w innych instytucjach państwowych, chociaż zautomatyzowanie wymiany informacji z nimi przewidywała
Strategia Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na lata 2008-2015, przyjęta w 2008 r.
NIK wystąpiła o dane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, co pozwoliło kontrolerom na ujawnienie
osób, które nie prowadziły działalności rolniczej, a co za tym idzie, nie powinny być ubezpieczone w KRUS.
Dane z Narodowego Funduszu Zdrowia o jednoczasowym wpływie składek z ZUS i KRUS za te same osoby
pozwoliły natomiast NIK ujawnić niedozwolone łączenie powszechnego ubezpieczenia społecznego z rolniczym
oraz przypadki niezasadnego opłacania składki zdrowotnej przez KRUS za osoby już podlegające ubezpieczeniu
zdrowotnemu.
Ponadto stwierdzono, że pomimo działań Centrali KRUS, podejmowanych w celu obniżenia kosztów obsługi
ubezpieczenia, w dalszym ciągu były one w jednostkach terenowych Kasy zbyt wysokie.
Niedostateczna pomoc niepełnosprawnym
Cele, zadania, organizacja i warunki dofinansowania ze środków PFRON, rehabilitacji osób niepełnosprawnych
w formie turnusów rehabilitacyjnych zostały uregulowane w ustawie z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zgodnie z ustawą rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym. Według art. 10c ust. 2 ustawy organizatorami
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turnusów mogą być, na podstawie wpisu do rejestru prowadzonego przez wojewodę, jednostki organizacyjne prowadzące co najmniej przez 2 lata działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Turnusy mogą być organizowane
wyłącznie w ośrodkach zapewniających osobom niepełnosprawnym odpowiednie warunki pobytu oraz bazę do prowadzenia rehabilitacji, które uzyskały wpis do rejestru ośrodków prowadzonego przez wojewodę. Dofinansowanie
uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach należy do zadań powiatu, a zadanie to jest
realizowane przez PCPR. Osoby niepełnosprawne są kierowane do uczestnictwa w turnusie na wniosek lekarza, pod
którego opieką znajduje się ta osoba, a wnioski tych osób o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie są składane
w PCPR. Warunkiem uczestnictwa w turnusie jest posiadanie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności.

Rozdział IV

Rozdział Iii

NIK skontrolowała, jak wygląda Organizacja i finansowanie turnusów rehabilitacyjnych w województwie
kujawsko-pomorskim i oceniła negatywnie realizację tych zadań. W wielu przypadkach turnusy rehabilitacyjne,
będące jedną z podstawowych form rehabilitacji społecznej, obok warsztatów terapii zajęciowej, w wielu przypadkach przeprowadzane były z ominięciem lub przy marginalnym udziale elementów tej rehabilitacji. Na taką sytuację
wpłynęło postępowanie organizatorów, którzy nie w pełni wywiązywali się z ustawowego obowiązku realizacji specjalistycznych programów turnusów poprzez ograniczenie wymiaru zajęć obowiązkowych, niezapewnienie wymaganej kadry oraz organizację turnusów w ośrodkach bez wymaganych uprawnień i niedostosowanych do niepełnosprawności uczestników. Jednocześnie stwierdzono brak nadzoru powiatowych centrów pomocy rodzinie nad
organizatorami i ośrodkami, w których odbywały się turnusy, wyrażający się min. w niepodejmowaniu kontroli
organizatorów i ośrodków oraz akceptowaniu składania przez nich niekompletnych informacji o przebiegu turnusu,
pozbawionych opisu efektów rehabilitacji społecznej. Negatywnie oceniono sposób kwalifikowania osób niepełnosprawnych do udziału w turnusach, w tym nieprzestrzeganie obowiązujących zasad i warunków przyznawania
dofinansowania, nieuprawnione zaniżanie wysokości dofinansowania, ograniczanie prawa osób niepełnosprawnych do swobodnego wyboru organizatorów i ośrodków realizujących turnusy, brak weryfikacji danych dotyczących uprawnień organizatorów i ośrodków oraz brak udziału pracownika socjalnego przy ocenie sytuacji społecznej
osoby niepełnosprawnej. NIK stwierdziła także, że powiatowe centra pomocy automatycznie przyznawały dofinansowanie do udziału w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON osobom niepełnosprawnym uczestniczącym
w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i tym samym faworyzowały uczestników tych projektów, którzy uzyskiwali dofinansowanie z obu źródeł, pokrywające koszty uczestnictwa w turnusie
w 100 proc., podczas gdy pozostali uczestnicy otrzymywali dofinasowanie wyłącznie ze środków PFRON, które
pokrywało te koszty w ok. 30 proc.

Rozdział V

Do podobnych wniosków doszli kontrolerzy NIK sprawdzający Działalność i finansowanie warsztatów terapii
zajęciowej w województwie wielkopolskim. Zadania publiczne w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych
wykonuje powiat. Do zadań powiatu należy m.in. współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób, a także dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej. Zadania te realizowane są przez powiatowe
centra pomocy rodzinie. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających
do osiągnięcia – przy aktywnym uczestnictwie tych osób – możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej. Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania
i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umożliwienie jej korzystania z poradnictwa
zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy.

Rozdział Vii

Rozdział Vi

Do podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zalicza się m.in. uczestnictwo tych osób w warsztatach terapii zajęciowej. Warsztat jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką, stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy
możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych
do podjęcia zatrudnienia. Realizacja tego celu odbywa się przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej, zmierzających do rozwijania umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, a także
psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających
uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.
Osoby niepełnosprawne są kierowane do uczestnictwa w warsztacie zgodnie ze wskazaniem zawartym w orzeczeniu o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.
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Ustalenia kontroli wykazały, że dominującą rolę w rehabilitacji uczestników warsztatów odgrywa rehabilitacja
społeczna, usprawniająca podstawowe funkcje życiowe i społeczne. We wszystkich skontrolowanych warsztatach
prowadzone były wprawdzie terapie i treningi mające przygotować uczestników do pracy, jednak efektywność rehabilitacji zawodowej, mierzona liczbą uczestników, którzy odeszli z warsztatów w związku z podjęciem pracy lub
nauki, była znikoma.
Kontrolerzy NIK stwierdzili jednak także, że często do warsztatów trafiają osoby, których stan zdrowia nigdy nie
pozwoli im podjąć żadnej pracy. Wynika to m.in. z tego, że jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej mają
obowiązek zakwalifikowania do uczestnictwa w warsztacie osobę posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności.
Nie mają jednak prawa oceniać i decydować o tym, czy osoba ta kwalifikuje się do terapii i czy rzeczywiście może
i powinna uczestniczyć w zajęciach. W praktyce bardzo często okazuje się, że stan zdrowia przyjętej do warsztatu
osoby nie tylko nie pozwoli na jej zatrudnienie w przyszłości, ale wręcz uniemożliwia prowadzenie rehabilitacji zawodowej. Wyniki kontroli wskazują na potrzebę wprowadzenia kryteriów i mierników oceny realizacji indywidualnych
programów rehabilitacji przez uczestników warsztatów, które zagwarantowałyby jednolity sposób oceny postępów
w rehabilitacji.

C. Rodzina
Niedostateczne przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Ochrona rodziny, a w szczególności dzieci, wynika wprost z Konstytucji RP. Dlatego też jest to tematyka, którą NIK
interesuje się w swoich kontrolach szczególnie wnikliwie. W 2012 r. kontrolerzy sprawdzili m.in. Jak gminy wykonują swoje zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i jak funkcjonuje procedura „Niebieskiej karty” oraz jak działa system placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienia i szkody. Jest to jeden z rodzajów patologii społecznej, która jest
zarazem przestępstwem, z czego nie zdają sobie sprawy osoby pokrzywdzone. Zadania w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz wobec osób stosujących przemoc w rodzinie określa ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane są przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu
terytorialnego na zasadach określonych w przepisach ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub ustawy
z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Obecnie szczególny nacisk
położono na rozwój profilaktyki, jako skutecznej formy pomocy w sytuacjach, gdy w rodzinie nie występuje jeszcze
zjawisko przemocy, ale może być tym zjawiskiem zagrożona. Istotną rolę ma opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz tworzenie zespołów interdyscyplinarnych do wspólnych działań
przedstawicieli służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Zadania zespołów interdyscyplinarnych, ich skład oraz zasady działania wymagają współdziałania różnych środowisk i instytucji na rzecz zwalczania
zjawiska przemocy w rodzinie.
Ze skontrolowanych przez NIK ośrodków pomocy społecznej (m.in. w Sokółce) wynika, że dane podawane w sprawozdaniach z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie o liczbie wypełnionych „niebieskich kart” były nierzetelne. Także policja (komenda powiatowa) podawała w sprawozdaniu za 2011 rok nierzetelne
dane, dotyczące liczby małoletnich pokrzywdzonych w wyniku przemocy domowej. Interweniujący funkcjonariusze
nie zawsze sporządzali też „niebieskie karty”, mimo że podejmowali kolejne interwencje domowe, w których zachodziły okoliczności wskazujące na zjawisko przemocy.
Niedostateczne działania na rzecz powrotu dzieci do wychowania w rodzinie lub rodzinie zastępczej
NIK przeprowadziła kontrolę pt. Funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ich współdziałanie z innymi instytucjami na rzecz powrotu dzieci do wychowania w rodzinie. Zasady funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ich współdziałanie z innymi instytucjami na rzecz powrotu dzieci
do wychowania w rodzinie zawarte są głównie w ustawie z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Po zakończeniu kontroli NIK z dniem 1 stycznia 2012 r. objęty kontrolą stan prawny oraz uwarunkowania zostały
uchylone ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
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Najwyższa Izba Kontroli oceniła, że działania zmierzające do powrotu dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych do wychowania w rodzinie lub rodzinnych formach pieczy zastępczej nie przynosiły zakładanych efektów,
a współdziałanie instytucji odpowiedzialnych w tym zakresie było opieszałe i nie zapewniało sprawnej, wszechstronnej i adekwatnej do sytuacji dziecka opieki.

Rozdział Ii

Podejmowane działania na rzecz pozyskania większej liczby osób zainteresowanych przyjmowaniem dzieci
w formie rodzin zastępczych nie przynosiły spodziewanych rezultatów. Nie powiodły się również działania pracowników socjalnych gminnych ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie zmierzające
do przywrócenia większej liczby dzieci do wychowania w rodzinie biologicznej. W 20 spośród 28 objętych kontrolą
jednostek zmniejszyła się lub pozostała na niezmienionym poziomie liczba dzieci, które wróciły do rodziny naturalnej.
Opracowywane powiatowe strategie rozwiązywania problemów społecznych i lokalne programy pomocy dziecku
i rodzinie miały głównie charakter formalny, nie były powiązane z budżetami powiatów i nie zawierały precyzyjnie
określonych działań zmierzających do osiągnięcia celów.

Rozdział Iii

Tylko w trzech z 28 skontrolowanych placówek opiekuńczo-wychowawczych nie odnotowano aktów wandalizmu, agresji oraz przemocy fizycznej lub psychicznej wobec innych wychowanków. Główną przyczyną tych zdarzeń było umieszczanie w tych placówkach niedostosowanych społecznie nieletnich, którzy na podstawie orzeczeń
sądowych powinni być umieszczani w placówkach typu resocjalizacyjnego (MOW, MOS, schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych). Zakłócało to proces wychowawczy, często stwarzając zagrożenie dla pozostałych
wychowanków. Placówki opiekuńczo-wychowawcze nie były przygotowane do realizacji funkcji resocjalizacyjnych,
co pogłębiało proces demoralizacji tych dzieci.

Rozdział IV

Skontrolowane publiczne ośrodki adopcyjno-opiekuńcze na ogół prawidłowo realizowały zadania związane
z prowadzeniem procesów adopcyjnych. Największe trudności w procesie adopcyjnym występowały przy adoptowaniu rodzeństw, dzieci starszych i niepełnosprawnych. Przewlekłość prowadzonych postępowań sądowych również zmniejszała szanse dzieci na sprawną i szybką adopcję. Ośrodki adopcyjne, dla zwiększenia szans, w pojedynczych przypadkach zgłaszały dzieci do adopcji jeszcze przed uregulowaniem ich stanu prawnego.

9.	Obronność

Rozdział V

Polskie Siły Zbrojne są w trakcie tzw. profesjonalizacji. Kraj nasz zdecydował się na zastąpienie służby obowiązkowej (z poboru) ochotniczą służbą zawodową. Jednocześnie, niezbędne jest dostosowanie liczebności, struktury,
a przede wszystkim wyposażenia Sił Zbrojnych do potrzeb i zdolności zapewnienia bezpieczeństwa. W roku 2000
było ok. 200 tys. żołnierzy. Docelowo zawodowa armia ma liczyć maksymalnie 120 tys. żołnierzy, jednak lepiej wyposażonych i wyszkolonych niż przed kilkoma laty. Jednocześnie, mimo zachodzących zmian, Siły Zbrojne muszą być
cały czas gotowe do wykonywania swoich zadań, w tym realizowania misji zagranicznych.
Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej składają się z czterech rodzajów wojsk:
 Wojska Lądowe (ok. 60 tys. żołnierzy);
 Siły Powietrzne (ok. 25,4 tys. żołnierzy);
 Marynarka Wojenna (ok. 10,1 tys. żołnierzy);
 Wojska Specjalne (ok. 2,1 tys. żołnierzy).

Rozdział Vii

Rozdział Vi

Oprócz tego w skład Sił Zbrojnych wchodzi Żandarmeria Wojskowa, jako służba wyspecjalizowana podległa
Ministrowi Obrony Narodowej, oraz obecnie jeszcze ciągle formowane Narodowe Siły Rezerwowe, które jednak nie
są osobną formacją, ale wchodzą w skład już istniejących rodzajów Sił Zbrojnych. Zadaniem NSR jest uzupełnianie
etatów w wszystkich rodzajach Sił Zbrojnych. W skład Sił Zbrojnych w czasie stanu wojny ma wchodzić także Służba
Kontrwywiadu Wojskowego i Służba Wywiadu Wojskowego, które obecnie podlegają bezpośrednio Ministrowi
Obrony Narodowej.
Siły Zbrojne liczą obecnie ok. 100 tys. żołnierzy, w tym: 120 generałów, 21,5 tys. oficerów, 39,2 tys. podoficerów,
36,5 tys. szeregowych, ok. 2,4 tys. elewów i podchorążych. W ramach systemu NSR ma być utrzymanych ok. 20 tys.
żołnierzy.

80

Rozdział I

I. Funkcjonowanie państwa w świetle kontroli NIK
W ustawie budżetowej na rok 2012 przewidziano wydatki na część 29 – Obrona narodowa, w wysokości ponad
29 mld zł.
W obszarze obronność omówiono kontrole przeprowadzone w ramach działu administracji: obrona narodowa.
W 2012 r. NIK zbadała m.in., jak wygląda proces profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP, czyli uzawodowienie armii,
wyposażenie wojska, w tym kontyngentów biorących udział w misjach zagranicznych, oraz działalność Żandarmerii
Wojskowej.
Niedokończony proces profesjonalizacji armii – braki kadrowe
Istotą profesjonalizacji Sił Zbrojnych jest ich uzawodowienie, determinujące przekształcenia w innych obszarach
funkcjonowania Sił Zbrojnych, w tym przede wszystkim w dziedzinie uzbrojenia, wyposażenia, szkolenia i zakwaterowania. Profesjonalizacja jest procesem ciągłym, gdyż Siły Zbrojne muszą stale dostosowywać się do zmieniających
się wymogów, tak aby realizować podstawowe cele stojące przed nimi, tj. obronę terytorium RP i realizację zadań
wynikających z członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim. Uzawodowienie Sił Zbrojnych w 2009 r., tj. przekształcenie ich w formację w pełni zawodową, było dopiero pierwszym etapem procesu zmian, które muszą być kontynuowane. Na mocy art. 4 ust. 2 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej obywatele
polscy są obowiązani do pełnienia służby wojskowej bądź realizacji innych przedsięwzięć – w zakresie i na zasadach określonych w ustawie. Do 10 lutego 2009 r. podstawową formą realizacji obowiązku służby wojskowej było
odbywanie przez poborowych zasadniczej służby wojskowej. Rada Ministrów określała corocznie, w drodze rozporządzenia, m.in. liczbę poborowych, którzy mogli być powoływani w roku kalendarzowym do zasadniczej służby
wojskowej, na przeszkolenie wojskowe, do zasadniczej służby i szkolenia poborowych w obronie cywilnej oraz
do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych RP. W latach 2002-2008 limity te były
następujące: 2002 r. – 81 tys. , 2003 r. – 68 tys., 2004 r. – 68 tys., 2005 r. – 78 tys., 2006 r. – 78 tys. , 2007 r. – 77 tys.
i w 2008 r. – 75 tys. poborowych. W rozporządzeniu Rady Ministrów z 22 maja 2009 r. w sprawie określenia liczby
osób, które w 2009 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej oraz służby lub szkolenia w obronie cywilnej, stwierdzono, że w 2009 r. nie powołuje się osób do zasadniczej służby wojskowej, na przeszkolenie wojskowe,
do odbywania ćwiczeń wojskowych oraz do zasadniczej służby i szkolenia osób w obronie cywilnej. Ustalono tylko
liczbę żołnierzy rezerwy ochotników, którzy mogli być powołani w 2009 r. do odbycia okresowej służby wojskowej
– do 50 żołnierzy rezerwy.
Kierunki przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP oraz źródła ich finansowania określiła ustawa
z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej. Podstawowym celem wprowadzenia tych regulacji było zapewnienie warunków do stopniowego osiągania
przez Siły Zbrojne pełnej interoperacyjności w ramach Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oraz standardów
pozostałych państw członków tej organizacji w zakresie uzbrojenia, wyposażenia, mobilności i możliwości prowadzenia działań wojskowych w każdych warunkach.
Z uwagi na to, że niektóre zadania związane z profesjonalizacją Sił Zbrojnych RP wykraczały poza kompetencje
Ministra Obrony Narodowej, ujęto je w rządowym „Programie profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
na lata 2008-2010”, przyjętym przez Radę Ministrów 5 sierpnia 2008 r. Program określił cel i założenia profesjonalizacji oraz zadania dla ministerstw: Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Pracy i Polityki
Społecznej, a także zawierał ocenę skutków budżetowych wynikających z procesu profesjonalizacji Sił Zbrojnych
w latach 2008-2010. Realizacja przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych odbywa się w drodze sporządzenia i realizacji kolejnych, wieloletnich programów modernizacji technicznej Sił Zbrojnych.
Kontrola NIK pt. Stan profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP na przykładzie wybranych jednostek wojskowych
wykazała, że profesjonalizację armii, a precyzyjnie rzecz ujmując – uzawodowienie Sił Zbrojnych RP, przeprowadzono
w 2 lata, a nie jak planowano – w 3 do 9 lat. Przyspieszenie sprawiło, że nie obeszło się bez uchybień, chociażby
w postaci znacznych, choć przejściowych niedoborów kadrowych. W opinii NIK, profesjonalizacja SZ RP nie została
zakończona, nawet jeżeli skutecznie przeprowadzono transformację armii w części z poboru na armię w pełni zawodową. Przed wojskiem stoją kolejne wyzwania: szkolenie profesjonalnej już armii, wyposażenie w nowoczesny
sprzęt, stworzenie nowego systemu przygotowywania rezerw mobilizacyjnych, dokompletowanie i wykorzystanie
Narodowych Sił Rezerwowych.

81

Rozdział I

I. Funkcjonowanie państwa w świetle kontroli NIK

Rozdział Iii

Rozdział Ii

Najwyższa Izba Kontroli dobrze oceniła działania Ministra Obrony Narodowej dotyczące profesjonalizacji Sił Zbrojnych. NIK pozytywnie oceniła przede wszystkim dynamikę procesu zwolnienia w 2009 r. do rezerwy ponad 30 tysięcy
żołnierzy z poboru – czyli pełne uzawodowienie naszej armii oraz przygotowanie, opracowanie i wdrożenie w krótkim okresie systemu prawnego, który umożliwił uzawodowienie armii i stanowi dobrą podstawę do jej dalszego
rozwoju. Skrócenie procesu profesjonalizacji armii obarczone było ryzykiem, bowiem plan profesjonalizacji wojska,
rozpisywany początkowo nawet na 9 lat, zrealizowano w dwa. Niedogodności związane z dużymi brakami kadrowymi oraz opóźnieniami we wdrażaniu przepisów pomocniczych (1/3 aktów wykonawczych wydana z opóźnieniem,
w skrajnym przypadku – 21 miesięcy) wynikały głównie ze znacznego przyspieszenia. NIK oceniła, że przyjęty kierunek i sposób zmian są właściwe, ale zwróciła uwagę na potrzebę rzetelnego zamknięcia przemian. Dotyczy to przede
wszystkim sposobu realizacji szkoleń, wyposażenia Sił Zbrojnych w nowoczesny sprzęt i uzbrojenie oraz braku stabilnej koncepcji funkcjonowania Narodowych Sił Rezerwowych. W ocenie NIK nieprawidłowością było nieopracowanie
przez gestorów uzbrojenia i sprzętu wojskowego części norm szkolenia uwzględniających zmiany programowe i uzawodowienie Sił Zbrojnych. Stanowiło to naruszenie § 2 ust. 1 pkt 10 decyzji nr 46/MON Ministra Obrony Narodowej
z 27 stycznia 2007 r. w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych uzbrojenia i sprzętu
wojskowego w resorcie Obrony Narodowej, a jednocześnie utrudniło planowanie i zabezpieczenie logistyczne szkoleń. Tam gdzie prace nad normami trwały, z uwagi na rozpoczęcie kolejnej nowelizacji dokumentów normujących
szkolenie i przyjętą koncepcję ujednolicenia wymagań i norm szkoleniowych w Wojsku Polskim, zostały wstrzymane.
Braki w uregulowaniach prawnych dotyczących Żandarmerii Wojskowej

Rozdział IV

Żandarmeria Wojskowa to wyodrębniona i wyspecjalizowana służba wchodząca w skład Sił Zbrojnych RP, posiadająca szerokie, ustawowe uprawnienia określone szczegółowo w art. 4 ust. 2 ustawy o Żandarmerii Wojskowej
i wojskowych organach porządkowych, począwszy od kontrolowania przestrzegania dyscypliny wojskowej oraz
porządku publicznego poprzez wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych, konwojowanie osób, dokumentów i mienia wojskowego, wykonywanie czynności procesowych w zakresie i na zasadach przewidzianych
w przepisach o postępowaniach karnych i karno-skarbowych, zadań w zakresie przestrzegania zasad ruchu drogowego, a skończywszy na wykonywaniu czynności ochronnych w stosunku do uprawnionych osób, a także zabezpieczeniu pobytu w jednostkach wojskowych osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe i delegacje zagraniczne. Żandarmeria Wojskowa wykonuje również zadania poza terytorium RP w ramach misji, samodzielnie lub
w składzie PKW.

Rozdział V

W przeprowadzonej kontroli pt. Funkcjonowanie Żandarmerii Wojskowej NIK stwierdziła braki w uregulowaniach prawnych dotyczących tej formacji. Stwierdzone uchybienia dotyczyły braku nowelizacji rozporządzenia,
w związku ze zmianą ustawy o Żandarmerii Wojskowej, a także wydania z prawie trzyletnim opóźnieniem nowego
rozporządzenia w sprawie udzielenia pomocy i asystowania komornikowi przez Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych. Ponadto w ocenie NIK, niektóre obszary
działalności ŻW są niedostatecznie uregulowane prawnie, w tym m.in. dotyczące nakładania grzywien w drodze
mandatu karnego oraz wykonywania czynności ochronnych. Zmiany organizacyjno-etatowe w zakresie dostosowania struktur ŻW do warunków profesjonalizacji Sił Zbrojnych, zapoczątkowane w Żandarmerii Wojskowej w lipcu
2011 r., pomimo że zmierzają we właściwym kierunku, są w ocenie NIK niewystarczające, ponieważ pozostawiono
zbyt rozbudowany pion prewencji w stosunku do pionów: kryminalnego i dochodzeniowo-śledczego, pomimo istotnego ograniczenia zadań o charakterze prewencyjnym, ze względu na zawieszenie zasadniczej służby wojskowej.

Rozdział Vii

Rozdział Vi

NIK zwraca także uwagę na potrzebę wzmocnienia współdziałania Żandarmerii Wojskowej z innymi organami
powołanymi do utrzymania porządku i zwalczania przestępczości. W szczególności pozyskiwanie i gromadzenie
informacji o przestępstwach i wykroczeniach popełnionych przez żołnierzy, gdy postępowania takie są prowadzone
przez Policję i prokuratury cywilne, może pozytywnie wpłynąć na skuteczność działania tej formacji. Stwierdzono,
że ŻW nie dysponowała pełną wiedzą w tym zakresie, jak również nie posiadała wszystkich informacji o imprezach
masowych i uroczystościach, które odbywały się na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej. Uprawnienie do pozyskiwania
takich informacji wynika z art. 14 ustawy o Żandarmerii Wojskowej.
Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła zaniedbania związane z nadzorem KG ŻW nad realizacją zadań przez Sekcję
Żandarmerii Wojskowej zabezpieczającą XXIV zmianę Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR w Kosowie.
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Nieprawidłowości dotyczyły zbyt małej liczby żołnierzy Sekcji ŻW w stosunku do nałożonych zadań oraz braków
specjalistycznego sprzętu. Rozbudowany system meldunkowy w relacjach Sekcja ŻW – Komenda Główna ŻW nie
przekładał się na pomoc w rozwiązywaniu tych problemów.

10.	Sprawiedliwość i bezpieczeństwo wewnętrzne
Według policyjnych danych, w 2012 roku stwierdzono 1,1 mln przestępstw ogółem, w tym 781 tys. przestępstw
kryminalnych, 141,5 tys. przestępstw gospodarczych oraz niemal 156 tys. przestępstw drogowych.
Przestępstwa
stwierdzone ogółem

w tym:
Przestępstwa
gospodarcze

Rok

Wykrywalność (proc.)

2012

67,8

1.119.803

781.340

141.483

155.906

2011

68,7

1.159.554

794.102

151.655

164.572

2010

67,9

1.138.523

778.905

154.341

156.744

Przestępstwa
kryminalne

Przestępstwa
drogowe

Dane KGP

W obszarze sprawiedliwość i bezpieczeństwo wewnętrzne omówione zostały kontrole przeprowadzone w ramach
dwóch działów administracji – sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne. NIK może tylko w ograniczonym zakresie badać
działalność policji i innych służb oraz prokuratury i sądów, a zwłaszcza nie może wchodzić w postępowania, dotyczące konkretnych osób, czyli badać prawidłowości dochodzeń, śledztw, procesów sądowych i zapadających wyroków. Może natomiast badać działalność prewencyjną i administracyjną. W 2012 r. NIK przyjrzała się m.in. dogłębnie
problematyce zapewnienia bezpieczeństwa podczas organizacji imprez masowych (mecze, koncerty), zapobieganiu narkomanii w szkołach oraz funkcjonowaniu systemu obrony cywilnej. NIK może także badać procesy naboru
do jednostek i szkoleń oraz prawidłowość wydatkowania publicznych pieniędzy. W ustawie budżetowej na rok 2012
na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości przewidziano wydatki w wysokości ponad 10 mld zł, a na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w wysokości ponad 12,5 mld zł. W 2012 r. NIK sprawdziła m.in. projekty
teleinformatyczne i zakupu specjalistycznego sprzętu w Komendzie Głównej Policji. Zbadała także, jak działa system
powiadamiania ratunkowego oraz ratownictwo techniczne na nowo wybudowanych drogach i autostradach. Przyjrzała się również pracom społecznie użytecznym na rzecz społeczności lokalnych, którą powinni wykonywać skazani
za popełnienie drobnych przestępstw oraz zagrożeniom wynikającym z przewozu towarów niebezpiecznych.
Nieprawidłowości przy zapewnianiu bezpieczeństwa i organizacji wizyt zagranicznych
najważniejszych osób w państwie
Przeprowadzona po katastrofie smoleńskiej kontrola pt. Organizacja wyjazdów i zapewnienie bezpieczeństwa osobom zajmującym kierownicze stanowiska w państwie, korzystającym z lotnictwa transportowego
Sił Zbrojnych RP w latach 2005-2010 dała wyniki jednoznacznie negatywne – lot nie powinien się w ogóle odbyć,
a poszczególne urzędy nie wywiązywały się należycie ze swoich obowiązków w zakresie bezpieczeństwa wizyt
zagranicznych.
Podstawową rolę w organizacji każdej wizyty odgrywały Kancelaria Prezesa Rady Ministrów oraz kancelaria
osoby udającej się z wizytą z wykorzystaniem WSTL (odpowiednio Kancelaria Prezydenta RP, Marszałka Sejmu lub
Marszałka Senatu); Ministerstwo Spraw Zagranicznych (w przypadku wizyt zagranicznych Prezydenta RP i Prezesa
Rady Ministrów); Dowództwo Sił Powietrznych oraz 36. SPLT; Biuro Ochrony Rządu.
W ocenie NIK wszystkie te podmioty należy traktować jako współorganizatorów wizyt najważniejszych osób
w państwie, z zastrzeżeniem, że zakres kompetencji poszczególnych podmiotów był różny. Należy jednakże zauważyć, że obowiązujące w kontrolowanym zakresie przepisy i procedury nie tworzyły spójnego systemu. Były one
rozproszone w szeregu aktach prawnych, o różnej randze i zakresie obowiązywania, co znacząco utrudniało prawidłową realizację zadań w zakresie organizacji wizyt najważniejszych osób w państwie. Brak precyzyjnych uregulowań dawał możliwość swobodnej interpretacji, co do zakresu kompetencji poszczególnych podmiotów, co skutkowało tym, że szereg zadań nie był w ogóle realizowany.
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We wszystkich kontrolowanych podmiotach stwierdzono istotne nieprawidłowości, które miały wpływ na niewłaściwe przygotowanie i realizację tych zadań. Nieprawidłowości te miały charakter systemowy i występowały w całym
okresie objętym kontrolą. Polegały one w szczególności na:

Rozdział Ii

 nieopracowaniu przez podmioty uczestniczące w organizacji przelotów z wykorzystaniem wojskowego
specjalnego transportu lotniczego (WSTL) spójnego systemu norm, procedur i zasad postępowania, które
skutecznie minimalizowałyby ryzyko wystąpienia sytuacji, mogących mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie;
 niewywiązywaniu się przez kolejnych szefów KPRM z obowiązków w zakresie organizacji wizyt, w szczególności w zakresie koordynacji wykorzystania WSTL przez osoby uprawnione, w tym składania zamówień
na loty;

Rozdział Iii

 nierealizowaniu przez kolejnych ministrów spraw zagranicznych kluczowych zadań w zakresie przygotowania wizyt, w szczególności niezapewnienie skutecznego nadzoru nad realizacją procedury uzyskiwania
zgód dyplomatycznych na przelot i lądowanie samolotów o statusie HEAD, a także nad organizacją spotkań
koordynacyjnych oraz rekonesansów poprzedzających wizyty;
 niereagowaniu lub zbyt późnym reagowaniu przez kolejnych ministrów obrony narodowej i dowódców Sił
Powietrznych na niekorzystne zjawiska zachodzące w 36. SPLT oraz braku właściwego nadzoru nad funkcjonowaniem pułku, w tym nad kwestiami bezpieczeństwa lotów;
 braku niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania pułku liczby załóg lotniczych realizujących zadania
w zakresie przewozu najważniejszych osób w państwie, obniżającego się poziomu wyszkolenia załóg statków powietrznych, eksploatacji przestarzałej i awaryjnej techniki lotniczej, lekceważeniu obowiązujących
procedur;

Rozdział IV

 niesporządzaniu przez BOR analiz zagrożeń i planów realizacji działań ochronnych w stosunku do najważniejszych osób w państwie oraz braku systemu nadzoru i kontroli nad przygotowaniem i prowadzeniem
tych działań;
 braku nadzoru kolejnych ministrów spraw wewnętrznych i administracji nad działalnością BOR, w szczególności w zakresie przygotowania i realizacji działań ochronnych w stosunku do najważniejszych osób
w państwie.

Rozdział V

W ocenie NIK nieprawidłowości te miały istotny wpływ na niewłaściwą organizację wizyt najważniejszych osób
w państwie, a tym samym na ich bezpieczeństwo. Biorąc pod uwagę skalę stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości oraz ich rangę, należy przyjąć, iż ryzyko wystąpienia realnego niebezpieczeństwa zagrażającego najważniejszym osobom w państwie, korzystającym z transportu lotniczego Sił Zbrojnych RP, w kontrolowanym okresie,
było wysokie.
Główną przyczyną stwierdzonych nieprawidłowości był brak systemu precyzyjnie normującego zasady organizacji
lotów i zapewnienia bezpieczeństwa osób zajmujących kierownicze stanowiska w państwie, w tym w szczególności
jedynie ogólne określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych podmiotów za realizację zadań w tym zakresie.
Wśród istotnych przyczyn stwierdzonych nieprawidłowości należy wymienić również:
 niewłaściwą współpracę pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w przygotowanie wizyt, w tym w szczególności zbyt późne przekazywanie niezbędnych informacji;

Rozdział Vi

 nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów, procedur oraz przyjętych dla danej sytuacji zasad
postępowania;
 brak rozwiązań organizacyjnych „wymuszających” realizację określonych zadań oraz mechanizmów kontrolnych, w szczególności nieustanowienie podmiotu lub podmiotów, które posiadałyby wystarczające kompetencje do koordynowania, weryfikowania i egzekwowania prawidłowego wykonania zadań związanych
z techniczno-organizacyjnym przygotowaniem wizyty przez poszczególne podmioty zaangażowane w jej
organizację;

Rozdział Vii

 zaniedbania ze strony osób odpowiedzialnych;
 działanie pod presją wynikającą z wagi wykonywanych zadań;
 brak właściwego nadzoru i koordynacji.
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Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiedzialność z tytułu nadzoru ponoszą kierownicy jednostek kontrolowanych, tj. kolejni ministrowie obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji oraz spraw zagranicznych, szefowie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Biura Ochrony Rządu, dowódcy Sił Powietrznych i 36. SPLT, zajmujący
swoje stanowiska w latach 2005-2010, a także urzędnicy, żołnierze oraz funkcjonariusze im podlegli, odpowiedzialni
za realizację zadań w zakresie przygotowania i zabezpieczenia wizyt najważniejszych osób w kraju.
Nieprawidłowości przy naborze do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
NIK przeprowadziła kontrolę rozpoznawczą pt. Nabór, służba przygotowawcza oraz proces szkolenia nowo
przyjętych funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Kontrolą objęto nabór i postępowanie kwalifikacyjne kandydatów do służby w Agencji przeprowadzone w 2008 r. oraz przygotowanie przyjętych wówczas
funkcjonariuszy do służby stałej w Agencji. W wyniku kontroli stwierdzono m.in., że w stosunku do części kandydatów przeprowadzano dodatkowe czynności i badania, w tym m.in. w formie naboru aktywnego, dodatkowych
oświadczeń oraz badań poligraficznych, co było niezgodne z ustawą, rozporządzeniem i przepisami wewnętrznymi
ABW. Kontrola wykazała także poza uchybieniami formalnymi i dokumentacyjnymi, że niektórych kandytatów przyjmowano do służby stałej bezpośrednio po postępowaniu kwalifikacyjnym, tj. z pominięciem służby przygotowawczej, wyłącznie na podstawie dotychczasowej, długoletniej służby w Policji lub w UOP, bez wskazania szczególnych
kwalifikacji kandydatów. Aż 64 proc. nowo przyjętych funkcjonariuszy nie skierowano na wymagane ustawą szkolenie podstawowe. Ustalenia tej kontroli rozpoznawczej zdecydowały o podjęciu przez NIK kontroli dotyczącej prawidłowości naboru w innych służbach.
Zagrożenia bezpieczeństwa imprez masowych
NIK zbadała, jak wygląda Gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych. Ustalenia były bardzo niepokojące, zwłaszcza że dokonano ich tuż przed EURO 2012.
Prowadzona przez Komendanta Głównego Policji baza danych, w której gromadzone są informacje dotyczące bezpieczeństwa imprez masowych, nie była na bieżąco aktualizowana o dane osób, w stosunku do których orzeczono
zakazy uczestnictwa w imprezach masowych. Informacje o osobach, w stosunku do których orzeczono zakaz uczestnictwa w imprezach masowych, nie były przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia przekazywane Policji albo
przekazywane były one z dużym opóźnieniem. Brak aktualnych danych uniemożliwiał organizatorom imprez wykluczenie osób mogących zakłócać przebieg i bezpieczeństwo organizowanych przedsięwzięć.
Ponadto ustalono, że Komendant Główny Policji nie pozyskiwał od instytucji zagranicznych informacji na temat
wydanych przez nie zakazów uczestnictwa w imprezach masowych, do czego był uprawniony i obowiązany. Brak
tych danych stwarzał ryzyko udziału w imprezach masowych osób zakłócających bezpieczny przebieg tych imprez
i objętych z tego powodu zagranicznymi zakazami uczestnictwa w imprezach masowych. Dodatkowo, prace
dotyczące bazy danych, tworzonej na podstawie o osobach mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa
i porządku publicznego podczas EURO 2012, były dopiero na wstępnym etapie, co mogło stwarzać ryzyko, że przed
planowanym turniejem Polska nie będzie dysponować aktualną i pełną bazą danych o osobach stwarzających zagrożenie dla bezpiecznego przebiegu organizowanej imprezy. Z ustaleń kontroli oraz złożonych dodatkowych wyjaśnień
wynikało, że pomimo podpisanych w tym zakresie porozumień, wg stanu na 8 czerwca 2012 r. nie uzyskano żadnych
danych o obywatelach czterech państw (dwóch państw uczestników turnieju – Włochy, Francja oraz dwóch państw
tranzytowych – Austria, Słowacja) mogących stwarzać zagrożenie dla porządku publicznego podczas EURO 2012.
Strona włoska poinformowała, że w wyniku sprawdzenia wszystkich kibiców, którzy kupili bilety, nie stwierdzono
osób z orzeczonymi zakazami wstępu na imprezy masowe, natomiast w przypadku Francji wszystkie mecze reprezentacji tego kraju były rozgrywane na Ukrainie.
Rok 2012 z uwagi na EURO 2012 oraz wiele innych masowych imprez był szczególnym wyzwaniem dla służb
porządku i bezpieczeństwa. W związku z powyższym, bezpośrednio przed rozpoczęciem turnieju, NIK przeprowadziła kontrolę sprawdzającą pt. Gromadzenie informacji o osobach mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas EURO 2012. Po tej kontroli NIK pozytywnie oceniła działania Policji dotyczące realizacji wniosków pokontrolnych w szczególności w zakresie uruchomienia bazy danych o osobach
mogących stanowić zagrożenie zarówno na podstawie źródeł krajowych i zagranicznych.
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Rozdział Ii

NIK zwróciła jednak uwagę, że zgodnie z zawartymi porozumieniami zaewidencjonowane w KSIP dane osobowe
otrzymane od podmiotów zagranicznych w związku z przygotowaniem do EURO 2012 powinny zostać usunięte
do 31 sierpnia 2012 r. W związku z powyższym, po tym terminie polska Policja nie będzie dysponować informacjami
o zakazach stadionowych nałożonych przez uprawnione do tego podmioty innych państw, do czego zobowiązuje
ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych.
Mała przydatność prac społecznych skazanych

Rozdział Iii

W obowiązującym systemie prawnym jednostkom samorządu terytorialnego oraz podmiotom działającym na ich
terenie powierzone zostało tworzenie warunków i miejsc do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele
społeczne w ramach kary ograniczenia wolności oraz prac społecznie użytecznych orzekanych w zamian za nieściągalną grzywnę. Po wejściu w życie nowelizacji przepisów dotyczących zasad organizacji pracy skazanym, tj. od
8 czerwca 2010 r., praca w ramach orzekanych kar może być wykonywana w podmiotach, których organem założycielskim jest organ gminy, powiatu lub województwa, w państwowych lub samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz w spółkach prawa handlowego z wyłącznym udziałem Skarbu Państwa lub gminy, powiatu bądź
województwa oraz na rzecz instytucji lub organizacji reprezentujących społeczność lokalną, placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, placówek
służby zdrowia, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, fundacji, stowarzyszeń i innych instytucji lub organizacji użyteczności publicznej, niosących pomoc charytatywną – za ich zgodą. Nadzór nad wykonywaniem kary
ograniczenia wolności oraz orzekanie w sprawach dotyczących wykonania tej kary należą do sądu rejonowego,
w którego okręgu kara jest lub ma być wykonywana. Czynności związane z organizowaniem i kontrolowaniem
wykonywania kary ograniczenia wolności oraz – od 8 czerwca 2010 r. – obowiązków nałożonych na skazanego
odbywającego tę karę, wykonuje sądowy kurator zawodowy.

Rozdział IV

NIK skontrolowała Tworzenie warunków do wykonywania kary ograniczenia wolności w formie nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz prac społecznie użytecznych.

Rozdział Vii

Rozdział Vi

Rozdział V

Kontrola wykazała, że mimo zrealizowania przez jednostki samorządu terytorialnego większości określonych
prawem obowiązków, nie osiąga się pożądanej efektywności w zakresie społecznej użyteczności tych prac i ich funkcji resocjalizacyjnej. Samorządy i wyznaczane przez nie podmioty nie były bowiem przygotowane do zrealizowania założeń ustawodawcy, że tak orzekana kara powinna być środkiem probacyjnym polegającym na świadczeniu
bezpłatnej pracy na rzecz lokalnej społeczności i zapewniać indywidualno-prewencyjne oddziaływanie na skazanego, a także realizację celu wychowawczego. Luki tej nie wypełniła realizowana w znikomym zakresie współpraca
sądów, kuratorów sądowych, gmin i bezpośrednich organizatorów pracy skazanym. Współpraca samorządu gmin
z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości sprowadzała się z reguły do formalnego wypełniania obowiązków
wynikających z przepisów prawa. Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast ograniczali się do wyznaczania miejsc
i podmiotów, w których wykonywane były prace na cele społeczne (z obowiązku tego wywiązało się 15 spośród 16
skontrolowanych j.s.t.), nie zwracając uwagi ani na potencjalne korzyści dla społeczności lokalnej, ani na znaczenie
tych prac dla resocjalizacji skazanych. Sądy nie korzystały natomiast z uprawnienia do określania potrzeb w zakresie
rodzaju prac powierzanych skazanym. Wśród organizatorów prac przeważał pogląd, że skierowani do nich skazani
stanowili dodatkowe obciążenie organizacyjne i finansowe. Wskazywali oni też na trudności w dyscyplinowaniu
skazanych. Osoby te często nie stawiały się do pracy (30 proc. skontrolowanych przypadków) lub czyniły to z wielomiesięcznym opóźnieniem. Wśród osób odbywających karę zdarzały się także przypadki zgłaszania się do pracy
pod wpływem alkoholu. Skazani niejednokrotnie wykonywali swoje zajęcia niedokładnie i mało efektywnie. Tylko
w 25 proc. skontrolowanych podmiotów stwierdzono, że prace te przyniosły wymierne efekty. Zdaniem organizatorów niedogodności związane z zatrudnianiem skazanych znacznie przewyższają potencjalne korzyści, co powoduje,
że podmioty te często rezygnują z angażowania osób wchodzących w konflikt z prawem.
Ustalono, że działalność gmin i wyznaczonych przez nie podmiotów zaspokaja zgłaszane przez sądy potrzeby
co do liczby miejsc wykonywania przez skazanych prac na cele społeczne, ale efektywność tych prac jest znikoma.
Zauważono brak współpracy samorządów z prezesami sądów i kuratorami sądowymi w celu lepszego zdiagnozowania potrzeb dotyczących rodzaju prac oraz miejsc ich wykonywania.
Wniosek: społeczności lokalne i skazani nie uzyskują wymiernych korzyści z wykonywanej przez skazanych nieodpłatnej pracy na cele społeczne.
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Zagrożenia wynikające z transportu towarów niebezpiecznych
Zasady przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (t.n.), wymagania w stosunku do kierowców i innych
osób wykonujących czynności związane z tym przewozem oraz organy właściwe do sprawowania nadzoru określała ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, a w sprawach nieuregulowanych tą ustawą, do przewozu drogowego t.n. stosowało się umowę ADR. Podobnie zasady przewozu
koleją t.n. określała ustawa z 31 marca 2004 r. o przewozie koleją towarów niebezpiecznych, przy czym w sprawach
nieuregulowanych tą ustawą stosowało się Regulamin RID. Wymienione ustawy utraciły moc z dniem 1 stycznia
2012 r., w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych,
określającej ujednolicone zasady wykonywania tego rodzaju działalności. Powołane umowy międzynarodowe: ADR
i RID, są nadal stosowane w sprawach nieuregulowanych tą ustawą, w zakresie dotyczącym odpowiednio przewozu
drogowego i przewozu koleją t.n.
NIK po przeprowadzeniu kontroli Wykonywania zadań przez administrację publiczną w zakresie bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych negatywnie oceniła wojewodów i marszałków województw
w zbadanym obszarze. Wojewodowie nierzetelnie sprawowali nadzór nad drogowym przewozem towarów niebezpiecznych oraz nie zapewnili wymaganego współdziałania wszystkich organów administracji rządowej i samorządowej w zakresie zapobiegania zagrożeniom związanym z przewozem tych towarów. Marszałkowie województw nie
wykonywali prawidłowo nadzoru nad szkoleniem kierowców przewożących te towary. Poważną nieprawidłowością
był brak nadzoru nad szkoleniem doradców do spraw bezpieczeństwa towarów niebezpiecznych oraz nieegzekwowanie od nich wykonywania obowiązków. Wojewódzcy inspektorzy transportu drogowego nierzetelnie wykonywali
obowiązki związane z nadawaniem uprawnień doradcom do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, a komendanci wojewódzcy PSP nie podejmowali działań wobec doradców oraz podmiotów uczestniczących w przewozie towarów niebezpiecznych, którzy nie wywiązywali się z nałożonych na nich ustawowych
obowiązków. Skontrolowane organy zarządzające ruchem drogowym oraz sprawujące nadzór nad tym zarządzaniem, a także zarządy dróg nie podejmowały działań dla ograniczenia zagrożeń związanych z przewozem towarów
niebezpiecznych. W 3 skontrolowanych jednostkach ujawniono nieprawidłowości sprzyjające powstawaniu mechanizmów korupcjogennych. Nieprawidłowości stwierdzono w zakresie sprawowania przez Prezesa Urzędu Transportu
Kolejowego nadzoru i przeprowadzania kontroli bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych. Prezes
UTK nie kontrolował, czy cysterny spełniały wymagania w zakresie ich bezpiecznego użytkowania, a także nie realizował obowiązku w zakresie przeprowadzania kontroli przedsiębiorców prowadzących szkolenia doradców ds. bezpieczeństwa. Nie wykorzystywał posiadanych uprawnień, tj. nie wydawał decyzji nakazujących usunięcie stwierdzonych
nieprawidłowości oraz nie występował z wnioskiem o nałożenie kary grzywny. Sytuacja ta sprzyjała ekspediowaniu przesyłek stanowiących zagrożenie dla bezpiecznego przewozu. W transporcie samochodowym dotyczyło to co
10. skontrolowanego pojazdu. Problemem był także brak parkingów (oraz torów kolejowych) do awaryjnego odstawiania pojazdów i wagonów stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa.
Wnioski: Obowiązujące w okresie objętym kontrolą NIK rozwiązania prawne i organizacyjne oraz działania właściwych organów administracji publicznej nie zapewniały zadowalającego stanu bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych. W szczególności nadal zagrożenie dla bezpieczeństwa (zarówno w transporcie kolejowym,
jak i drogowym) stwarzał brak miejsc dla awaryjnego odstawiania pojazdów z towarami niebezpiecznymi lub niewłaściwy stan techniczny takich miejsc. Ponadto przepisy prawne dotyczące przewozu drogowego nie przewidywały (i nadal nie przewidują) możliwości wprowadzania powszechnie obowiązujących ograniczeń tych przewozów
w sytuacji, gdy nie można zapewnić wymaganego poziomu bezpieczeństwa. Ograniczenia przewozu na drogach
mogą być wprawdzie wprowadzane znakami drogowymi zakazu lub nakazu, przewidzianymi w przyjętej organizacji
ruchu, lecz organy zarządzające ruchem drogowym w niewielkim stopniu korzystają z tej możliwości i nie analizują
tej organizacji pod względem zagrożeń stwarzanych przez przewóz towarów niebezpiecznych.
Należy oczekiwać, że prawidłowe wdrożenie przepisów ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, która
weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., powinno poprawić skuteczność nadzoru administracji publicznej nad przygotowaniem osób zaangażowanych w proces przewozu towarów niebezpiecznych oraz poprawić bezpieczeństwo
i sprawność wykonywania przewozów.
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Nieprzygotowanie obrony cywilnej do ochrony ludności

Rozdział Iii
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Funkcjonowanie obrony cywilnej regulują przepisy ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Celami i zadaniami obrony cywilnej są: ochrona ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz
współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwanie ich skutków. Centralnym
organem administracji rządowej w sprawach obrony cywilnej jest Szef Obrony Cywilnej Kraju, podległy Ministrowi
Spraw Wewnętrznych. Terenowymi organami obrony cywilnej są: wojewodowie, starostowie, wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast), jako szefowie obrony cywilnej województw, powiatów i gmin. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi przeznaczonymi do wykonywania zadań obrony cywilnej są formacje obrony cywilnej, tworzone przez właściwych szefów obrony cywilnej. Szef Obrony Cywilnej Kraju przygotowuje projekty założeń i zasad
działania obrony cywilnej, ustala ogólne zasady realizacji zadań, a także koordynuje określone przedsięwzięcia i sprawuje kontrolę realizacji przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego zadań obrony cywilnej. Do zakresu działania terenowych szefów obrony cywilnej należy kierowanie oraz koordynowanie przygotowań
i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne
oraz organizacje społeczne działające na ich terenie.

Rozdział V

Rozdział IV

NIK sprawdziła, jak wygląda Przygotowanie struktur obrony cywilnej do realizacji zadań w okresie wojny
i pokoju, i oceniła negatywnie przygotowanie struktur obrony cywilnej do realizacji jej ustawowych zadań. Szef
Obrony Cywilnej Kraju nie określił założeń do planów obrony cywilnej województw, powiatów, gmin i przedsiębiorców. Opracowane plany obrony cywilnej były niekompletne oraz zawierały nieaktualne rozwiązania w odniesieniu
do zaistniałych zmian gospodarczych i administracyjnych oraz do zmieniającej się infrastruktury. Szef OCK nie ustalił
również normatywów w zakresie zaopatrywania organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne
i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań, a posiadane wyposażenie sprzętowe, z uwagi na stopień
wyeksploatowania, nie zapewniało skuteczności prowadzenia działań. Aż 29 proc. kontrolowanych szefów obrony
cywilnej nie powołało na swoim terenie formacji obrony cywilnej. Szefowie obrony cywilnej gmin nie realizowali
obowiązku szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony. Nieskutecznie funkcjonował system kontroli
realizacji zadań oraz informowania o stanie obrony cywilnej. Minister Spraw Wewnętrznych nierzetelnie realizował
obowiązek nadzoru nad obroną cywilną, w szczególności nie podejmował działań w zakresie uzyskiwania aktualnych i zweryfikowanych danych co do funkcjonowania oc. Poziom finansowania obrony cywilnej nie zapewniał
sprawnego funkcjonowania systemu oc i praktycznie uniemożliwiał wyposażenie formacji oc w niezbędny sprzęt,
w tym wymianę zdekapitalizowanych i przestarzałych urządzeń. Pomimo podejmowanych od 2006 roku przez Szefa
OCK i Ministra Spraw Wewnętrznych prac, mających na celu stworzenie spójnych i precyzyjnych regulacji prawnych
obrony cywilnej, do czasu zakończenia kontroli prace te nie zostały zakończone.
Wniosek: Niewystarczające przygotowanie struktur obrony cywilnej do realizacji zadań ustawowych może skutkować brakiem skutecznej ochrony ludności i innych dóbr chronionych.
Nieprawidłowości w funkcjonowaniu ratownictwa technicznego
W wyniku realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012 przyjętego uchwałą Rady Ministrów, wg stanu na 15 listopada 2010 r. oddano do ruchu 1166,5 km dróg krajowych, w tym 183,5 km autostrad,
293,1 km dróg ekspresowych, 119,4 km obwodnic. Trwają m.in. prace przy budowie 735 km autostrad i 510 km
dróg ekspresowych.

Rozdział Vii

Rozdział Vi

Tworzona sieć nowych dróg ekspresowych i autostrad wymaga właściwego zabezpieczenia ze strony służb ratowniczych, a w szczególności jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG). Ponadto oprócz wyposażenia sprzętowego i wyszkolenia ratowników bardzo istotnym elementem szybkiej i efektywnej pomocy poszkodowanym jest również przygotowanie procedur współdziałania z innymi podmiotami ratowniczymi i spółkami
eksploatującymi autostradę. Należy przy tym zauważyć, że w przypadku dróg ekspresowych i autostrad sytuacje
te niejednokrotnie mają charakter katastrof w ruchu lądowym, a tym samym wymagają szybkiego użycia znacznych
sił i środków, co nie jest możliwe bez właściwie zorganizowanego systemu ratownictwa. Jest to sytuacja zdecydowanie różna od działań, jakie są prowadzone w sytuacji wypadków na drogach lokalnych. Zakres przedmiotowy
ochrony przeciwpożarowej, zasady realizacji zadań oraz organizację prowadzenia działań ratowniczych określono
w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o ochronie
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przeciwpożarowej do realizacji zadań ratowniczych utworzono Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, który ma
na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska. Zgodnie ustawą z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży
Pożarnej do zadań Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej należy między innymi kierowanie Krajowym Systemem Ratowniczo-Gaśniczym. Zgodnie z § 98. ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 16 stycznia
2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych, autostrada i urządzenia z nią
związane powinny być zaprojektowane i wybudowane w sposób utrudniający rozprzestrzenianie się pożaru, klęski
żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia i umożliwiający dostęp służb ratowniczych do miejsca zdarzenia.
NIK skontrolowała Przygotowanie podmiotów Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego do działań
ratownictwa technicznego na drogach i autostradach. Okazało się m.in., że powiatowe plany ratownicze są nieaktualne i nie zawierają informacji dotyczących nowych dróg, a strażacy KSRG nie są dostatecznie przeszkoleni
z zakresu ratownictwa technicznego oraz udzielania pierwszej pomocy.
Rozbieżności między minimalną liczbą sprzętu i samochodów określoną w rozporządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z 22 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej a rzeczywistymi potrzebami jednostek może skutkować niecelowością zakupów realizowanych przez jednostki organizacyjne PSP w skali kraju oraz utrudnić właściwą realizację nadzoru nad
przygotowaniem jednostek KSRG do realizacji zadań. Nieprzestrzeganie procedury P2 przy ustalaniu sieci jednostek
KSRG na terenie woj. mazowieckiego oraz nieokreślenie w Analizach Zabezpieczenia Operacyjnego stopnia przygotowania jednostek KSRG do działań ratowniczych w zakresie ratownictwa technicznego na drogach może powodować nieefektywne rozmieszczenie jednostek KSRG i sprzętu specjalistycznego na terenie województwa oraz utrudnić
realizację zadań ratowniczych na drogach i autostradach.
Nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu powiadamiania ratunkowego
Przepisami ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej utworzono system powiadamiania ratunkowego, integrujący krajowy system ratowniczo-gaśniczy i system Państwowego Ratownictwa Medycznego. Komendant Główny PSP, zgodnie z art. 14a ust. 7 ww. ustawy, zobowiązany jest koordynować oraz kontrolować funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego na obszarze kraju. Działania te mają być realizowane w szczególności
poprzez analizę funkcjonowania oraz inicjowanie przedsięwzięć w zakresie systemu powiadamiania ratunkowego
(z wyłączeniem świadczeń zdrowotnych).
Kontrola pt. Funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego wykazała, iż z dniem 24 listopada 2009 r.
Komendant Główny PSP zaprzestał realizacji zadań w tym zakresie. W efekcie, Komendant Główny PSP nie dysponował informacjami niezbędnymi do koordynowania i kontrolowania systemu powiadamiania ratunkowego, w szczególności o terenie działania poszczególnych centrów, stanie zatrudnienia operatorów numerów alarmowych oraz
lekarzy koordynatorów ratownictwa medycznego (dyspozytorów medycznych). Kontrola wykazała też, iż dotychczas
nie został uruchomiony system powiadamiania ratunkowego w kształcie wynikającym z ustawy z 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpożarowej. Nie zakończono procesu tworzenia CPR i WCPR, chociaż dotychczasowe rozwiązania
organizacyjne w zakresie przyjmowania i obsługi zgłoszeń o zdarzeniach mogły funkcjonować do czasu utworzenia
centrów powiadamiania ratunkowego, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2011 r.
Nieprawidłowości w realizacji projektów teleinformatycznych w Policji
Podstawowym aktem prawnym w zakresie realizacji projektów informatycznych przez jednostki sektora finansów
publicznych jest ustawa z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Ustawa ta określa m.in. zasady:
 ustalania minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych oraz dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej z podmiotami publicznymi oraz ustalania Krajowych Ram Interoperacyjności systemów teleinformatycznych w sposób gwarantujący neutralność technologiczną i jawność używanych standardów i specyfikacji;
 dostosowania systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych do minimalnych
wymagań dla systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych oraz do Krajowych
Ram Interoperacyjności systemów teleinformatycznych w sposób gwarantujący neutralność technologiczną
i jawność używanych standardów i specyfikacji;
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 dostosowania rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej z podmiotami publicznymi do minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji z podmiotami publicznymi
oraz do Krajowych Ram Interoperacyjności systemów teleinformatycznych w sposób gwarantujący neutralność technologiczną i jawność używanych standardów i specyfikacji;

Rozdział Ii

 ustalania i publikacji specyfikacji rozwiązań stosowanych w oprogramowaniu umożliwiającym łączenie
i wymianę informacji, w tym przesłanie dokumentów elektronicznych pomiędzy systemami teleinformatycznymi podmiotów publicznych a systemami podmiotów niebędącymi podmiotami publicznymi.

Rozdział Iii

Podstawowe definicje dotyczące przedsięwzięć teleinformatycznych zostały określone w ustawie z 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Zgodnie z tą ustawą system teleinformatyczny oznacza zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający
przetwarzanie, przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne za pomocą
właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego. Pod pojęciem projektu informatycznego o publicznym zastosowaniu należy rozumieć określony w dokumentacji zespół czynności organizacyjnych
i technicznych mających na celu zbudowanie, rozbudowanie lub unowocześnienie systemu teleinformatycznego używanego do realizacji zadań publicznych, świadczenie usług dotyczących utrzymania tego systemu lub opracowanie
procedur realizowania zadań publicznych drogą elektroniczną.

Rozdział IV

W ramach przygotowania do kontroli planowej przewidzianej w drugiej połowie 2012 r., NIK przeprowadziła kontrole rozpoznawcze w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz w jednostkach organizacyjnych Policji
w zakresie Planowania i realizacji wybranych projektów teleinformatycznych Policji. Przeprowadzone kontrole
rozpoznawcze potwierdziły zasadność realizacji kontroli planowej w ww. obszarze oraz pozwoliły na dokonanie
wyboru dwóch projektów teleinformatycznych do kontroli planowej, tj. projektów dotyczących budowy Systemu
Wspomagania Dowodzenia Policji i e-posterunku. Kontrole rozpoznawcze wykazały wysokie ryzyko nierzetelnego
planowania tych przedsięwzięć teleinformatycznych w Policji oraz niecelowego i niegospodarnego wydatkowania
środków publicznych na ich realizację. Ponadto, w przypadku e-posterunku, stwierdzono ryzyko użytkowania tego
narzędzia teleinformatycznego z naruszeniem przepisów ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, co mogło stwarzać zagrożenie dla integralności, poufności i rozliczalności danych osobowych obywateli przetwarzanych w tej aplikacji. Pozostałe ustalenia kontroli dotyczyły m.in.: uchybień w zakresie sporządzania studiów
wykonalności projektów teleinformatycznych oraz wyeliminowania w przepisach wewnętrznych Policji obowiązku
planowania projektów teleinformatycznych przy udziale użytkownika końcowego.
Niedostateczne przeciwdziałanie narkomanii w szkołach

Rozdział V

Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (zwana dalej Ustawą) określa podstawowe zasady i tryb
postępowania w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Ustala również zadania i uprawnienia organów administracji publicznej oraz innych podmiotów w tym zakresie. Zadania dotyczące przeciwdziałania narkomanii, w zakresie
określonym Ustawą, realizują organy administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego, a także (m.in.) szkoły,
organy je prowadzące, kuratorzy, nauczyciele, jednostki Policji, zakłady opieki zdrowotnej i inne podmioty działające
w ochronie zdrowia.
NIK przeprowadziła kontrolę doraźną rozpoznawczą pt. Profilaktyka narkomanii w szkołach, wykazując wiele
nieprawidłowości i zaniedbań.

Rozdział Vii

Rozdział Vi

W gimnazjum: 1. Brak spójności dokumentów planistycznych, w których ujęto zadania z zakresu profilaktyki
uzależnień, w tym narkomanii. 2. Brak realizacji niektórych działań z zakresu profilaktyki narkomanii zaplanowanych
w szkolnym programie profilaktyki. 3. Brak dokumentacji w zakresie ewaluacji szkolnego programu profilaktyki.
4. Brak mierzalnych celów szkolnego programu profilaktyki, co nie pozwalało na ocenę stopnia ich osiągnięcia.
W komendzie rejonowej policji: niewykonywanie obowiązku sprawdzenia realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich wykonywanych przez jednostkę podległą (komisariat Policji), co było
niezgodne z zarządzeniem nr 1619 Komendanta Głównego Policji z 3 listopada 2010 r. w sprawie metod i form
wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz
działań podejmowanych na rzecz małoletnich.
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Wyniki kontroli sprawdzającej były na tyle niepokojące, że na przełomie 2012 i 2013 r. NIK przeprowadziła szerszą
kontrolę planową (objęła 61 jednostek) dotyczącą tej samej problematyki. Wykazała ona m.in., że: stan zagrożenia
narkotykami nie był prawidłowo diagnozowany przez szkoły, co miało wpływ na rzetelne zaplanowanie adekwatnych
do zagrożenia działań profilaktycznych; większość kontrolowanych szkół w toku realizacji działań profilaktycznych
nie korzystało z programów o potwierdzonej skuteczności; siedem spośród ośmiu kontrolowanych urzędów miast
nie przewidziało wsparcia dla programów profilaktycznych rekomendowanych przez właściwe instytucje, do czego
urzędy te były zobowiązane na mocy zapisów Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016.
Ponadto w badaniach ankietowych przeprowadzonych przez NIK w ośmiu szkołach artystycznych realizujących
kształcenie ogólne 30,6% ankietowanych uczniów przyznało, że na terenie swojej szkoły było świadkiem używania
narkotyków lub słyszało o nim od koleżanek/kolegów, którym wierzy. Tymczasem Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego przyjęło nieuprawnione założenie, że problem narkotyków, jak i „dopalaczy” nie występuje w szkolnictwie artystycznym, mimo braku rzetelnej diagnozy w tym zakresie. NIK stwierdziła też, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w latach 2006-2010 nie wykonał obowiązku opracowania resortowego programu ograniczania popytu na narkotyki, a informacje o realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, przedkładane
Radzie Ministrów, a następnie Sejmowi, były niekompletne, gdyż pomijano w nich dane o działaniach, które nie były
realizowane.
Niegospodarność w KGP
Komendant Główny Policji w zarządzeniu ustalił, że Oddziały Prewencji Policji winny posiadać: ręczne urządzenia
rozgłaszające, samochodowe urządzenia rozgłaszające oraz urządzenia rozgłaszające dużej mocy. Na stronach internetowych firmy Delta sp. j. www.delta-av.com.pl zamieszczono informacje o pokazie 27.10.2008 r. amerykańskiego
urządzenia akustycznego LRAD (Long Range Accoustic Device) i jego zastosowania do ochrony transportu morskiego.
W trakcie pokazu przeprowadzono symulacje ataku pirackiego na „Nawigatora XXI” i użyto wobec napastników
m.in. emitera LRAD do „obezwładniania” intruzów dźwiękiem. „(…) Po ich zachowaniu i charakterystycznym przyjęciu pozycji embrionalnej z trzymaniem się za uszy można było zobaczyć, jak urządzenie działa na napastników”.
Komendant Główny zdecydował się kupić 6 urządzeń LRAD, a NIK po kontroli pt. Zakup przez Komendę Główną
Policji mobilnych urządzeń rozgłaszających dużej mocy – LRAD oceniła, że zakupu dokonano z naruszeniem
przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, a przede wszystkim, że urządzenia są nieprzydatne.
Zakup 6 urządzeń nie został poprzedzony niezbędną analizą przydatności ich wykorzystania do realizacji zadań
ustawowych Policji. Zgodnie z opracowaną w Komendzie Głównej Policji metodyką testowania emitera dźwięku
badania miały objąć m.in. zasięg emitowanego sygnału, słyszalność oraz możliwość zrozumienia treści komunikatów z odległości odpowiadającej połowie i całemu zasięgowi urządzenia; zachowanie urządzenia i skuteczność jego
oddziaływania oraz ewentualne ograniczenia, jakie wystąpią w trakcie użytkowania podczas akcji i operacji policyjnych. Badania miały zakończyć się oceną końcową zasadności wyposażenia Oddziałów Prewencji Policji w urządzenia typu LRAD. Jednakże w rzeczywistości zakup urządzenia był poprzedzony jedynie prezentacją użyczonego urządzenia LRAD 500X-SYS przez firmę, przeprowadzoną w marcu 2009 r. Wynikiem prezentacji była opinia Dowódcy
Oddziału Prewencji w Warszawie, w której stwierdzono, że emiter dźwięku LRAD 500X mógłby być wykorzystywany
do rozgłaszania komunikatów podczas prewencyjnych zabezpieczeń imprez masowych i manifestacji. To wystarczyło, by 4 stycznia 2010 r. Komendant Główny Policji podjął decyzję o dokonaniu zakupu 5 urządzeń rozgłaszających
dużej mocy, a następnie 15 października 2010 r. o zwiększeniu zamówienia o jeszcze jedno urządzenie.
W trakcie realizacji postępowania na zakup urządzeń rozgłaszających dużej mocy doszło do naruszenia przepisów
ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp). Oszacowanie wartości zamówienia nie
zostało dokonane na podstawie analizy rynku, lecz „Harmonogramu składania wniosków o uruchomienie rezerwy
celowej na realizację zadań w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa w trakcie polskiej prezydencji”.
W efekcie, we wniosku z 29 lipca 2010 r. zawyżono wartość zamówienia około dwukrotnie, tj. do kwoty
1 229 508,20 zł (1,5 mln zł brutto). Opis przedmiotu zamówienia został dokonany w sposób ograniczający konkurencję. Wątpliwości NIK wzbudziła też kwestia zakupu urządzeń wyposażonych w funkcję wysyłania modulowanego
sygnału wysokiej częstotliwości. Zakup urządzeń nie był poprzedzony testami oraz analizą ich przydatności do realizacji zadań przez jednostki Policji. Nie przeprowadzono również badań i analiz, czy użycie tej funkcji może być traktowane jako środek przymusu bezpośredniego. Rozporządzenie Rady Ministrów z 17 września 1990 r. w sprawie
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określenia przypadków oraz warunków i sposobów użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego nie
wymienia urządzeń akustycznych generujących sygnał modulowany wysokiej częstotliwości, który według dostępnych informacji może wywoływać silny ból, którego celem jest zmuszenie osoby poddanej jego oddziaływaniu np. do
ucieczki. Mimo to podjęto decyzję o dokonaniu zakupów urządzeń wyposażonych w tę właśnie funkcję. Po zakupie
urządzeń podjęto decyzję o dezaktywacji przycisku umożliwiającego włączenie ww. funkcji. Łączne koszty dezaktywacji tej funkcji poniesione przez Policję wyniosły 24 085,73 zł. Z wyjaśnień Zastępcy Komendanta Głównego Policji
i byłego dyrektora Biura Logistyki Policji wynika, że decyzja o dezaktywacji przycisku uruchomienia sygnału modulowanego wysokiej częstotliwości została podjęta w celu przerwania niczym nieuzasadnionych spekulacji medialnych
o zakupie i wykorzystywaniu przez Policję w charakterze środka przymusu bezpośredniego „broni akustycznej zadającej ból lub powodującej uszkodzenie słuchu”. Decyzja ta nie była poprzedzona badaniami i analizami, czy użycie tej
funkcji można traktować jako środek przymusu bezpośredniego.
Zagrożenia bezpieczeństwa w obiektach użyteczności publicznej

Rozdział IV

Rozdział Iii

Zagadnienia związane z bezpieczeństwem użytkowania obiektów budowlanych reguluje rozporządzenie MSWiA
z 7 czerwca 2010 r., gdzie w § 16 podano, że istniejący użytkowany budynek uznany zostaje za zagrażający życiu
ludzi, gdy występujące w nim warunki techniczne nie zapewniają możliwości ewakuacji ludzi. Przepisy techniczne
w tej sprawie ustalono w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. W art. 1 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej podano, że do podstawowych zadań PSP należy m.in. rozpoznawanie
zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń oraz nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych. PSP realizuje te zadania, przeprowadzając czynności kontrolno-rozpoznawcze. Z art. 81 prawa budowlanego
wynika, że do podstawowych obowiązków nadzoru budowlanego należy m.in. nadzór i kontrola nad przestrzeganiem warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia przy wykonywaniu robót budowlanych oraz utrzymywaniu obiektów
budowlanych.
NIK skontrolowała, jak wygląda Działalność kontrolna Państwowej Straży Pożarnej i nadzoru budowlanego
w zakresie możliwości ewakuacji z obiektów użyteczności publicznej. Podczas czynności kontrolnych w 10 komendach powiatowych (miejskich) PSP ustalono, że czynności kontrolno-rozpoznawcze podejmowano nieterminowo,
nie sprawdzano realizacji nakazów zawartych w wydanych przez komendantów decyzjach administracyjnych, a dotyczących budynków uznanych za zagrażające życiu ludzi i nie wszczynano egzekucji administracyjnej w przypadku
braku ich realizacji. Nieskuteczny był nadzór nad wypełnianiem przez właścicieli lub zarządców budynków użyteczności publicznej obowiązków związanych z praktycznym sprawdzeniem organizacji oraz warunków ewakuacji.

Rozdział V

Podczas czynności kontrolnych w trzech powiatowych inspektoratach nadzoru budowlanego stwierdzono,
że czynności kontrolne dotyczące spraw związanych z bezpieczeństwem użytkowania obiektów budowlanych podejmowano opieszale, a współpraca z komendantami powiatowymi PSP nie zawsze układała się prawidłowo.
Stwierdzone w komendach powiatowych (miejskich) nieprawidłowości miały charakter powszechny, a będąc bezpośrednio związanymi z bezpieczeństwem ludzi korzystających z obiektów budowlanych, mogą stanowić podstawę
do podjęcia działań dyscyplinujących na wyższych szczeblach struktury PSP i administracji państwowej.

Rozdział Vii

Rozdział Vi

Z kolei w kontroli pt. Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w budynkach będących siedzibami urzędów miast i gmin województwa mazowieckiego NIK stwierdziła nieprawidłowości dotyczące nieaktualizowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, niesprawdzanie praktycznej organizacji oraz warunków ewakuacji, nieprowadzenie lub tylko częściową realizacją okresowych przeglądów i kontroli stanu technicznego budynków,
nieprowadzenie lub nierzetelne prowadzenie książek obiektu budowlanego. Ponadto 86 proc. budynków nie spełniało niektórych wymagań w zakresie elementów konstrukcyjnych dróg ewakuacyjnych, sposobu ich wykończenia
oraz wyposażenia.
NIK w 2012 r. przeprowadziła także kontrolę pt. Uzyskiwanie i przetwarzanie przez uprawnione podmioty danych
z billingów, informacji o lokalizacji oraz innych danych, o których mowa w art. 180c i d ustawy – Prawo telekomunikacyjne. Informacja o jej wynikach nie powstała wprawdzie w okresie sprawozdawczym, ale przywołujemy tę
kontrolę z uwagi na istotność ustaleń, którymi zainteresował się nawet Trybunał Konstytucyjny. W ocenie NIK obowiązujące przepisy regulujące pozyskiwanie przez uprawnione podmioty danych telekomunikacyjnych nie chronią
w stopniu wystarczającym praw i wolności obywatelskich przed nadmierną ingerencją ze strony państwa.
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Zgodnie z przepisami prawa telekomunikacyjnego operatorzy telekomunikacyjni obowiązani są do przechowywania i udostępniania uprawnionym podmiotom danych niezbędnych do ustalenia: 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. Zakres pozyskiwanych danych, w ocenie NIK, umożliwiał właściwą realizację zadań
przez podmioty uprawnione do pozyskiwania danych telekomunikacyjnych. W ocenie NIK doprecyzowania wymaga
jednakże cel gromadzenia danych retencyjnych. Obecnie obowiązujące przepisy odwołują się jedynie do zakresu
zadań poszczególnych służb bądź ogólnego stwierdzenia, że dane te są pozyskiwane w celu zapobiegania lub
wykrywania przestępstw. Zdaniem NIK precyzyjne określenie katalogu spraw, w których uprawnione służby mogą
pozyskiwać dane telekomunikacyjne, miałoby 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.
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.
Obecnie obowiązujące przepisy nie wskazują kategorii osób, w stosunku do których niezbędne jest 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
zawód „zaufania publicznego”, np. poprzez uzależnienie pozyskania danych retencyjnych od zgody sądu lub innego
niezależnego organu.
NIK stwierdziła również, że 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 ocenie NIK konieczne jest stworzenie instrumentów nadzoru i kontroli nad wykorzystaniem danych pochodzących
z billingów. Sytuacja, gdy jedynym podmiotem oceniającym zasadność pozyskiwania danych telekomunikacyjnych
jest jednostka uprawniona do ich pozyskania, jest zdaniem NIK nie do zaakceptowania w ramach demokratycznego
państwa prawnego.
Ważnym instrumentem kontroli powinno być rozwiązanie, zgodnie z którym informacja o fakcie pozyskania
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 kontroli społecznej. 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 rozwiązania, zgodnie z którymi 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. Zdaniem NIK dane, które stały się zbędne dla toczącego się postępowania, powinny być obligatoryjnie niszczone.
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II. Obszary zagrożone korupcją zidentyfikowane przez NIK

Rozdział Ii

Korupcja – według Cywilnoprawnej konwencji o korupcji (konwencja strasburska)1 – stanowi zagrożenie dla
rządów prawa, demokracji oraz praw człowieka, dla uczciwości i sprawiedliwości społecznej, powstrzymuje rozwój
ekonomiczny oraz zagraża prawidłowemu i uczciwemu funkcjonowaniu gospodarki rynkowej. Powoduje też niekorzystne skutki finansowe dla poszczególnych osób, przedsiębiorstw, państw oraz instytucji międzynarodowych.
Korupcja przynosi również skutki makrospołeczne, podważa bowiem podstawy demokracji, zakłóca naturalne relacje
ekonomiczne, zmniejsza otwartość konkurencji.
Od wielu lat w rankingach Transparency International Polska notowana jest jako kraj o dość wysokim poziomie
korupcji, choć z roku na rok poprawia swoją pozycję2. W 2005 r. Polska zajmowała w rankingu 70. miejsce. W 2012 r.
nasz kraj uplasował się na miejscu 41., ex aequo ze środkowoamerykańską Dominikaną.
Najwyższa Izba Kontroli, mając na uwadze skalę zagrożeń oraz z konieczność zapobiegania tym negatywnym zjawiskom, była jedną z pierwszych instytucji, które podjęły się badania złożonych przyczyn tego problemu. W 2000 r.
NIK wskazała i zdefiniowała mechanizmy korupcjogenne występujące w poszczególnych obszarach życia społecznego i gospodarczego3.

Rozdział IV

Rozdział Iii

Działania antykorupcyjne NIK zostały docenione przez instytucje krajowe i międzynarodowe. W 2012 r. Izba
uzyskała najwyższe oceny spośród instytucji państwowych w raporcie Instytutu Spraw Publicznych i Transparency
International4 opublikowanym w marcu 2012 r. NIK otrzymała 88 pkt na 100 możliwych. Doceniono jej niezależność i przejrzystość działania. Badano władzę ustawodawczą, wykonawczą, sądownictwo, administrację publiczną,
organy ścigania, Państwową Komisję Wyborczą, Rzecznika Praw Obywatelskich, Centralne Biuro Antykorupcyjne,
partie polityczne, organizacje pozarządowe i media. W raporcie stwierdzono, że tak dobra ocena NIK wynika
m.in. z faktu, że mimo różnych zawirowań Izba zachowuje dużą niezależność i profesjonalizm działania – i tak jest
również postrzegana. Wyniki kontroli i raporty Najwyższej Izby Kontroli uważane są za cenne źródło wiedzy o polskiej korupcji, m.in. ze względu na ich kompleksowość – napisali autorzy raportu Transparency International.

1. 	Definicje zjawiska

Rozdział V

Korupcja jest zjawiskiem niejednolitym i przejawiającym się w licznych odmianach, czego dowodzi wielość jej
definicji. Niektórzy badacze wskazują wręcz na niemożność jej zdefiniowania5. I tak Frank Anechiarico oraz James
B. Jacobs stoją na stanowisku, że korupcja jest z gruntu pojęciem subiektywnym, podlegającym w dodatku zmianom w zależności od upływu czasu i zmieniających się okoliczności, dlatego nie ma możliwości jej zdefiniowania
w sposób powszechnie przyjęty6. Trudności w ujawnianiu i zwalczaniu korupcji wynikają też m.in. z faktu, iż „cechą
korupcji jest to, że w wielu środowiskach staje się ona aprobowaną normą ludzkich zachowań”7.
Jedną z podstawowych definicji korupcji sformułował Bank Światowy. Reprezentuje on pogląd, że podstawowym
problemem jest nadużywanie stanowisk publicznych w celu uzyskania prywatnych korzyści8.
Według konwencji strasburskiej korupcja to żądanie, proponowanie, wręczanie lub przyjmowanie, bezpośrednio
lub pośrednio, łapówki lub jakiejkolwiek innej nienależnej korzyści lub jej obietnicy, które wypacza prawidłowe wykonywanie jakiegokolwiek obowiązku, lub zachowanie wymagane od osoby otrzymującej łapówkę, nienależną korzyść
lub obietnicę9. Prof. Oktawia Górniok zauważa jednak, że pojęcia „korupcja”, „korumpować”, „korumpowany” nie

Rozdział Vi

1	Cywilnoprawna konwencja o korupcji, sporządzona w Strasburgu dnia 4 listopada 1999 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 244, poz. 2443).
2 http://www.transparency.org/cpi2012/results
3 Zagrożenie korupcją w świetle badań kontrolnych NIK , Warszawa 2000.
4 Mechanizmy przeciwdziałania korupcji w Polsce. Raport z monitoringu.
5	Por. M. Tymiński, Różne twarze korupcji, w: Oblicza korupcji. Zjawisko, skutki i metody przeciwdziałania, CEO, Warszawa 2006,
B. Hołyst, Kryminalistyka, LexisNexis, Warszawa 2004.

6

F. Anechiarico, J. B. Jacobs, The Pursuit of Absolute Integrity: How Corruption Control Makes Governement Innefektive, Univercity
of Chicago Press, Chicago 1996, s. 3-5.

7	J. Zabielski, Korupcja jako problem i wyzwanie dla współczesnej administracji, „Kontrola Państwowa” nr 1, Warszawa 2010, referat

Rozdział Vii

wygłoszony na konferencji jubileuszowej w Delegaturze NIK w Białymstoku.

8 H. Suth, Strategia walki z korupcją – teoria i praktyka, Zeszyty PBR-CASE, Warszawa 1999.
9	Ustawa o ratyfikacji Cywilnoprawnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu w dniu 4 listopada 1999 r. (Dz.U. z 2002 r.
Nr 41, poz. 359). Podobną definicję zawiera ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.
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są równoznaczne z terminami „sprzedajność”, „przekupstwo”. Te ostatnie odnoszą się zazwyczaj do zachowań jednostkowych w związku z pełnionymi funkcjami10.

Rozdział II

Pojęcie „korupcja”, „korumpowanie” zawiera też element podporządkowania przekupywanych osób, osiąganie
przez to możliwości trwalszego dysponowania nimi dla zaspokajania nie tylko aktualnych potrzeb, ale i przyszłych,
niekiedy nawet nieskonkretyzowanych na etapie wręczania korzyści11.
Korupcja to również działanie lub zaniechanie działania w obszarze publicznym przez osoby sprawujące funkcje
publiczne, w zamian za co najmniej obietnicę korzyści majątkowej, osobistej lub politycznej. Termin ten należałoby
także rozumieć jako stwarzanie przekonania o możliwości uzyskania korzyści w przyszłości. Składa się nań możliwość dalszego dysponowania, posługiwania się skorumpowanymi dla bezpośrednich czy przyszłych celów, trwalsza
aniżeli jeden akt zaprzedania lub dyspozycyjności wobec korumpujących12.
Fenomen zjawiska korupcji polega również na tym, że wszyscy wiedzą o jego istnieniu, niewielu jednak przyznaje,
że bezpośrednio się z nim zetknęło. Trudno szacować rozmiary zjawiska, któremu towarzyszą nieuchwytność, zmienność, brak świadków, śladów i ujawnionych ofiar. Organizacje międzynarodowe nie pozostawiają jednak wątpliwości – korupcja to powszechne zjawisko w państwach rozwijających się i ciągle obecne w krajach o ustabilizowanej
demokracji13.
Znamienne jest, że do czasu uchwalenia w czerwcu 2006 r. ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym –
instytucji wyspecjalizowanej i powołanej do ścigania przestępstw korupcyjnych – w polskim systemie prawnym
brakowało jednoznacznej definicji ustawowej pojęcia „korupcja”. Sformułowana w ustawie o CBA14 definicja zawiera
szczegółowo opisane czyny i zachowania, które noszą charakter korupcyjny.
W metodologii rozróżniane są trzy główne rodzaje korupcji: urzędnicza (administracyjna), gospodarcza (komercyjna) oraz polityczna. Pierwsza oznacza przestępstwa korupcyjne występujące w różnych dziedzinach administracji
państwowej i samorządowej, wiążące się najczęściej z administracyjną reglamentacją różnych sfer życia. Do drugiej
zaliczyć należy wszelkie akty przekupstwa i sprzedajności, zmierzające do wywarcia wpływu na wydarzenia gospodarcze i godzące nie tylko, jak inne jej odmiany, w prawidłowe funkcjonowanie oraz autorytet instytucji, lecz także
w zasady uczciwej konkurencji. Ostatnia – trzecia – oznacza taki sposób postępowania parlamentarzysty, osoby
zajmującej stanowisko polityczne w administracji państwowej lub należącej do korpusu urzędniczego, który narusza
obowiązki wynikające ze stanowiska, funkcji lub urzędu dla osiągnięcia korzyści materialnych lub osobistych (dla
siebie lub dla swojej grupy politycznej)15.

10	O. Górniok, Pojęcie korupcji, w: Zagrożenie korupcją w świetle badań kontrolnych NIK , Warszawa 2000.
11 M. Surkont, Łapownictwo, Sopot 1999, s. 25.
12	P. Palka, M. Reut, Korupcja w nowym kodeksie karnym, Kraków 1999, s. 8.
13	Por. W. Jasiński, Zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy i korupcji, „Kontrola Państwowa” nr 5, Warszawa 2011.
14	Definicję korupcji zawiera art. 3a ustawy o CBA (Dz.U. z 2012 r., poz. 621). Korupcją w rozumieniu ustawy jest czyn:

1) polegający na obiecywaniu, proponowaniu lub wręczaniu przez jakąkolwiek osobę, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek
nienależnych korzyści osobie pełniącej funkcję publiczną dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za działanie
lub zaniechanie działania w wykonywaniu jej funkcji;
2) polegający na żądaniu lub przyjmowaniu przez osobę pełniącą funkcję publiczną bezpośrednio, lub pośrednio, jakichkolwiek
nienależnych korzyści, dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, lub przyjmowaniu propozycji lub obietnicy takich korzyści,
w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu jej funkcji;
3) popełniany w toku działalności gospodarczej, obejmującej realizację zobowiązań względem władzy (instytucji) publicznej,
polegający na obiecywaniu, proponowaniu lub wręczaniu, bezpośrednio lub pośrednio, osobie kierującej jednostką niezaliczaną
do sektora finansów publicznych lub pracującej w jakimkolwiek charakterze na rzecz takiej jednostki, jakichkolwiek nienależnych
korzyści, dla niej samej lub na rzecz jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania, które narusza jej
obowiązki i stanowi społecznie szkodliwe odwzajemnienie;
4) popełniany w toku działalności gospodarczej obejmującej realizację zobowiązań względem władzy (instytucji) publicznej,
polegający na żądaniu lub przyjmowaniu, bezpośrednio lub pośrednio, przez osobę kierującą jednostką niezaliczaną do sektora
finansów publicznych lub pracującą w jakimkolwiek charakterze na rzecz takiej jednostki jakichkolwiek nienależnych korzyści lub
przyjmowaniu propozycji lub obietnicy takich korzyści dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub
zaniechanie działania, które narusza jej obowiązki i stanowi społecznie szkodliwe odwzajemnienie.

15	Pogląd taki jest prezentowany m.in. przez. A. Kojdera, Anatomia korupcji i jej cechy w okresie zmiany ustrojowej, Warszawa 2001,
s. 2 oraz P. Palkę, M. Reut, Korupcja w nowym kodeksie karnym, Kraków 1999, s. 12.
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Rozdział Ii

W sferze oddziaływania kontrolnego NIK znajdują się najczęściej dwa rodzaje korupcji – urzędnicza i gospodarcza. Większość przejawów korupcji gospodarczej jest równocześnie korupcją w urzędzie, a znaczna część korupcji
politycznej stanowi zarazem korupcję gospodarczą. Na korupcję w urzędzie składają się akty sprzedajności i przekupstwa, w których sprawcą lub przedmiotem oddziaływania staje się urzędnik, osoba pełniąca funkcję publiczną
lub funkcjonariusz publiczny.
Wyniki kontroli NIK, przywołane w niniejszym Sprawozdaniu, wskazują na przypadki korupcji zarówno urzędniczej, jak i gospodarczej. Dowodzi to, że walka z korupcją jest wciąż aktualnym wyzwaniem, które powinno pozostawać w centrum uwagi zarówno władz, jak i instytucji państwowych.

2. Rola NIK w działaniach antykorupcyjnych 
Rozdział Iii

NIK przyczynia się do walki z korupcją, identyfikując podczas prowadzonych badań nie tylko nieprawidłowości, ale także wprost obszary zagrożone występowaniem zjawisk korupcyjnych. Kontrole wskazują mechanizmy
korupcjogenne, błędy i dysfunkcje w procedurach administracyjnych oraz luki w prawie, które mogą mieć wpływ
na powstawanie sytuacji sprzyjających korupcji bądź takie sytuacje wprost stwarzają.
NIK nie ogranicza się tylko do ujawniania nieprawidłowości, ale wspomaga walkę z korupcją, zgłaszając propozycje uszczelnienia systemu prawnego, którego niedoskonałości mogą pozwalać czy wręcz zachęcać do podejmowania
korupcyjnego ryzyka. Sformułowane wnioski de lege ferenda mają uszczelnić system prawny także w tym zakresie.
Korupcja często stanowi przyczynę lub skutek innych ujawnianych przez NIK nieprawidłowości. Od wielu lat Izba
sygnalizuje, że wciąż utrzymują się te same przyczyny powstawania tego zjawiska. W 2012 r. podczas przeprowadzanych kontroli NIK zidentyfikowała następujące mechanizmy korupcjogenne:

Rozdział IV

 dowolność i uznaniowość w podejmowaniu decyzji;
 konflikt interesów;
 słabość nadzoru i kontroli wewnętrznej;
 nadmierne korzystanie z usług zewnętrznych i pośrednictwa;
 brak jawności postępowania;
 nadmiar kompetencji w ręku jednego urzędnika;
 lekceważenie dokumentacji i sprawozdawczości.

Rozdział Vii

Rozdział Vi

Rozdział V

Już w 1999 r. NIK przyjęła, że badanie obszarów zagrożonych korupcją oraz identyfikowanie mechanizmów
korupcjogennych jest jednym z priorytetowych kierunków badań kontrolnych w niemal każdym z realizowanych
tematów kontroli planowych i doraźnych. Założenie to konsekwentnie stosowała w latach późniejszych. Co roku
Kolegium NIK, uchwalając roczny plan pracy, wpisuje w nim zalecenie badania obszarów zagrożonych występowaniem korupcji: „(…) Niezależnie od przyjętego priorytetu badań kontrolnych w toku każdej kontroli, zwłaszcza
na styku interesu publicznego i prywatnego, powinno być badane ryzyko zaistnienia korupcji”16. W praktyce jest
to realizowane w ten sposób, że już podczas przygotowywania programu każdej kontroli uwzględnia się konieczność zbadania, czy w danym obszarze występują mechanizmy korupcjogenne lub zjawiska korupcyjne. Z zaleceń
metodycznych dotyczących działań kontrolnych wynika ponadto, że „jeżeli kontroler zostanie poinformowany o możliwości wystąpienia nieprawidłowości polegających na niedopełnieniu obowiązków lub przekroczeniu uprawnień,
korupcji lub innej nielegalnej działalności lub poweźmie podejrzenie ich wystąpienia, powinien postępować zgodnie
z procedurą obowiązującą w NIK”, czyli udokumentować ustalenia i zabezpieczyć materiały dowodowe.
Należy jednak zwrócić uwagę na ograniczenia obowiązujące NIK. Na podstawie wyników kontroli Izba wskazuje
obszary życia publicznego szczególnie zagrożone korupcją oraz mechanizmy korupcjogenne. Zadanie zwalczania
przestępstwa korupcji ustawowo przypisane jest natomiast Policji, służbom specjalnym, w szczególności CBA, oraz
prokuraturze i organom podległym Ministrowi Finansów. NIK, nie mając uprawnień operacyjnych i śledczych, koncentruje się na wskazywaniu sytuacji sprzyjających systemowo występowaniu korupcji, a nie na dokumentowaniu
przestępstwa w rozumieniu prawa karnego i zgodnie z procedurą karną.
16	Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2012 r.
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Rozdział II

W wypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa korupcji NIK zawiadamia odpowiednie organy
– Policję, CBA, prokuraturę oraz kierownika jednostki kontrolowanej lub jednostki nadrzędnej i właściwy organ państwowy albo samorządowy. Udowodnienie winy i wniesienie aktu oskarżenia należy wyłącznie do organów ścigania. Izba, kierując zawiadomienie do organów do tego powołanych, przedstawia jedynie ustalenia zebrane w trakcie
postępowania kontrolnego oraz zabezpieczoną dokumentację. Organ powołany do ścigania przestępstw, do którego
NIK kieruje swoje zawiadomienie, obowiązany jest zawiadomić NIK o wynikach postępowania17.
O stwierdzonych przypadkach mechanizmów korupcyjnych czy zidentyfikowanych obszarach i podejrzeniach NIK
powiadamia także w informacjach pokontrolnych Sejm RP, najważniejsze organy władzy państwowej oraz opinię
publiczną.
Działania antykorupcyjne NIK zostały docenione przez niezależne międzynarodowe instytucje zajmujące się przeciwdziałaniem korupcji i badaniem tego zjawiska. Izba zaangażowana jest również na forum międzynarodowym.
Jej dorobek w dziedzinie przeciwdziałania korupcji jest doceniany zwłaszcza przez INTOSAI – międzynarodową
organizację zrzeszającą najwyższe organy kontroli 180 państw. NIK uczestniczy w pracach Grupy Roboczej INTOSAI
ds. Walki z Korupcją i Praniem Brudnych Pieniędzy. Walka z korupcją została bowiem przyjęta jako jeden z sześciu
kierunków strategicznych w planie działania INTOSAI na lata 2011-201618. Opierając się na własnej metodyce antykorupcyjnej, NIK aktywnie uczestniczy w przygotowaniu przez tę grupę wytycznych INTOSAI, które będą kształtować praktykę działań najwyższych organów kontroli w kwestii zapewniania rzetelności, przejrzystości i rozliczalności
w funkcjonowaniu instytucji publicznych oraz gospodarowaniu mieniem publicznym19.
Raport na temat korupcji przygotowuje Komisja Europejska. W kwietniu 2013 r. odbyło się w NIK robocze spotkanie dotyczące stanu korupcji w Polsce. Zorganizowano je na prośbę Komisji Europejskiej, która pracuje nad raportem
opisującym zjawisko korupcji w poszczególnych krajach członkowskich UE. Dokument powstaje na podstawie informacji pozyskanych od instytucji i organizacji zaangażowanych w walkę o uczciwe państwo.
Podczas spotkania w siedzibie NIK publiczni audytorzy przedstawili własną ocenę największych zagrożeń korupcyjnych w Polsce. Wiedza zgromadzona w NIK oparta jest na systematycznych i metodycznie przeprowadzanych
kontrolach. Wynika z nich, że obecnie korupcją najbardziej zagrożone są trzy obszary funkcjonowania państwa.
Po pierwsze, jest to dowolność postępowania urzędników na szczeblu samorządowym, dotycząca m.in. zamówień
publicznych. Po drugie, słabość różnych inspekcji i nadzorów, szczególnie widoczna choćby w przypadku Inspekcji Weterynaryjnej. Trzecim problematycznym obszarem jest niewydolny system odszkodowań za straty poniesione
przez osoby fizyczne i przedsiębiorstwa, np. na skutek epidemii bakterii EHEC czy powodzi. Niewydolność tego systemu wynika z braku jasnych przepisów, jednoznacznych kryteriów i obiektywnych metod szacowania strat , co ostatecznie prowadzi do wielu nadużyć.
Przygotowywany przez Komisję Europejską raport pokaże, jak ze zjawiskiem korupcji radzą sobie poszczególne
kraje Unii. Przedstawiciele KE podkreślają jednak, że treść przygotowywanego dokumentu ma być przede wszystkim
inspiracją do szukania nowych rozwiązań w walce o sprawne i uczciwe państwo. Liczą też, że raport będzie początkiem wielu krajowych debat poświęconych temu problemowi. Dokument ma się ukazać jesienią 2013 r.

3.	Obszary szczególnie zagrożone korupcją według CBA i ABW
W przeprowadzanych cyklicznie badaniach opinii publicznej (również w badaniu OBOP przeprowadzonym
w marcu 2012 r. na zlecenie Najwyższej Izby Kontroli20 ) uwidacznia się niepokój obywateli o skalę zagrożenia korupcją, a także brak społecznej akceptacji dla tego zjawiska. Niską wykrywalność nadużyć korupcyjnych wśród urzędników wysokiego szczebla wskazało jako problem 36 proc. badanych na zlecenie NIK respondentów. Korupcję w środowisku lekarzy uważa za problem 25 proc. respondentów. 18 proc. badanych oświadczyło, że oni lub osoby im
najbliższe zetknęli się z przypadkami zachowań korupcyjnych wśród policjantów, sędziów i prokuratorów.
17	Art. 63 ustawy o NIK.
18 XX Kongres INTOSAI, Republika Południowej Afryki, listopad 2010 r.
19	Ustalenia Grupy Roboczej INTOSAI ds. Walki z Korupcją i Praniem Brudnych Pieniędzy, Ekwador, sierpień 2010 r. Zakończenie prac
przewidziano na 2015 r.

20	OBOP, Opinia społeczna o obszarach działania państwa wymagających kontroli. Raport TNS OBOP dla NIK, 2012 r.
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Rozdział Ii

CBA w publikacji Przewidywane zagrożenia korupcyjne w Polsce wskazuje, że obszary szczególnie narażone
na zjawiska korupcyjne to m.in. infrastruktura, zwłaszcza przy przetargach na budowę lub modernizację dróg i autostrad, oraz zamówienia publiczne na modernizację infrastruktury kolejowej. Zagrożonym obszarem w świetle obserwacji CBA jest też informatyzacja administracji publicznej, wykorzystanie środków unijnych, wyłączenia działania
ustawy – Prawo zamówień publicznych w sektorze obronnym, a także dystrybucja środków publicznych i zamówienia publiczne w ochronie zdrowia oraz proces rejestracji leków. Zagrożenia korupcyjne występują również w obszarze energetyki i ochrony środowiska. Osobnym dostrzeganym przez CBA zagrożeniem jest korupcja urzędnicza.
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego jako obszary szczególnego zagrożenia korupcją wskazuje administrację
celną i skarbową, nieprawidłowe wdrażanie programów unijnych, czego konsekwencją może być konieczność zwrócenia otrzymanych środków do budżetu UE, niezgodne z prawem działania instytucji odpowiedzialnych za organizację i przebieg zamówień publicznych.

Rozdział Iii

„Tarczą antykorupcyjną” ABW objęła też prywatyzację majątku Skarbu Państwa. Osłonie antykorupcyjnej podlegają również zamówienia publiczne o szacunkowej wartości powyżej 20 mln zł. Działania podejmowane przez ABW
w ramach „tarczy antykorupcyjnej” koordynuje KPRM21.

4. Obszary zagrożone korupcją zidentyfikowane podczas kontroli NIK
zakończonych od 1 stycznia 2012 r. do 31 marca 2013 r. 

Rozdział IV

Ustalenia Najwyższej Izby Kontroli w dziedzinie zagrożeń korupcyjnych pokrywają się w dużym stopniu z mapą
zagrożeń korupcyjnych prezentowanych przez wyspecjalizowane instytucje zajmujące się tą problematyką.
NIK w wyniku kontroli przeprowadzonych od stycznia 2012 r. do marca 2013 r. zidentyfikowała zagrożenia korupcyjne
w sektorze publicznym, a zwłaszcza w obszarze: udzielania zamówień publicznych, pomocy publicznej, przyznawania
ulg podatkowych, informatyzacji, podziału i wykorzystania funduszy unijnych, kontraktowania świadczeń w ochronie
zdrowia, gospodarowania nieruchomościami i gospodarowania przestrzennego, funkcjonowania spółek Skarbu Państwa, nadzorowania przez jednostki samorządu terytorialnego podległych podmiotów oraz zadań zleconych.
Najwięcej nieprawidłowości mogących wskazywać na zaistnienie zjawisk korupcyjnych NIK stwierdziła w dziedzinie zamówień publicznych. Występują one niemal we wszystkich obszarach, w których Izba ujawniła występowanie
mechanizmów korupcjogennych.

Pomoc publiczna i ulgi podatkowe

Rozdział Vi

Rozdział V

Obszarem szczególnie narażonym na zagrożenia korupcyjne jest udzielanie pomocy publicznej. Decyzje o jej przyznaniu podejmowane są często w sposób uznaniowy, bez należytego sprawdzenia stanu faktycznego. Podobnie
uznaniowo podejmowane są decyzje o umorzeniu podatków. NIK stwierdziła, że niejednokrotnie umorzenia należności podatkowych w rzeczywistości są forma pomocy publicznej dla wybranych przedsiębiorców. Problemem jest
też niska ściągalność należności podatkowych, spowodowana często zaniechaniem windykacji przez odpowiedzialnych za to urzędników. Może to nosić znamiona korupcji urzędniczej. W sposób szczególny zagrożenie korupcją
odnosi się do pomocy publicznej udzielanej na poziomie gmin, gdzie w zasadniczej części udzielanie pomocy polega
na zwolnieniu z obciążeń podatkowych w formie uznaniowej bądź na podstawie urzędniczej oceny występowania
warunków do zwolnienia, m.in. w związku z realizacją zadań inwestycyjnych bądź tworzeniem nowych stanowisk
pracy. Beneficjentami pomocy publicznej są najczęściej prywatni przedsiębiorcy, a umarzanie im należności może
budzić wątpliwości i podejrzenia o zachowania korupcyjne.
 NIK w kontroli Udzielania przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ulg podatkowych
w latach 2009-2011 stwierdziła przypadki braku przejrzystości i uznaniowość przy rozpatrywaniu wniosków o udzielenie ulgi podatkowej. W decyzjach powoływano się na nieistniejące przepisy prawne. Zdarzały się też przypadki nierównego traktowania podatników.

Rozdział Vii

Przesłanki, którymi kierowano się przy udzielaniu ulg, nie były wystarczająco udokumentowane. Postępowania
prowadzono nierzetelnie, z naruszeniem przepisów ordynacji podatkowej. W decyzjach powszechnie uchybiano
21
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Rozdział II

obowiązkowi prawidłowego ich uzasadniania zarówno pod względem prawnym, jak i faktycznym. Jako podstawę
przyznawania ulg przyjmowano: złą sytuację finansową podatnika, fakt zatrudniania przez niego pracowników czy
dokonywane inwestycje, naruszając zasadę, iż ulga podatkowa powinna być udzielana w sytuacjach wyjątkowych,
niezawinionych przez podatnika. Tym samym gminne organy podatkowe uczyniły z instytucji ulgi podatkowej element wspierania wybranych przedsiębiorców. Ukrytą formą stosowania ulg podatkowych przez burmistrzów było
zaniechanie lub nieskuteczne windykowanie zaległości podatkowych. Pracownicy odpowiedzialni za windykację
należności podatkowych nagminnie zaniedbywali obowiązki. Nieterminowo wystawiali upomnienia i tytuły wykonawcze – jeśli je w ogóle wystawiali – a osoby odpowiedzialne za nadzór nad ich pracą tolerowały taką sytuację.
Jednym z elementów tego zjawiska było tolerowanie na dużą skalę nieodbierania przez osoby fizyczne wystawionych już upomnień. Charakterystycznym przykładem jest jedna z gmin, w której skuteczność doręczania upomnień
podatnikom z 35 sołectw tej gminy w latach 2009-2011 wynosiła odpowiednio 23 proc., 59 proc. oraz 53 proc.
 Również Działania podejmowane przez Burmistrza Marek w zakresie ściągalności zaległych opłat
i zobowiązań oraz udzielania zamówień publicznych w latach 2007-2011 obarczone były ryzykiem
korupcji. Decyzje dotyczące ulg, umorzeń i odroczeń płatności dawały specjalne względy tylko niektórym
podmiotom. Nawet jeżeli są uzasadnione merytorycznie, mogą budzić kontrowersje ze względu na ich
uznaniowość – stwierdziła NIK. W latach 2007-2011 Burmistrz Marek udzielił ulg w spłacie zobowiązań
podatkowych 69 podatnikom. Wydał 188 decyzji w sprawie częściowego umorzenia podatków na łączną
kwotę ponad 587 tys. zł. Rozłożenie długu na raty osobom prawnym było powiązane z równoległym umorzeniem części długu. Decyzje te były podyktowane przedstawioną we wnioskach złą sytuacją finansową
oraz potrzebą ochrony miejsc pracy na lokalnym rynku.
Jednej z firm w 2009 r. rozłożono na raty zaległość z tytułu podatku transportowego (ponad 22 tys. zł), a w 2010 r.
umorzono zaległości z tytułu tego podatku (ponad 18 tys. z)ł i odsetki z tytułu podatku od nieruchomości (prawie
22 tys. zł). We wniosku firma wykazała zysk za 2008 r. – prawie 2,9 mln zł i stratę za dziewięć miesięcy 2009 r. –
641 tys. zł. Przedsiębiorca ten wykonywał na rzecz miasta roboty drogowe, za które w latach 2009-2010 Urząd
Miasta zapłacił ponad 225,2 tys. zł.
Poza tym upomnienia i tytuły wykonawcze były wystawiane z opóźnieniem, co zmniejszało skuteczność ściągalności podatków i opłat. Na prawie 1,1 mln zł zbadanych zaległości upomnienia w terminie powyżej 60 dni wystawiono na kwotę ponad 584,5 tys. zł (53,6 proc.).
 Po kontroli Pomocy publicznej świadczonej przez gminy województwa dolnośląskiego Najwyższa
Izba Kontroli negatywnie oceniła wykonanie zadań związanych z jej udzielaniem w latach 2008-2010.
Pomoc publiczna realizowana w postaci zwolnień w podatku od nieruchomości stosowana była z naruszeniem kryterium legalności, bez wypełnienia warunku w zakresie efektu zachęty oraz na podstawie nieobowiązujących już programów pomocowych. Powodowało to nieuprawnione uznanie pomocy za wyłączoną
z obowiązku notyfikacji do Komisji Europejskiej wynikającego z art. 108 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej (TFUE).
NIK stwierdziła również niewłaściwe procedury uchwalania programów pomocowych. Ujawniono przypadki
zaangażowania kapitałowego gmin w spółkach prawa handlowego bez dokonania analizy i weryfikacji, czy takie
wsparcie nie miało charakteru „uprzywilejowującego”. Mogło bowiem przysporzyć spółkom środków na warunkach korzystniejszych niż rynkowe. Nierzetelnie weryfikowano wnioski o przyznanie pomocy publicznej i nierzetelnie
wykazywano dane w sprawozdaniach o udzielonej pomocy. Niewystarczający i nierzetelny był nadzór nad udzielaniem pomocy publicznej, w tym w odniesieniu do nadzoru nad beneficjentami pomocy publicznej oraz działalnością
powołanych do nadzoru komórek organizacyjnych gmin.
 Brak jednoznacznych i jednolitych procedur rozpatrywania wniosków oraz rozliczania udzielonych pożyczek
i dotacji stwarza ryzyko występowania mechanizmów korupcjogennych – stwierdziła NIK podczas kontroli
Gospodarowania środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie. Stwierdzono nierzetelne rozliczanie efektów ekologicznych dofinansowanych przedsięwzięć
i wysokie koszty funkcjonowania Funduszu.
Przyjęty przez Fundusz sposób rozpatrywania wniosków naruszał, w ocenie NIK, zasady jawności podejmowanych decyzji i równego traktowania zainteresowanych preferencyjnym dofinansowaniem. Wykazana przez Izbę
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wadliwa formuła rozpatrywania wniosków w latach 2010-2011 w dwóch etapach oraz dopuszczony zakres subiektywizmu przy ocenie przedstawianej dokumentacji nie zapewniały pełnej bezstronności oceny zgłoszonych projektów. Przypadki negatywnych i pozytywnych decyzji Zarządu Funduszu wskazują na znaczny zakres uznaniowości
przy ich podejmowaniu.

Rozdział Ii

Określone w umowach beneficjentów z Funduszem efekty ekologiczne były nierzetelnie dokumentowane, mimo
że uzyskanie efektu ekologicznego było warunkiem umorzenia części zobowiązań. Fundusz nie monitorował zakładanych efektów ekologicznych w perspektywie dłuższej niż sześć miesięcy od zakończenia inwestycji, co prowadziło
do niepełnego wykorzystania możliwości wybudowanych instalacji.

Rozdział Iii

 Natomiast ustalenia kontroli Finansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zadań związanych z ochroną środowiska wykazały, że na 93 negatywnie rozpatrzone przez Fundusz wnioski w sześciu przypadkach odmówiono dofinansowania zadań
związanych z ochroną środowiska (na łączną kwotę ponad 26 mln zł), mimo że wnioskodawcy spełniali
wymagane warunki. Fundusz uzasadnił odmowę brakiem środków finansowych, mimo że środki takie
posiadał, co zdaniem NIK mogło wskazywać na możliwość wystąpienia korupcji. Prezes Funduszu wyjaśnił,
że odmowa dofinansowania nastąpiła w związku z blokowaniem (gromadzeniem) środków na wykonanie
planowanych zadań proekologicznych przez beneficjentów samorządowych z udziałem środków unijnych,
których realizacja przesuwała się w czasie. Takie działanie Funduszu naruszało zasadę równoprawnego traktowania podmiotów ubiegających się o dofinansowanie i spełniających kryteria jego udzielenia. Zjawisko
niejednakowego traktowania podmiotów ubiegających się o dofinansowanie oraz braki w nadzorze i kontroli dofinasowania zadań również mogą wskazywać na występowanie działań korupcyjnych.

Rozdział IV

Pracownicy Funduszu nie sprawdzali stanu zaawansowania i realizacji postanowień umownych. Na 50 zbadanych zadań sześć nie zostało objętych kontrolą (udzielono na nie dofinasowania w łącznej kwocie prawie 7,1 mln zł).
Prezes Funduszu jako powód zaniechania kontroli podał, że „beneficjenci byli wiarygodni”. Naruszało to wewnętrzne
zasady udzielania pomocy przez Fundusz oraz zasadę równoprawnego traktowania podmiotów realizujących zadania proekologiczne w udziałem środków Funduszu.
Fundusz nie kontrolował też spełnienia obowiązku wyłaniania wykonawców robót zgodnie z regułami udzielania
zamówień publicznych, mimo że umowy pożyczek przewidywały sankcje za niewykonanie tego obowiązku.

Rozdział V

 Natomiast w kontroli Restrukturyzacji przedsiębiorców finansowanej ze środków Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców nie stwierdzono wprawdzie wprost działań korupcyjnych, jednak uznaniowy
charakter rozpatrywania wniosków przedsiębiorców o pomoc publiczną również może tworzyć warunki
korupcjogenne.
NIK oceniła negatywnie działania Ministra Skarbu Państwa dotyczące udzielania pomocy publicznej na ratowanie
i restrukturyzację małych i średnich przedsiębiorców. Uznaniowość w rozpatrywaniu wniosków, niska ściągalność
należności z tytułu udzielanej pomocy, niezgodność przepisów wewnętrznych z przepisami prawa ogólnie obowiązującego, a także zaniechanie działań sprawozdawczych beneficjentów pomocy publicznej i brak skutecznej interwencji
MSP w tym zakresie stwarzają zagrożenie wystąpienia mechanizmów korupcjogennych.

Rozdział Vii

Rozdział Vi

 W kontroli Udzielania pomocy poszkodowanym w wyniku powodzi występujących w 2010 r. NIK
stwierdziła nieprecyzyjne określenie w przepisach prawa procedur i wymagań, co powodowało dowolność ustalania przez jednostkę udzielającą pomocy zarówno jej przyznawania, jak i wysokości. Skutkowało
to niejednolitym załatwianiem spraw mających takie same uwarunkowania faktyczne.
Odstępstwa od wprowadzonych zasad miały wprawdzie incydentalny charakter, wystąpiły w 7 gminach i dotyczyły wypłaty zasiłków w nadmiernej wysokości, z naruszeniem obowiązujących procedur, wykorzystania dotacji niezgodnie z ich przeznaczeniem oraz dwukrotnej wypłaty zasiłku, co skutkowało nieterminowym zwrotem wypłaconej
kwoty na rachunek dochodów budżetu państwa. Łączna kwota tych nieprawidłowości dotyczyła 0,8 proc. dotacji
wykorzystanych przez kontrolowane gminy na pomoc powodzianom.
Najwyższa Izba Kontroli zwróciła uwagę, że w związku z brakiem przepisów rangi ustawowej organy administracji samorządowej, udzielając pomocy, opierały się na niestanowiących źródła prawa wytycznych Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji. Ze względu na skalę wydatków poniesionych z budżetu państwa na pomoc poszko-
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dowanym przez powodzie z 2010 r. Najwyższa Izba Kontroli uważa za konieczne objęcie przez wojewodów wnikliwą
kontrolą sposobu wykorzystania tych środków.

Rozdział II

 Kontrola Wykorzystania przez fundacje i stowarzyszenia dotacji ze środków publicznych na realizację zadań zleconych w województwie zachodniopomorskim wykazała, że dobór osób do Zarządu
Fundacji Centrum Innowacyjności i Przedsiębiorczości w Koszalinie nie naruszał wprawdzie obowiązujących przepisów prawa, jednak w statucie Fundacji określono, że w skład Zarządu wchodzą jej dyrektor
i osoby mu podległe służbowo, tj. kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych Fundacji. Taki skład
Zarządu – w ocenie NIK – nie służył obiektywizacji i transparentności wykorzystania przekazanych Fundacji
środków publicznych oraz mógł sprzyjać powstawaniu konfliktu interesów.
Z jednej strony osoby te, jako członkowie Zarządu Fundacji, uczestniczyły w rozpatrywaniu spraw jej dotyczących,
w tym związanych z ustalaniem finansowych warunków realizacji zadań obejmujących wynagrodzenia (z udziałem
środków publicznych), z drugiej, jako pracownicy Fundacji, mogli nie być zainteresowani dokonywaniem oceny działań, które sami wykonywali.
Prezydent Miasta Koszalin – jako organ dotujący Fundację – poinformował NIK, że kompetencje do ustalania
wynagrodzenia dyrektora Fundacji, należące do Zarządu Fundacji, przekazał Radzie Fundacji.
W przypadku jednego podmiotu – mimo realizacji zleconego zadania zgodnie z zakresem rzeczowym i finansowym określonym w umowie – ujawniono, że przekazane dotacje na kwotę ponad 378,5 tys. zł były de facto wsparciem prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie udzielania pożyczek przedsiębiorcom, na co nie zezwalają
przepisy. Nielegalnie wykorzystane środki stanowiły 3,24 proc. badanych dotacji (prawie 11,669 mln zł). Naruszano
też zasady ewidencjonowania środków otrzymanych na realizację umów.
Zachowania korupcyjne ujawnione w trakcie kontroli Udzielania pożyczek ze środków Zachodniopomorskiej
Izby Rolniczej w Szczecinie dotyczą działań prezesa Zarządu Izby. Udzielił on prowadzonemu przez siebie stowarzyszeniu – Związkowi Producentów Zbóż Ziemi Pyrzyckiej z siedzibą w Pyrzycach – 100 tys. zł pożyczki z przeznaczeniem na bieżącą działalność. Pożyczki udzielono, wbrew przepisom, ze środków Izby Rolniczej pochodzących
z wpływów z odpisu podatku rolnego, stanowiących środki publiczne.
Umowę pożyczki podpisał m.in. prezes stowarzyszenia, będący jednocześnie prezesem Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. W umowie pożyczki zawarte było oświadczenie, że stan majątkowy pożyczkobiorcy pozwala
na jej terminową spłatę. NIK negatywnie ocenia fakt, że Izba nie posiadała żadnych dokumentów potwierdzających
sprawdzenie wiarygodności finansowej pożyczkobiorcy.
Kontrola wykazała, że stowarzyszenie było wówczas w likwidacji, a przed dniem zawarcia umowy pożyczki nie
mogło prowadzić już działalności statutowej. Reprezentował je likwidator – był nim właśnie prezes Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, prezes stowarzyszenia i jednocześnie jego likwidator w jednej osobie.
Ponadto inna osoba łączyła członkostwo w najwyższym organie Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej (walne zgromadzenie IV kadencji Izby na lata 2011-2015) z pracą w Izbie, pełniąc funkcję dyrektora biura. Mimo braku podstaw
prawnych uniemożliwiających łączenie funkcji dyrektora biura z posiadaniem mandatu członka walnego zgromadzenia, zdaniem NIK, jednoczesne pełnienie tych funkcji może prowadzić do konfliktu interesów. Z jednej strony dyrektor biura ma obowiązek wykonywać dyspozycje Zarządu, a z drugiej strony, jako członek najwyższego organu Izby,
uczestniczy w ustalaniu m.in. składu Zarządu, warunków jego pracy (w tym zasad wynagradzania, zwrotu kosztów
podróży służbowych) oraz jest zobowiązany do oceny pracy Zarządu (w tym w formie udzielania mu absolutorium),
co może stwarzać pole do powstawania mechanizmów korupcjogennych.
NIK stwierdziła też przyzwolenia pracowników Izby, w tym prezesa Zarządu, na swobodne korzystanie ze środków publicznych – badanie prawidłowości wykorzystania przez Izbę środków publicznych w związku z realizacją
umowy dotacyjnej zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
(WFOŚiGW) wykazało nierzetelność jej rozliczenia w zakresie potwierdzania odbioru nagród oraz faktycznego okresu
realizacji zadania, jak również wykorzystanie części dotacji niezgodnie z jej przeznaczeniem.
 Podczas kontroli Wykorzystania środków publicznych na naukę NIK stwierdziła wadliwy system podziału
środków finansowych na naukę i nieprawidłowy nadzór nad wykorzystywaniem środków publicznych.
Skutkowało to ich znacznym rozproszeniem.
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Rozdział Ii

Niewłaściwie skonstruowany był też system oceny jednostek naukowych. W składzie 75 proc. zespołów oceniających projekty (w tym jednoosobowych) znaleźli się ludzie, którzy byli jednocześnie pracownikami ocenianych przez
siebie jednostek. To mogło rodzić konflikt interesów. W 2009 r. siedem skontrolowanych przez NIK instytucji podało
dane, które stawiały je w lepszym świetle, niż wynikałoby to z rzeczywistej sytuacji. W konsekwencji takiego systemu oceniania dwie trzecie polskich jednostek naukowych i uczelni od lat uzyskuje najwyższe kategorie. Jeśli dodać
do tego niepełny nadzór Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Prezesa Polskiej Akademii Nauk oraz agencji finansujących badania naukowe nad wykorzystaniem środków publicznych, a także finansowanie w niewielkim stopniu
badań o istotnym znaczeniu dla nauki, to okazać się może, że udzielanie dotacji ze środków publicznych na realizację
projektów badawczych obciążone jest ryzykiem mechanizmów korupcyjnych.
Najwyższa Izba Kontroli zauważyła również w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju brak procedur zapewniających wyłączenie możliwości uczestniczenia w realizacji zadań badawczych przez osoby, które uczestniczyły w uszczegóławianiu tych zadań.

Rozdział Iii

Kierownikiem zadania badawczego nr 1 w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych pn. „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii” była osoba, która uprzednio wchodziła w skład zespołu
ekspertów do spraw uszczegółowienia ww. strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych.
 Izba po przeprowadzeniu kontroli Wykonywania przez państwowe instytucje kultury zadań Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego stwierdziła, że ryzykiem korupcyjnym obciążone jest również udzielanie dofinansowania podmiotom zewnętrznym, bez podania do publicznej wiadomości zasad ubiegania
się o dofinansowanie zadań oraz wytycznych do oceny wniosków i realizacji zadań, a także podmiotów
uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie.

Rozdział IV

Stwierdzono nieprawidłowości w działalności Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego związane z udzielaniem dotacji podmiotowej państwowym instytucjom kultury oraz powierzaniem im zadań niezgodnych z ich celami
i zadaniami określonymi w statutach. Wadliwy był też nadzór nad ich gospodarką finansową.
Stwierdzono pojedyncze przypadki naruszenia przepisów ustawy o finansach publicznych i ustawy – Prawo
zamówień publicznych. Ponadto NIK stwierdziła nierzetelność w sporządzaniu planów rzeczowo-finansowych i sprawozdań z ich wykonania.

Rozdział V

 W kontroli Opodatkowania akcyzą wyrobów alkoholowych NIK ujawniła w 4 z 9 badanych izb celnych
przypadki braku lub opóźnień czynności windykacyjnych i egzekucyjnych oraz niedopełnienie obowiązków w ustalaniu stanu majątku zobowiązanych. Prowadziło to często do utraty możliwości odzyskania
należnych kwot wskutek upływu czasu i przedawnienia zobowiązań podatkowych. Niska była efektywność
egzekucji zaległości w podatku akcyzowym od wyrobów alkoholowych. Zaległości z tego tytułu na koniec
I półrocza 2011 r. wyniosły 1,2 mld zł. Średni wskaźnik efektywności egzekucji obliczony dla dziewięciu
kontrolowanych izb celnych ukształtował się poniżej 1 proc.
Przy występującej jednocześnie słabości kontroli wewnętrznej nieprawidłowości takie mogą stanowić potencjalne
obszary korupcjogenne.

Nadzór jednostek samorządu terytorialnego nad podległymi podmiotami
i wykonywaniem zadań zleconych

Rozdział Vii

Rozdział Vi

NIK stwierdziła liczne nieprawidłowości w działaniu samorządów w obszarze niedostatecznego nadzoru nad podległymi jednostkami. Zlecanie usług podmiotom zewnętrznym mogło być obciążone ryzykiem korupcyjnym. Wątpliwości może budzić również obsadzanie stanowisk i sprawowanie funkcji w radach nadzorczych spółek, dla których
organem założycielskim są jednostki samorządowe.
 NIK podczas kontroli Inwestycji kapitałowych Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Łódź
Sp. z o.o. ujawniła powiązania personalne mogące budzić podejrzenia o zachowania korupcyjne.
Osoba zasiadająca w radzie nadzorczej MPK w Łodzi od grudnia 2004 r. do czerwca 2005 r. (pełniąca funkcję przewodniczącego) nie spełniała wymogów uregulowanych przepisami prawa, nie miała bowiem wymaganego na tym
stanowisku wyższego wykształcenia (miała wykształcenie niepełne średnie). W związku z tym nie mogła też zdawać
egzaminu państwowego dla kandydatów na członków rad nadzorczych. Dopiero zdanie takiego egzaminu uprawniało do zasiadania w radzie nadzorczej. Po upływie kadencji w radzie osoba ta została doradcą rady nadzorczej
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Rozdział II

i jednocześnie doradcą zarządu tej spółki, co stanowiło klasyczny konflikt interesów. Za zasiadanie w radzie i potem
doradztwo pobierała comiesięczne wynagrodzenie. NIK uważa, że zatrudnienie osoby z wykształceniem niepełnym
średnim jako dobrze opłacanego doradcy było działaniem co najmniej niecelowym, gdyż prezes MPK oraz dyrektor
zarządzający spółką posiadali odpowiednie wykształcenie (prezes miał doktorat z nauk ekonomicznych, a dyrektor
zarządzający ukończone studia doktoranckie) i doświadczenie w zarządzaniu spółkami prawa handlowego. Mimo
że dyrektor zarządzający MPK miał również podyplomowe wykształcenie z zakresu prowadzenia negocjacji, zatrudniony doradca za udział w trzech spotkaniach negocjacyjnych dotyczących zakupu nowych autobusów otrzymał
dodatkowe wynagrodzenie w wysokości ok. 200 tys. zł. Łącznie współpraca z firmą doradczą kosztowała łódzkie
MPK ok. 750 tys. zł brutto.
MPK w Łodzi zatrudniło również pochodzących z Krakowa menedżerów – prezesa spółki i dyrektora zarządzającego. Oprócz wysokiego uposażenia, jakie pobierali, spółka ponosiła koszty wynajmowania im komfortowych
mieszkań. Kontrowersyjne było też podjęcie decyzji o wejściu kapitałowym łódzkiego MPK do trzech podmiotów
– PKS w Nowym Targu, PKS w Myślenicach i PKS w Żywcu, m.in. ze względu na ich bardzo złą kondycję finansową.
Do zarządów zależnych od MPK spółek PKS powołane zostały osoby bez żadnego doświadczenia w kierowaniu
spółkami prawa handlowego. W tej sytuacji powiązane z dyrektorem zarządzającym łódzkiego MPK spółki z siedzibą w Krakowie (udziałowcem jednej z nich był dyrektor zarządzający łódzkim MPK) podpisały umowy na doradztwo spółkom PKS zależnym od łódzkiego MPK (PKS w Nowym Targu i Myślenicach). Doradztwo to kosztowało
prawie 0,5 mln zł – zauważyć trzeba, że pozostające w złej sytuacji finansowej spółki córki w tym samym czasie
otrzymywały od łódzkiego MPK paliwo i części zamienne, za które nie regulowały należności. Mimo że umowy
dotyczyły doradztwa finansowego czy zarządzania personelem, w rzeczywistości sprowadzały się często do konsultacji rozkładów jazdy.
Nietrafione inwestycje MPK w Łodzi kosztowały spółkę ok. 29 mln zł strat. NIK negatywnie oceniła sprawowanie
nadzoru właścicielskiego zarówno nad MPK (ze strony Miasta Łodzi), jak i nad spółkami zależnymi (ze strony MPK).
 Zagrożenie korupcjogenne w procesie powoływania członków rad nadzorczych i przyznawania nagród
rocznych prezesom zarządów spółek stwierdziła NIK w wyniku kontroli Sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta Lublin. Izba negatywnie ocenia funkcjonowanie nadzoru
właścicielskiego nad objętymi kontrolą spółkami.
Nie przestrzegano zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami
z udziałem gminy w zakresie dokumentowania odpowiednich kwalifikacji kandydatów do rad nadzorczych.
Prezesowi Zarządu i wiceprezesowi Zarządu PLL SA przyznano nagrody roczne za 2008 i 2009 r. z naruszeniem
postanowień zarządzenia w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym
niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.
 NIK w kontroli Działań promocyjnych jednostek samorządu terytorialnego zwraca uwagę, że zamówienia publiczne na promocję jednostek samorządu terytorialnego (w podmiotach zewnętrznych w tym klubach sportowych i stowarzyszeniach) może rodzić niebezpieczeństwo zagrożenia działaniami korupcyjnymi.
Powodem takiej konkluzji jest fakt, że tylko 24 proc. samorządów przeanalizowało uzyskane efekty, takie jak
przyrost liczby turystów, mieszkańców, inwestorów lub procentowy wzrost dochodów budżetowych. W większości
zbadanych jednostek (66 proc.) nie określono wymiernych efektów, jakie zamierzano osiągnąć poprzez działania
promocyjne. Nie określono również mierników pozwalających na ocenę postępów we wdrażaniu przyjętych celów
i uzyskanych efektów (korzyści). W ponad 28 proc. jednostek zaplanowane działania nie były w pełni realizowane.
 Wątpliwości NIK budzi też ocena ofert w otwartych konkursach ogłaszanych przez samorządy na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu. Kontrola Finansowego wspierania kultury
fizycznej i sportu przez wybrane jednostki samorządu terytorialnego ujawniła występowanie mechanizmów korupcjogennych w ocenie ofert.
Na przykład w Lublinie komisje konkursowe oceniały oferty w sposób nierzetelny. Wysoką punktację przyznano
za doświadczenie, terminowość i rzetelność rozliczeń nowemu podmiotowi, który pierwszy raz ubiegał się o wsparcie. Klub ten został założony przez osoby zarządzające wcześniej podmiotem, wobec którego, z powodu nieprawidłowego wykorzystania dotacji, zastosowano sankcję wykluczającą go z prawa otrzymywania dotacji przez kolejne trzy
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lata. W Poznaniu komisje zastosowały niejednolite zasady oceny ofert konkursowych. Maksymalną liczbę punktów
przyznawano zarówno ofertom z zadaniami finansowanymi w całości z dotacji, jak i z 74-proc. udziałem własnym.

Rozdział Ii

Oferty i wnioski o zlecenie realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, składane przez kluby sportowe
do jednostek samorządu terytorialnego (j.s.t.), nie zawsze zawierały dane wymagane przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub warunkami postępowań bądź dane te były niezgodne ze stanem
faktycznym w chwili ich składania. Na przykład nieprawdziwe oświadczenie o niepodleganiu postępowaniu egzekucyjnemu miało decydujące znaczenie dla przyznania 1,2 mln zł dotacji dla SPR Lublin SSA.
NIK stwierdziła też brak należytej kontroli zleconych przez j.s.t. zadań w trakcie i miejscu ich wykonania (Bydgoszcz)
lub braku dokumentacji z ich przeprowadzenia (dzielnica Śródmieście). W sprawozdaniach złożonych przez trzy kluby
sportowe kontrola ujawniła niezgodności danych z ewidencją księgową, przy czym w jednym z nich (SPR Lublin SSA)
niezgodność sprawozdań z faktycznym przebiegiem wykorzystania dotacji wynosiła ponad 96 proc.

Rozdział Iii

W latach 2009-2010 i pierwszym półroczu 2011 r. skontrolowane j.s.t. przyznały stypendia sportowe na sumę
10,9 mln zł, a wypłaciły w łącznej kwocie 9,5 mln zł. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły 7,4 proc. stypendiów
o wartości 0,2 mln zł. Polegały one m.in. na nieogłoszeniu wykazu zawodników, którym udzielono stypendia –
w Gdańsku, czy przyznaniu i wypłacie w Lublinie stypendiów pomimo niespełnienia przez zawodników wymogów
formalnych określonych przepisami ustawy o sporcie kwalifikowanym i uchwał organu stanowiącego j.s.t.
 Kontrola Finansowania rozwoju zawodowego pracowników publicznych służb zatrudnienia w województwie świętokrzyskim ujawniła, że we wszystkich urzędach wystąpiły przypadki niegospodarnego
wydatkowania środków na szkolenia zagraniczne i krajowo-zagraniczne.

Rozdział IV

NIK zwraca uwagę, że pojawiające się w ofertach szkoleniowych propozycje różnego rodzaju atrakcji kulturalno-rozrywkowych związanych z uczestnictwem w szkoleniu nie powinny być finansowane ze środków publicznych.
Podczas kontroli NIK stwierdziła, że urzędy, planując zakup szkoleń, nie ustalały procedury bądź mechanizmów kontrolnych, które sprzyjałyby wyborowi najkorzystniejszych ofert.
W dwóch urzędach (w Kazimierzy Wielkiej i Starachowicach) nie opracowano pisemnych zasad podnoszenia
kwalifikacji zawodowych, co nie pozwalało na dokonywanie rzetelnych ocen potrzeb szkoleniowych pracowników
powiatowych urzędów pracy (PUP). Dyrektorzy PUP kierowali na szkolenia zagraniczne pracowników, których zakres
obowiązków był niezgodny z tematyką szkoleń. Udzielili zamówień publicznych na usługi szkoleniowe niezgodnie
z wewnętrznymi procedurami. Pracownicy PUP w Końskich i Skarżysku-Kamiennej prowadzili dodatkową działalność
zarobkową podczas nieobecności w pracy spowodowanej chorobą.

Rozdział V

W wyniku kontroli doraźnej przeprowadzonej w PUP w Kielcach stwierdzono brak pisemnych procedur kierowania pracowników na szkolenia, niegospodarne wydatkowanie środków finansowych w związku z delegowaniem
pracowników na trzy szkolenia zagraniczne, świadczenie przez dwóch pracowników usług szkoleniowych podczas
nieobecności w pracy spowodowanej zwolnieniem lekarskim lub w dniach, w których podpisali się na liście obecności w urzędzie.

Infrastruktura

Rozdział Vii

Rozdział Vi

Realizacja na dużą skalę inwestycji drogowych, kolejowych i infrastrukturalnych stwarza warunki do występowania zjawisk korupcyjnych. Organizowanie przetargów na wykonawstwo robót wartych miliardy złotych jest potencjalnym polem nadużyć korupcyjnych. Przetargi przeprowadzane według niejasnych kryteriów, źle opracowane specyfikacje istotnych warunków zamówienia mogą faworyzować nie zawsze najlepszych wykonawców. Wybór najtańszej
– zaniżonej tylko w celu wygrania przetargu – oferty często uniemożliwia prawidłową realizację inwestycji. Problemem są też opóźnienia w budowie poszczególnych odcinków dróg, co stwarza realne zagrożenie cofnięciem dotacji
unijnych zarówno w drogownictwie, jak i na kolei.
 Ryzykiem korupcyjnym obciążona była Realizacja przez samorządy największych miast w Polsce
wybranych inwestycji w zakresie budowy lub modernizacji dróg. Zastrzeżenia budzi planowanie,
realizacja i monitorowanie inwestycji drogowych.
NIK negatywnie oceniła też utratę przez Lublin, Warszawę i Poznań części dofinansowania przyznanego ze środków UE w kwocie ok. 24,8 mln zł, wynikającą głównie z naruszenia przepisów dotyczących zamówień publicznych. Przypadki naruszenia przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych polegały m.in. na naruszeniu zasady
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konkurencyjności, błędach w opisie zamówienia, nieuzasadnionym wykluczeniu oferentów i niedozwolonej zmianie
umowy. W przypadku trzech inwestycji (w Warszawie i Poznaniu) nieprawidłowości w udzieleniu zamówień publicznych skutkowały utratą dofinansowania ze środków UE w kwocie ok. 10,6 mln zł. W Warszawie i Lublinie zamawiający nie naliczyli 4,5 mln zł kar umownych za zwłokę w wykonaniu prac.

Rozdział II

W toku kontroli stwierdzono niejednokrotnie brak przejrzystości przyjętych rozwiązań organizacyjnych, brak procedur i nakładanie się kompetencji, co utrudniało sprawną realizację zadań.
Nieprawidłowości przy realizacji ośmiu inwestycji polegały na dopuszczeniu do realizacji części robót niezgodnie
z zatwierdzonym projektem budowlanym, potwierdzeniu zakończenia robót pomimo ich częściowego niewykonania, nieprowadzeniu lub niewłaściwym prowadzeniu dziennika budowy, niepowiadomieniu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakończeniu robót. Ponadto komisje odbiorowe przeprowadziły nierzetelnie czynności
odbioru końcowego dwóch inwestycji, potwierdzając wykonanie robót budowlanych lub usunięcie usterek mimo ich
niewykonania. Powyższe nieprawidłowości wskazują zarówno na nierzetelny nadzór inwestorski, jak i na występowanie mechanizmów korupcjogennych. Działania podejmowane przez samorządy na wszystkich etapach procesów
inwestycyjnych powinny być przejrzyste, a kryteria wyboru poszczególnych projektów – jasne i czytelne. Umożliwia
to zapobieganie mechanizmom korupcjogennym i zwiększa efektywność podejmowanych przedsięwzięć.
 NIK stwierdziła również, że oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie nie zabezpieczył interesów Skarbu Państwa w umowach o nadzór autorski podczas Realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzła Konotopa do węzła Prymasa Tysiąclecia”.
Przyczyną niegospodarnego wydatkowania środków było niezabezpieczenie umowami interesu publicznego
na etapie ustalania warunków kontraktu z wykonawcą. Skutkiem braku takich postanowień było m.in. wypłacanie
wynagrodzenia niezależnie od potrzeby obecności projektantów na budowie, a także zapłata za wszystkie dodatkowe projekty, również te wynikające z błędów i braków w dokumentacji pierwotnej.
NIK negatywnie oceniła z punktu widzenia gospodarności i rzetelności wydatkowanie ze środków publicznych
ok. 146 mln zł na sfinansowanie po cenach ponaddwukrotnie wyższych niż rynkowe zwiększonej objętości przesłony
zabezpieczającej przed napływem wody gruntowej. Wynagrodzenie za zwiększony ponaddwukrotnie zakres robót
wypłacone zostało według cen przyjętych w umowie, podczas gdy ceny rynkowe w tym czasie były ok. 2,5-krotnie
niższe.
 Nieprawidłowości i występowanie mechanizmów korupcjogennych stwierdzono również podczas kontroli realizacji Inwestycji infrastrukturalnych PKP PLK SA Według NIK zarządca infrastruktury kolejowej
(PLK SA) wykonywał zadania nieterminowo, niegospodarnie, nielegalnie i nierzetelnie. NIK stwierdziła też
zagrożenie korupcyjne, jakim jest udzielanie zamówień publicznych w trybie z wolnej ręki.
Opóźnienia w przygotowywaniu dokumentów strategicznych mogą uniemożliwić absorpcję środków pomocowych UE. Spośród 32 zadań przewidzianych do współfinansowania ze środków pomocowych UE nie podpisano
umów na 18 zadań o wartości 6 mld zł. Wynikało to m.in. z opóźnień w przeprowadzaniu postępowań przetargowych.
 NIK, badając Działalność Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Busku-Zdroju S.A., stwierdziła, że obszarem szczególnie zagrożonym korupcją są sprawy związane z udzielaniem zamówień publicznych, a w szczególności zakup sprzętu transportowego, autobusów i busów. Izba stwierdziła m.in. nieprawidłowe przeprowadzenie postępowania przetargowego na dostawę 10 autobusów z naruszeniem
przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych – PKS nabył dwa używane autobusy międzymiastowe
za ponad 238,1 tys. zł brutto, mimo że oferty dotyczące tych pojazdów nie zostały wybrane przez komisję
przetargową jako najkorzystniejsze.
 Podczas Realizacji ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry na podstawie „Programu dla
Odry – 2006” wystąpiły nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień publicznych, co naruszało określone
procedury postępowania i opóźniało realizację zadań programu. W trzech skontrolowanych jednostkach
miało to wpływ na przebieg i wyniki postępowania przetargowego. Działania takie stwarzały sytuacje,
które można byłoby uznać za korupcjogenną dowolność postępowania. Nieprawidłowości i uchybienia w zakresie przestrzegania zasad oraz procedur udzielania zamówień publicznych wystąpiły w ośmiu
z 13 skontrolowanych podmiotów.
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Wykorzystanie funduszy unijnych

Rozdział Ii

Wykorzystanie i podział środków pochodzących z funduszy unijnych jest jednym z obszarów najbardziej narażonych na ryzyko występowania zjawisk korupcyjnych. Mogą one występować na wszystkich etapach realizacji programów, począwszy od konkursów, a skończywszy na wydatkowaniu i rozliczaniu środków. Dlatego NIK w swoich
kontrolach stara się badać kompleksowo realizację programów unijnych, zwracając szczególną uwagę na rzetelność
przyznawania, wydatkowania i rozliczania środków unijnych.
 Najwyższa Izba Kontroli, oceniając Realizację przez beneficjentów spoza sektora finansów publicznych projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich na przykładzie Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zwróciła uwagę na konieczność przestrzegania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców przy dokonywaniu zakupów ze środków publicznych, niezbędnych do realizacji skontrolowanych projektów.

Rozdział Iii

Ta jedna z podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych odnosi się do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego, wiąże się też z obowiązkiem dokonania przez zamawiającego rzetelnej oceny
ofert. Przestrzeganie tej zasady jest jednym z elementów służących zapobieganiu działaniom korupcyjnym.
 NIK negatywnie oceniła natomiast Wykorzystanie przez beneficjentów środków unijnych w ramach
projektu „Proste drogi do sukcesu” w latach 2009-2010. Kontrola ujawniła, że wyboru wykonawców
zamówień i realizacji zajęć w szkołach w ramach projektu dokonano z pominięciem procedur wynikających
z ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Rozdział IV

Nie wyegzekwowano od wykonawców terminowej i zgodnej z umową realizacji dostaw, usług i prac zleconych
w ramach projektu. Nierzetelnie rozliczono dofinansowanie przyznane na realizację projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Koncentracja obowiązków koordynatora projektu, a jednocześnie pracownika starostwa sprawującego nadzór nad jego realizacją w ręku tej samej osoby może rodzić podejrzenia o zachowania
korupcjogenne.
 Również kontrola Wykorzystania środków Unii Europejskiej na realizację projektów dotyczących
aktywizacji zawodowej bezrobotnych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 wzbudziła wątpliwości co do wydatkowania środków na realizację projektów PO KL ze względu na brak standaryzacji kosztów i brak powiązania płatności z rzeczywiście osiąganymi rezultatami W ocenach dominowały wskaźniki o charakterze formalnym, niedające pełnego obrazu
rzeczywiście osiąganych rezultatów.

Rozdział V

Gospodarowanie nieruchomościami i planowanie przestrzenne
Najwyższa Izba Kontroli zwróciła uwagę, że nieprzestrzeganie ustalonych zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gmin wskazuje na występowanie mechanizmów korupcjogennych, m.in. dowolności postępowania,
konfliktu interesów oraz słabości systemu nadzoru i kontroli. W ocenie NIK system ochrony gruntów rolnych pozostaje wewnętrznie niespójny, a wciąż niezmienione przepisy są nieprecyzyjne, co może stwarzać warunki dowolności
postępowania i zachowań korupcyjnych.

Rozdział Vii

Rozdział Vi

 W 33 proc. skontrolowanych urzędów gmin istniejący system weryfikacji transakcji nieruchomościami
pod kątem istnienia przesłanek 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 – wynika z kontroli
pt. Opłaty planistyczne i roszczenia odszkodowawcze w związku z uchwaleniem lub zmianą planów
miejscowych.
Podejrzenie wystąpienia zjawisk korupcyjnych może budzić brak jednolitości postępowania w sprawach o ustalenie opłaty planistycznej, niepodejmowanie windykacji należności z tytułu ustalonych opłat planistycznych, brak
jednolitości postępowania przy rozpoznawaniu wniosków dłużników o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty
opłaty planistycznej, uznawanie zgłaszanych wobec gminy roszczeń odszkodowawczych bez uprzedniego zlecenia
rzeczoznawcy majątkowemu sporządzenia operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości przed i po
uchwaleniu/zmianie planu miejscowego, brak weryfikacji treści zawartych w operatach szacunkowych.
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NIK stwierdziła brak lub niewystarczający nadzór nad wykonywaniem zadań przez komórki organizacyjne urzędów
właściwe w sprawach ustalania opłat planistycznych. Niedostateczna była też kontrola zatrudnionych pracowników.

Rozdział II

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie realizację dochodów z tytułu opłat planistycznych przez objęte kontrolą gminy. Stwierdzono nieprzypisanie zadań z zakresu ustalania opłat planistycznych do konkretnej komórki organizacyjnej i konkretnym osobom. Nie zapewniono ewidencjonowania wszystkich wpływających do urzędu aktów
notarialnych. Zaniechano wykonywania obowiązków w zakresie informowania organu stanowiącego o wykonaniu
dochodów gminy z tytułu opłat planistycznych (i roszczeniach odszkodowawczych) w połączeniu z brakiem zainteresowania tymi informacjami ze strony organu stanowiącego gminy. Istotne nieprawidłowości polegające na zaniechaniu windykacji ustalonych opłat planistycznych lub opieszałości jej prowadzenia wystąpiły w 30 proc. skontrolowanych jednostek.
 NIK podczas kontroli Gospodarowania lokalami komunalnymi w budynkach mieszkalnych negatywnie oceniła gospodarowanie lokalami komunalnymi w budynkach mieszkalnych. W niedostatecznym stopniu gminy realizowały zadanie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych.
W 2/3 skontrolowanych gmin brakowało przejrzystych zasad przy rozpatrywaniu i realizacji wniosków o najem
lokali mieszkalnych. Świadczy to o niewłaściwym nadzorze nad tymi działaniami i wyczerpuje znamiona mechanizmu korupcjogennego dowolności postępowania. Działania gmin nie doprowadziły do racjonalnego wykorzystania posiadanego zasobu mieszkań i poprawy warunków mieszkaniowych osób znajdujących się w trudnej sytuacji.
Nie zgromadzono pełnych informacji o wielkości i stanie technicznym zasobu lokali oraz o sposobie ich wykorzystania, co utrudniało podejmowanie racjonalnych decyzji właścicielskich. Zdaniem NIK system realizacji zadań własnych gmin w obszarze tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej
w ramach aktualnego stanu prawnego nie sprzyja prowadzeniu skutecznej polityki wykorzystania zasobu lokali
mieszkalnych. Niezaspokajanie przez gminy potrzeb mieszkaniowych osób o niskich dochodach jest spowodowane,
zdaniem NIK, nie tylko niedoborem środków finansowych, ale również brakiem niektórych uregulowań prawnych
w tym zakresie. Nie zagwarantowano gminom możliwości podejmowania decyzji dotyczących sposobu odzyskiwania lokali wynajmowanych na czas nieoznaczony w przypadku poprawy warunków ekonomicznych najemcy. Brakuje
też systemu wsparcia przez państwo finansowania budownictwa socjalnego i rewitalizacji istniejących zasobów
na poziomie umożliwiającym gminom wypełnianie zadania własnego w tym zakresie.
 NIK skontrolowała również Realizację zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej przez organy
administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego. W ocenie Izby kształtowanie polityki
przestrzennej na podstawie jednostkowych decyzji administracyjnych, nieopartych na miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, wyczerpuje znamiona mechanizmu korupcjogennego dowolności postępowania.
Brak weryfikacji uprawnień do najmu lokali w chwili zawierania umów może powodować przyznanie lokali
osobom nieuprawnionym. Nieprecyzyjne zasady najmu gminnych lokali mieszkalnych oraz nieprzestrzeganie przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów również wyczerpują znamiona mechanizmu korupcjogennego dowolności
postępowania.
 Podczas kontroli Gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa przez służby mundurowe
– Policję i Straż Graniczną – podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych NIK ujawniła, że w sześciu
spośród 17 skontrolowanych jednostek wystąpiły nieprawidłowości dotyczące przede wszystkim rozliczeń
finansowych odnoszących się do zrealizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych, jakości ich wykonania, a także nadzoru nad prowadzonymi robotami. W jednym przypadku ujawniono, iż z postępowań
przetargowych (w dwóch z trzech badanych postępowań), postępując nielegalnie i nierzetelnie, nie wykluczono wykonawcy niespełniającego wymogów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, co w ocenie NIK można uznać za przykład korupcjogennej dowolności postępowania.
 Brak współpracy między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi starostwa powiatowego działającymi w imieniu tego samego organu przy wydawaniu decyzji o zezwoleniu na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz dowolność działania urzędników w tym zakresie
może powodować zachowania o charakterze korupcyjnym – stwierdziła Izba po przeprowadzeniu kontroli
Wyłączania gruntów z produkcji rolniczej i jego skutków dla ewidencji podatkowej w gminach.
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Badane jednostki wykształciły zróżnicowane sposoby postępowania w kontrolowanym obszarze, częściowo pod
wpływem wniosków i uwag po kontroli P/06/135. Ustalenia wskazują jednak, że stosowane w urzędach praktyki,
zwłaszcza w tych kontrolowanych po raz pierwszy, nie pozwalały na efektywną ochronę gruntów rolnych.

Rozdział Ii

W toku kontroli ujawniono przypadki wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej bez zezwolenia, zarówno poprzez
przekroczenie obszaru określonego w uzyskanej decyzji, jak i w ogóle bez takiej decyzji. Starostowie, z nielicznymi
wyjątkami, nie stosowali w tych przypadkach sankcji w postaci dodatkowych należności na zasadach określonych
w art. 28 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Badane decyzje zezwalające na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej spełniały formalne wymagania określone w kodeksie postępowania administracyjnego. Niemniej
jednak wciąż w niezadowalającym stopniu kontrolowane organy informowały strony o okolicznościach faktycznych
i prawnych mogących mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków w postępowaniu. Konsekwencją tego był
brak świadomości inwestorów o ciążących na nich obowiązkach.

Rozdział Iii

Stwierdzono, że 35 proc. organów nie zamieszczało w decyzjach informacji o obowiązku zgłaszania wszelkich
zmian na gruncie, podlegających ewidencji gruntów i budynków, zaś 47 proc. z nich nie informowało o zagrożeniu
sankcją za niewykonanie tego obowiązku.
 Kontrola Aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa uświadomiła brak przepisów zawierających kryteria kwalifikowania nieruchomości, których opłaty
w pierwszej kolejności powinny być aktualizowane. W praktyce sprzyjało to dowolności przy ustalaniu
kolejności do przeszacowywania wartości nieruchomości. Brak prawidłowej ewidencji nieruchomości uniemożliwiał też systematyczne aktualizowanie opłat.

Rozdział V

Rozdział IV

NIK negatywnie oceniła również rzetelność ewidencjonowania tych nieruchomości. Kontrola potwierdziła zaniedbania starostów w województwie wielkopolskim w gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa (SP), które
zostały ujawnione przez kontrole NIK przeprowadzone w latach ubiegłych. Starostowie nierzetelnie ewidencjonowali
nieruchomości SP. W dwóch starostwach nie prowadzono ewidencji takich nieruchomości. W pozostałych prowadzona ewidencja nie spełniała wszystkich wymogów ustawowych. Starostowie dwóch powiatów nie wywiązali się
z ustawowego obowiązku sporządzenia planów wykorzystania zasobu nieruchomości SP. Stwierdzono również nieobejmowanie kontrolą wewnętrzną oraz nieuwzględnianie w planach audytu wewnętrznego zagadnień związanych
z prowadzeniem ewidencji nieruchomości SP i aktualizacją opłat rocznych za użytkowanie wieczyste. W ocenie NIK
wpływ na ujawnione nieprawidłowości miały nieprecyzyjne uregulowania prawne, które nie spełniały dobrze swojej
funkcji. W szczególności dotyczy to braku jednolitych zasad ewidencjonowania nieruchomości Skarbu Państwa i kwalifikowania tych nieruchomości do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste. Stwarzało to ryzyko korupcjogennej
dowolności postępowań.
 W trakcie kontroli Przestrzegania przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu
zasad dzierżawy wybranych nieruchomości rolnych stwierdzono działania i zaniechania świadczące
o dowolności postępowania, lekceważeniu dokumentacji oraz słabości nadzoru i kontroli wewnętrznej.
Kontrola wewnętrzna powinna być prowadzana na bieżąco.

Rozdział Vii

Rozdział Vi

Jakkolwiek w zakresie gospodarki finansowej oddział prawidłowo realizował zadania w stosunku do dzierżaw,
to nie dokumentował sprawowania nad nimi nadzoru przez cały badany okres. W przypadku jednej z nieruchomości
pomimo wiedzy o naruszeniu przez dzierżawcę warunków umownych oddział nie podejmował działań nadzorczych,
podobnie jak po uzyskaniu informacji od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o nielegalnej przebudowie
(w warunkach samowoli) jednego z wydzierżawianych obiektów budowlanych. Z kolei w sprawozdaniach z realizacji
warunków umowy dokonywano nierzetelnych zapisów w zakresie prowadzenia przez dzierżawcę książek obiektów
budowlanych i nie reagowano na zmianę sposobu użytkowania przez niego zabudowań gospodarczych (z rolniczego
na przemysłowy). Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu nie miał dokumentacji potwierdzającej
zakres remontów i modernizacji obiektu wykonanych przez jednego z dzierżawców ani nie udokumentował zgody
na prowadzenie w wydzierżawianym budynku innej działalności niż umowna.
 Podobne ustalenia – nierzetelność, dowolność postępowania, lekceważenie dokumentacji oraz słabość
nadzoru i kontroli wewnętrznej – wynikają z kontroli Przestrzegania przez Agencję Nieruchomości
Rolnych Oddział Terenowy w Opolu zasad w zakresie sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności
Rolnej Skarbu Państwa. Kontrola wewnętrzna powinna być prowadzona na bieżąco.
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Rozdział II

NIK ustaliła niezgodne z przepisami próby sprzedaży jednej z działek, brak weryfikacji nierzetelnego operatu szacunkowego całej nieruchomości oraz dopuszczenie inwestora hydroelektrowni do korzystania z dziewięciu działek
bez stosownego wynagrodzenia, na które zawarto stosowną umowę dopiero w toku kontroli. Z kolei w przypadku
innej nieruchomości (w złotym Potoku) stwierdzono nierzetelne postępowanie pracowników oddziału w stosunku
do chcącego zakupić nieruchomość dzierżawcy. Wyrażało się ono m.in w nierozpoznaniu praw przysługujących byłym
właścicielom lub ich spadkobiercom. Wystąpił również przypadek bezumownej zmiany przez dzierżawcę sposobu
wykorzystania gruntów ornych. W zakresie nieruchomości z rejonu Siewierza o powierzchni ok. 204 ha stwierdzono,
że ich znaczną część (165,9 ha) zbyto dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym, z naruszeniem przepisów z zakresu prawa pierwszeństwa i przekroczeniem zakresu udzielonych pełnomocnictw.

Zdrowie i pomoc socjalna
Wydatki na ochronę zdrowia wynoszą rocznie ok. 100 mld zł. Wydatkowanie 64 mld zł publicznych pieniędzy
z budżetu NFZ na ochronę zdrowia oraz pieniędzy przeznaczanych na ten cel z budżetu państwa, m.in. ze względu
na skalę środków do podziału, stanowi duże zagrożenie wystąpienia zjawisk korupcyjnych. Dotyczy to zarówno procesu kontraktowania świadczeń zdrowotnych, wprowadzania na rynek przez firmy farmaceutyczne nowych leków
i zasad ich refundacji, zamówień publicznych w publicznych placówkach służby zdrowia, jak i – co wykazała kontrola NIK – procesu restrukturyzacji długów szpitali. CBA, dostrzegając te zagrożenia, objęło specjalnym programem
„tarczy antykorupcyjnej” tę dziedzinę życia publicznego. Kontrole przeprowadzone przez NIK potwierdziły występowanie mechanizmów korupcyjnych w obszarze ochrony zdrowia.
 NIK, kontrolując Wykonanie planu finansowego NFZ w 2011 r., stwierdziła, że ryzykiem korupcji obarczone było kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Izba negatywnie oceniła realizację podstawowego zadania Funduszu, jakim było zapewnienie równego dostępu
do świadczeń dla osób ubezpieczonych. Kontrola NIK ujawniła nierówne traktowanie świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umów o udzielanie świadczeń oraz prowadzenie postępowania w sposób niegwarantujący
zachowania uczciwej konkurencji.
Najwyższa Izba Kontroli ustaliła też znaczne różnice w dostępie do niektórych świadczeń w poszczególnych
oddziałach wojewódzkich NFZ, mierzone liczbą jednostek rozliczeniowych przypadających na 10 tys. osób zamieszkałych na terenie danego województwa oraz czasem oczekiwania pacjentów na udzielenie świadczeń.
 Ustalenia kontroli Prawidłowości udzielania zamówień publicznych przez szpitale publiczne dokonane
w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Białymstoku dały podstawę do negatywnej oceny udzielania zamówień. NIK ujawniła udzielenie przez szpital zamówień o wartości prawie 8,25 mln zł (47,5 proc.
wartości zbadanych zamówień) z naruszeniem prawa zamówień publicznych, w tym zamówień o wartości
ponad 3 mln zł bez jej stosowania.
Mogło też dojść do naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania podmiotów. Dla przykładu
wymogi dotyczące aparatury i sprzętu planowanego do nabycia w ramach projektu „Rozbudowa infrastruktury
bloków operacyjnych szpitali wojewódzkich w Białymstoku i Łomży” o wartości prawie 17,5 mln zł sporządzono przy
udziale przedstawiciela firmy produkującej aparaturę. Był on znajomym ordynatora, któremu powierzono obowiązek
ustalenia wymogów planowanej do nabycia aparatury. Ta sytuacja może budzić podejrzenia co do jego bezstronności i obiektywizmu.
Ponadto szpital, udzielając zamówienia o wartości prawie 2,3 mln zł na dostawę sprzętu dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, ustalił, że obejmować będzie ono aparaturę medyczną kompatybilną z urządzeniami
znajdującymi się już na oddziale (przy czym nie dopuszczono możliwości składania ofert częściowych). Taki sposób
ustalenia przedmiotu i warunków zamówienia ograniczał krąg potencjalnych dostawców wyposażenia. Jedna z firm
część zamawianych urządzeń dostarczyła do szpitala jeszcze przed rozstrzygnięciem przetargu.
Sposób ustalenia warunków zamówienia i okoliczności dostawy części urządzeń wskazują na możliwość przeprowadzenia przetargu nieograniczonego z naruszeniem zasady uczciwej konkurencji.
 Działania podejmowane w latach 2009-2011 w celu ustabilizowania sytuacji finansowej Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim obciążone były ryzykiem
występowania mechanizmów korupcjogennych, m.in. przez zaciąganie „lombardowych” pożyczek u firm
handlujących długami na sfinansowanie poprzednich zobowiązań.
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Lekceważono przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych przy udzielaniu zamówień na usługi finansowe.
Brak harmonogramu spłaty zaległości sprzyjał potencjalnemu uprzywilejowaniu firm handlujących długami szpitala.
Stanowił również zagrożenie wystąpienia mechanizmów korupcjogennych. Dlatego Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła funkcjonowanie Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

Rozdział Ii

Szpital nie przeprowadził w 2011 r. wymaganego prawem postępowania na usługi finansowe (udzielenie
pożyczki) na zasadach określonych w ustawie – Prawo zamówień publicznych, co w razie pozytywnego wyniku
postępowania mogłoby zmniejszyć wydatki związane z obsługą zadłużenia. Zaciągano za to niekorzystne dla szpitala, niegospodarne, wielomilionowe pożyczki u firm windykacyjnych, obciążone kosztami finansowymi sięgającymi
nawet 57 proc. Pomimo wysokiego oprocentowania jako podstawę obliczenia kapitału przyjmowano nie tylko kwotę
główną, ale również odsetki czy prowizje. Było to naruszenie zasady niedopuszczalności kapitalizacji odsetek wynikającej z ustawy o finansach publicznych.

Rozdział Iii

 W kontroli Kontraktowania przez Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
wybranych świadczeń medycznych na 2012 r. i lata następne NIK stwierdziła możliwość realnego
zagrożenia zjawiskami korupcyjnymi poprzez uznaniowość i rozstrzyganie spraw w sposób dowolny oraz
przepływ środków publicznych do podmiotów prywatnych.

Rozdział IV

NIK negatywnie oceniła kontraktowanie przez Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
świadczeń w rodzajach ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS) oraz rehabilitacja lecznicza. W wyniku kontroli
w pięciu podmiotach leczniczych, w 18 zakresach świadczeń opieki medycznej, pod kątem zgodności ze stanem
faktycznym danych podawanych w składanych przez nich ofertach jako rzetelne NIK oceniła 11 ofert. W pozostałych
siedmiu (39 proc.), złożonych przez czterech oferentów, podano dane niezgodne ze stanem faktycznym, mogące mieć
wpływ na wybór oferty i zawarcie umowy. W składanych ofertach podawano nieprawdziwe informacje dotyczące
wymaganych warunków lokalizacyjnych, personelu medycznego czy godzin pracy poradni. W przypadku dwóch
podmiotów leczniczych NIK skierowała zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia wykroczenia przez kierowników
tych jednostek. W odpowiedzi uzyskano informację, że zostały skierowane stosowne wnioski o ukaranie.
Stwierdzone przez NIK „kłamstwa ofertowe” polegały także na wykazywaniu przez świadczeniodawców tego
samego sprzętu medycznego w kilku ofertach, zadeklarowaniu posiadania sprzętów nabytych w terminie późniejszym, niż wynikało to ze złożonych ofert, czy wykazaniu doświadczenia w przeprowadzaniu badań, podczas gdy
było ono niewystarczające bądź takiego doświadczenia oferenci w ogóle nie mieli. W wyniku „kłamstw ofertowych”
uzyskiwano nienależne punkty i pozycje w rankingu, powodując tym samym niewybieranie ofert rzetelnych.

Rozdział V

Kontrola wykazała też nierzetelność w pracach komisji konkursowych prowadzących postępowania w sprawie
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Z 26 poddanych analizie postępowań konkursowych w sześciu
(23 proc.) brakowało oświadczeń członków komisji, że nie zachodzą wobec nich przesłanki wyłączenia z postępowania, co w ocenie NIK mogło budzić wątpliwości co do ich bezstronności. Ponadto w dokumentacji postępowań brakowało pisemnych uzasadnień propozycji komisji konkursowych odbiegających od propozycji ofertowych, co może
rodzić wątpliwości co do równego traktowania podmiotów.
Niewystarczająco skuteczne były działania Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ weryfikujące prawidłowość
naliczania punktów w postępowaniach prowadzonych na kontraktowanie świadczeń kosztochłonnych (AOS).

Rozdział Vii

Rozdział Vi

NIK negatywnie oceniła również działania dyrektora oddziału dotyczące postępowania o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej w zakresie hospitalizacji na oddziałach okulistycznych. Dyrektor wystąpił do konsultanta wojewódzkiego o wydanie opinii w sprawie posiadania przez lekarzy specjalistów „odpowiedniego doświadczenia”
i przyjął tę opinię jako rozstrzygającą. Nie uwzględnił jednak faktu, że konsultant wojewódzki był jednocześnie
współwłaścicielem podmiotu, który złożył w tym samym postępowaniu konkurencyjną ofertę, co ostatecznie doprowadziło do powstania konfliktu interesów.
Wyniki kontroli były podstawą odwołania przez Prezesa NFZ dyrektora Łódzkiego Oddziału NFZ z pełnionej funkcji.
 W trakcie kontroli Organizacji i finansowania turnusów rehabilitacyjnych w województwie kujawsko-pomorskim stwierdzone zostały przypadki korzystania przez pracowników powiatowego centrum
pomocy rodzinie z usług organizatora turnusów rehabilitacyjnych w warunkach wywołujących podejrzenie o interesowność. Jednocześnie stwierdzono brak nadzoru powiatowych centrów pomocy rodzinie nad
organizatorami i ośrodkami, w których odbywały się turnusy. Brakowało weryfikacji danych dotyczących
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uprawnień organizatorów i ośrodków oraz udziału pracownika socjalnego przy ocenie sytuacji społecznej
osoby niepełnosprawnej.

Rozdział II

NIK oceniła negatywnie również realizację zadań dotyczących rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
prowadzonej w formie turnusów rehabilitacyjnych. W wielu przypadkach przeprowadzane były one z pominięciem
lub przy marginalnym udziale elementów rehabilitacji. Organizatorzy nie w pełni wywiązywali się z ustawowego
obowiązku realizacji specjalistycznych programów. Nie zapewniono wymaganej kadry. Turnusy organizowane były
w ośrodkach bez wymaganych uprawnień i niedostosowanych do niepełnosprawności uczestników. Nie przeprowadzano też kontroli organizatorów i ośrodków, akceptowano niekompletne informacje o przebiegu turnusu, pozbawione opisu efektów rehabilitacji społecznej.
NIK negatywnie oceniła również sposób kwalifikowania osób niepełnosprawnych do udziału w turnusach.
Nie przestrzegano zasad i warunków przyznawania dofinansowania. Stwierdzono nieuprawnione zaniżanie wysokości dofinansowania, ograniczanie prawa osób niepełnosprawnych do swobodnego wyboru organizatorów i ośrodków realizujących turnusy. NIK stwierdziła także, że powiatowe centra pomocy rodzinie automatycznie przyznawały
dofinansowanie do udziału w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON osobom niepełnosprawnym uczestniczącym w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i tym samym faworyzowały
uczestników tych projektów. Uzyskiwali dofinansowanie z obu źródeł, pokrywające koszty uczestnictwa w turnusie
w 100 proc., podczas gdy pozostali uczestnicy otrzymywali dofinasowanie wyłącznie ze środków PFRON, które
pokrywały koszty w zaledwie 30 proc.
 Kontrola Realizacji programu aktywizacji zawodowej osób do 30. roku życia w województwie
lubuskim pozwoliła na zidentyfikowanie mechanizmów sprzyjających wystąpieniu zjawisk korupcyjnych.
Polegają one głównie na braku szczegółowych regulacji prawnych lub wytycznych przeciwdziałających
różnej ocenie tożsamych lub podobnych stanów faktycznych.
NIK krytycznie odniosła się do praktyki powtórnego kierowania bezrobotnych do robót organizowanych przez tego
samego pracodawcę. Ta praktyka najwyraźniej służyła minimalizacji kosztów zatrudnienia ponoszonych przez pracodawców, w mniejszym stopniu aktywizacji bezrobotnych. Przy udzielaniu dotacji na podjęcie działalności Izba
ujawniła przypadki dokonywania, przez beneficjentów pomocy, zakupów po zawyżonych cenach lub niezgodnie
z charakterem i potrzebami podejmowanej działalności.

Ochrona środowiska
 Działania budzące podejrzenia korupcji NIK stwierdziła w trakcie kontroli Realizacji przez Starostwo
Powiatowe w Głubczycach zadań związanych z usuwaniem drzew z pasa drogowego dróg powiatowych oraz zagospodarowaniem drewna pozyskanego w wyniku wycinki w latach 2008-2011.
Świadczą o tym liczne zaniechania, polegające m.in. na lekceważeniu dokumentacji oraz słabości nadzoru
i kontroli wewnętrznej.
Najwyższa Izba Kontroli oceniła negatywnie wydawanie przez Wójta Branic zezwoleń na usunięcie drzew z pasa
drogowego dróg powiatowych i nadzór nad ich realizacją.
Stwierdzone w Starostwie Powiatowym w Głubczycach nieprawidłowości dotyczyły m.in. braku pełnej wiedzy
o liczbie i stanie drzew rosnących w pasie drogowym, braku weryfikacji potrzeby i zasadności zakwalifikowania
drzew do wycinki oraz nierzetelnego wskazywania we wnioskach o usunięcie drzew, iż zagrażają one bezpieczeństwu, podczas gdy okoliczność tę biegły z zakresu leśnictwa stwierdził jedynie w odniesieniu do ok. 5 proc. drzew.
Usunięcie drzew powierzone zostało przez powiat podmiotom, które wnioskowały o ich wycinkę, pomimo że
ze względu na wartość zamówienia na powiecie ciążył obowiązek wyłonienia wykonawcy zadania zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych. Powiat wyraził zgodę na usunięcie drzew i jednocześnie umożliwił wnioskującym nabycie pozyskanego drewna bez przetargu, za cenę określoną przez Zarząd Powiatu. Przyjęty
w starostwie sposób postępowania, choć nie skutkował wydatkowaniem środków z budżetu, nie powodował uzyskania przez powiat dodatkowych korzyści majątkowych, gdyż koszty usunięcia drzew w rzeczywistości zostały
uwzględnione w cenie sprzedaży drewna ustalonej przez Zarząd Powiatu, a jej wysokość nie została zweryfikowania na konkurencyjnym rynku. Według ustaleń kontroli wycinki drzew, a także zakupu znacznej ilości pozyska-
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nego drewna w rzeczywistości nie dokonywały podmioty, które występowały z wnioskami o usunięcie drzew, lecz
wyspecjalizowane w tym zakresie firmy.

Rozdział Ii

Protokoły obmiarów pozyskanego drewna, będące podstawą do wystawienia dokumentów sprzedaży, sporządzano nierzetelnie, nie odnotowywano w nich bowiem liczby usuniętych drzew, lecz jedynie liczbę kłód oraz numer
drogi i jej odcinek. Uniemożliwiało to ustalenie liczby faktycznie usuniętych drzew i zgodności przeprowadzonej
wycinki z uzyskanymi zezwoleniami oraz rzetelne ustalenie ilości drewna, które uzyskano w wyniku wycinki i które
mogło zostać przeznaczone do sprzedaży. Według szacunków dokonanych przez biegłego powołanego przez NIK
w trakcie kontroli z wyciętych drzew można było pozyskać co najmniej 21 679 m sześc. drewna, tj. o 11 944,52 m3
więcej (122,7 proc.), niż ujęto w protokołach obmiarów.

Rozdział Iii

Ustalone i stosowane przez powiat ceny sprzedaży drewna nie odpowiadały cenom rynkowym. Również powołany przez NIK biegły z zakresu leśnictwa ustalił, że ceny sprzedaży drewna (uwzględniające koszty jego pozyskania)
były niższe od obowiązujących na rynku w kontrolowanym okresie. Ustalona przez biegłego szacunkowa wartość
możliwego do pozyskania drewna wynosiła Ok. 1,87 mln zł netto i tym samym była wyższa o ponad 1,35 mln zł
netto od uzyskanych przez powiat dochodów z tego tytułu.
W dokumentach sprzedaży drewna opałowego zastosowano podstawową stawkę VAT (22 proc. i 23 proc.), podczas gdy dla drewna opałowego obowiązywała stawka obniżona 7 proc. (obecnie 8 proc.), co pośrednio może
świadczyć o tym, że sprzedawane drewno było w rzeczywistości drewnem użytkowym.
Nierzetelnie dokumentowano również rozliczanie drewna wykorzystywanego na potrzeby własne starostwa lub
powiatowych jednostek organizacyjnych.

Rozdział IV

 Nielegalne i nierzetelne działania organów sprawujących nadzór nad bezpieczeństwem żywności ujawniła
kontrola Nadzoru weterynaryjnego i sanitarnego nad przestrzeganiem przez producentów żywności standardów weterynaryjnych i sanitarnych w województwie podkarpackim.
NIK wykazała, że pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Weterynaryjnej w ramach dodatkowych zajęć zarobkowych, za zgodą przełożonych, byli zatrudniani w podmiotach, nad którymi organy te sprawowały
nadzór. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu był dodatkowo zatrudniony w trzech NZOZ-ach
działających na terenie Jarosławia, nad którymi sprawował nadzór sanitarno-techniczny i higieniczny. Na podstawie
wniosku pokontrolnego NIK Wojewódzki Inspektor Sanitarny cofnął Powiatowemu Inspektorowi w Jarosławiu zgodę
na dodatkowe zatrudnienie w tych podmiotach leczniczych.

Rozdział V

 Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła liczne przypadki dowolności postepowania w kontroli Realizacji programów zwalczania salmonelli w stadach kur. Wystąpiły istotne rozbieżności przy szacowaniu wartości
rynkowej kur przez rzeczoznawców i powiatowych lekarzy weterynarii.
Wyceny kur dokonywane przez rzeczoznawców były niekiedy wyższe nawet o ok. 100 proc. od wycen powiatowych
lekarzy weterynarii. Spośród 167 zlikwidowanych stad kur przeanalizowano 77 (46 proc.) wycen stad. W 22 przypadkach różnice w oszacowaniu wartości rynkowej kur przez dwóch powołanych rzeczoznawców i powiatowych lekarzy
weterynarii sięgały 30 proc., a w 14 wyniosły od 30 do 109 proc. Nie stwierdzono różnic w 31 przypadkach.

Rozdział Vii

Rozdział Vi

Różnice do 300 proc. wystąpiły też pomiędzy wycenami kur rozumianymi jako wielkości średnie z szacunków
dwóch rzeczoznawców i powiatowych lekarzy weterynarii w stadach w zbliżonym wieku z terenu działania różnych
oddziałów Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej. Określony w ustawie o ochronie zdrowia zwierząt system szacowania wartości kur może sprzyjać zjawiskom korupcjogennym.
Zdaniem NIK niezbędne jest zwiększenie kontroli w zakresie ujawniania niezgłoszonej działalności nadzorowanej.
Należy też dokonać zmian w ustawie o ochronie zdrowia zwierząt w kierunku uszczegółowienia przepisów określających przesłanki umożliwiające i ograniczające uzyskanie odszkodowania.
 Podczas kontroli Przestrzegania wybranych przepisów rozporządzenia UE w sprawie przemieszczania odpadów NIK stwierdziła, że podejmowanie decyzji na korzyść przywożących uszkodzone pojazdy
bez wszechstronnego i dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego stanowiło korupcjogenny mechanizm
dowolności postępowania.
NIK ustaliła, że w latach 2008-2011 organy Straży Granicznej, Służby Celnej i Inspekcji Transportu Drogowego
przekazały Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska 483 zgłoszenia o podejrzeniu nielegalnego wwozu
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Rozdział II

do Polski odpadów w postaci uszkodzonych pojazdów. W wyniku 463 zakończonych postępowań Główny Inspektor
w 77,5 proc. przypadków orzekł na korzyść właścicieli wwożonych pojazdów, uznając je za towar. W wyniku analizy
przez NIK pięciu takich postępowań ustalono, 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 przyjmował jako decydującą ocenę korzystniejszą dla strony wwożącej pojazd,
nie podejmując dodatkowych czynności dla wyjaśnienia stanu faktycznego. Było to działanie niezgodne z kodeksem
postępowania administracyjnego. W świetle kpa organy administracji publicznej zobowiązane są stać na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia
stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli.
Sprawy dotyczące uznawania za odpad uszkodzonych pojazdów wwożonych do Polski jako towar prowadzone
były w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska nierzetelnie, bez należytej staranności w postępowaniu dowodowym, na podstawie ocen stanu technicznego i ubytku wartości pojazdów sporządzanych na zlecenie właścicieli
pojazdów. Taka dowolność postępowania może budzić podejrzenia o działania korupcyjne.

Spółki Skarbu Państwa
 Negatywnie ocenionej przez NIK Komercjalizacji i restrukturyzacji Poczty Polskiej towarzyszyły działania
niegospodarne, mogące budzić podejrzenia o zachowania korupcyjne.
Na zakup trzech strategii działalności Poczty Polskiej wydano ponad 7,7 mln zł. Żadna z zakupionych strategii nie
została wprowadzona w życie. Kontrolerzy NIK stwierdzili, że Poczta Polska nie przedstawiła dokumentów, które
potwierdzałyby, że zamówienie publiczne o wartości prawie 2,9 mln zł, dotyczące wykonania Strategii Rozwoju Poczty
Polskiej na lata 2006-2009, uzyskało akceptację kierownictwa przedsiębiorstwa. Nie było też dokumentacji z wyceny
wartości tego zamówienia, umowy były zaś sporządzane w sposób nierzetelny, m.in. w obszarze prawidłowości
procedury zamówień publicznych. Stwierdzone w czasie kontroli uchybienia i nieprawidłowości świadczą o mechanizmach korupcjogennych lekceważenia dokumentacji i sprawozdawczości oraz nadużywania usług zewnętrznych.
Ponadto ujawniono przypadki dowolności postępowania oraz słabość systemu kontroli i nadzoru. 13,3 mln zł Poczta
zapłaciła za Informatyczny System Zarządzania Nieruchomościami. System nie działał prawidłowo i nawet po pięciu
latach od momentu zapłaty uniemożliwiał wykorzystanie zaplanowanych dla niego funkcji. NIK zauważa, że przy
dokonywaniu tej transakcji nie zostały właściwie zabezpieczone interesy przedsiębiorstwa.
 Kontrola Wybranych kosztów pozaprodukcyjnych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa ujawniła
fakty wskazujące na możliwość występowania znamion korupcjogennych, polegających na umożliwianiu
przez zarząd spółki uzyskiwania przez część członków zarządów zakładowych organizacji związkowych
dodatkowych, nienależnych korzyści, np. w formie udziału w ramach oddelegowania w wielodniowych
wyjazdach do atrakcyjnych zagranicznych miejscowości wypoczynkowych, co mogło oddziaływać na postępowanie tych osób w ramach ich działalności związkowej.
Koszty, jakie kontrolowane spółki ponosiły w związku z działaniem zakładowych organizacji związkowych, stanowiące 6,1 proc. (21,9 mln zł) badanych kosztów, wynikały przede wszystkim z finansowania wynagrodzeń członków
zarządów tych organizacji zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
W łącznej kwocie badanych kosztów największy udział miały środki przeznaczone na finansowanie: ekspertyz,
badań i usług doradczych – 54,8 proc. (197,4 mln zł). Nieprawidłowości stwierdzone w tym obszarze w trzech
spółkach wynikały z naruszania przepisów o zamówieniach publicznych oraz wewnętrznych regulacji dotyczących
zlecania takich opracowań.
Nie określono jednoznacznych definicji takich pojęć, jak „sponsoring”, „marketing”, „promocja” i „reklama”,
co zdaniem NIK przyczyniło się do zamiennego ich stosowania przez spółki w celu obejścia przyjętych wcześniej
zasad.
Nie określono także zasad prowadzenia przez te spółki działalności sponsoringowo-promocyjnej. Brak takich
zasad, przy niejednoznacznym charakterze pojęć „sponsoring”, „promocja” „marketing” czy „reklama”, jak również
brak wymogu wykazywania efektywności takich działań, może, zdaniem NIK, utrudniać dokonywanie właściwej
oceny działalności prowadzonej przez nadzorowane spółki.
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Rozdział Ii

Minister Skarbu Państwa dostrzegł potrzebę określenia warunków, jakie powinny spełnić spółki, nad którymi sprawuje on nadzór właścicielski, by mogły podejmować działalność sponsoringową, a także konieczność opracowania
przez zarządy spółek zasad prowadzenia takiej działalności. Minister Gospodarki w stosunku do spółek, nad którymi
sprawował nadzór właścicielski, nie podjął podobnych działań. Stwierdzone nieprawidłowości w tym obszarze polegały m.in. na nieprzestrzeganiu wewnętrznych regulacji ustalonych w tym zakresie, a także na finansowaniu przedsięwzięć, których celowość i efektywność nie mogą być racjonalnie potwierdzone w sytuacji, gdy nie opracowano
powyższych zasad.
Prowadzące działalność sponsoringową spółki, nad którymi nadzór właścicielski sprawował Minister Skarbu Państwa, miały opracować indywidualne zasady sponsoringu. We wszystkich trzech spółkach, które prowadziły taką
działalność, opracowano te zasady, a także plany oraz harmonogramy działalności sponsoringowej. Zakładały one
m.in. ocenę efektywności działalności sponsoringowej. W żadnej ze spółek prowadzących działalność sponsoringową nie spełniono w pełni tych wymogów.

Rozdział Iii

Z objętych kontrolą dwóch spółek, nad którymi nadzór właścicielski sprawował Minister Gospodarki, tylko
w jednej – Węglokoks S.A. – ustanowiono wewnętrzne procedury dotyczące m.in. sponsoringu. W sprawozdaniach
z działalności tej spółki za 2009 r. i 2010 r. Zarząd podał, że spółka nie zawierała umów sponsoringowych, tymczasem
NIK stwierdziła, że część umów, których przedmiot zakwalifikowano jako działalność promocyjną, w rzeczywistości
miała charakter sponsoringu. Udział kosztów szkoleń i konferencji wynosił 7,3 proc. badanych kosztów (26,5 mln zł).
Nieprawidłowości, jakie stwierdzono w dwóch spółkach, świadczyły o niegospodarności oraz naruszeniu przepisów
o zamówieniach publicznych przy zlecaniu usług w tym zakresie.
Jedynie w trzech spółkach ustalono wewnętrzne procedury dotyczące przekazywania darowizn. Stwierdzone
uchybienia polegały na naruszeniu tych procedur.

Rozdział IV

Informatyzacja
 Planowanie i realizacja wybranych projektów teleinformatycznych w Policji obciążone są ryzykiem
korupcyjnym. Wątpliwości może budzić fakt, że cele projektów teleinformatycznych są niemożliwe do zweryfikowania. Nie zostały bowiem określone w kategoriach czasu, kosztu ani parametrów jakościowych.

Rozdział Vii

Rozdział Vi

Rozdział V

Korupcjogenne jest również niezapewnienie skutecznej kontroli przebiegu projektów teleinformatycznych oraz
prawidłowej oceny zrealizowanych projektów, m.in. co do terminowego osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności,
poniesionych nakładów finansowych, użytych technologii. Stwierdzono też uchybienia w zakresie akceptacji studiów
wykonalności projektów teleinformatycznych, wyeliminowanie w uregulowaniach wewnętrznych zapisów dotyczących oceny projektów przez użytkownika końcowego, a także uchybienia w obszarze stosowania przez jednostki
organizacyjne Policji metodyk zarządzania projektami informatycznymi.
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Rozdział III

Działalność kontrolna
1. Roczny plan pracy i jego realizacja
2. 	Wybrane efekty kontroli
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III. Działalność kontrolna
1. Roczny plan pracy i jego realizacja 
1.1.	Priorytety kontroli
Najwyższa Izba Kontroli, zgodnie z ustawą z 23 grudnia 1994 r., realizuje swoje zadania na podstawie rocznego
planu pracy, który przedkłada Sejmowi1. NIK podejmuje kontrole na zlecenie Sejmu lub jego organów, na wniosek
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów oraz z własnej inicjatywy. Może też przeprowadzać
kontrole doraźne2. Kolegium NIK, uchwalając 14 grudnia 2011 r. plan pracy na rok 2012, za priorytetowe uznało zbadanie obszarów aktywności państwa, które w ówczesnych warunkach społeczno-gospodarczych miały decydujący
wpływ na poziom życia obywateli oraz zrównoważony rozwój państwa.
	I. Priorytet główny:
Zapewnienie bieżącej i długookresowej stabilności finansowej państwa.
	II. Priorytety dodatkowe:

Rozdział Iii

A. Poprawa skuteczności systemu edukacyjnego
B. Zapewnienie powszechnej i niezawodnej opieki medycznej
C. Zachowanie dziedzictwa narodowego, zasobów naturalnych i ładu przestrzennego.
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.
NIK uznała, że w 2012 r. w aktualnej sytuacji polskiego sektora finansów publicznych i przy nadal istotnych zagrożeniach płynących z niestabilnej gospodarki światowej zachowanie stabilności finansowej państwa jest warunkiem
koniecznym podejmowania jakichkolwiek znaczących działań rozwojowych.
Działalność Najwyższej Izby Kontroli, jako instytucji stojącej na straży prawidłowego gospodarowania środkami
publicznymi, zmierza w kierunku wspierania wszelkich działań państwa, które prowadzą do zabezpieczenia jego
stabilności finansowej. Dokonywanie merytorycznych ocen działalności publicznej (w formie wystąpień pokontrolnych oraz informacji o wynikach kontroli) zarówno poprzez identyfikowanie niekorzystnych zjawisk i sformułowanie
zaleceń działań naprawczych, jak i pokazywanie dobrych praktyk w działaniach administracji, wzmacnia mechanizm
poprawy funkcjonowania państwa.
Troskę Najwyższej Izby Kontroli budzą także stan i funkcjonowanie systemu edukacyjnego w Polsce, a zwłaszcza
efekty kształcenia na poszczególnych etapach edukacji. System ten nie jest w pełni dostosowany do potrzeb rynku
pracy, wykształcenie wyższe nie gwarantuje absolwentom zatrudnienia. Publiczne nakłady na działalność badawczą i rozwojową są niskie. Niedostateczna jest dostępność placówek opieki nad dziećmi i osobami pozostającymi
na utrzymaniu. 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 wcześniejsze emerytury, aby zajmować się wnukami.
Najwyższa Izba Kontroli w swoich działaniach kładzie szczególny nacisk na zapewnienie przez państwo poczucia bezpieczeństwa obywateli, wynikające z przestrzegania ich konstytucyjnych praw, m.in.: zapewnienia równego
dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, zapewnienia szczególnej opieki
zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku, jak również stabilnego zabezpieczenia społecznego i systemu emerytalnego. W sferze zainteresowania NIK znajduje się też
uwzględnianie przez państwo w polityce społecznej i gospodarczej dobra rodziny, w tym przeciwdziałanie przemocy.
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1

Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.) znowelizowana ustawą
z 22 stycznia 2010 r. (Dz.U. Nr 227, poz. 1482).

2

Art. 6 ust. 1 ustawy o NIK.

Rozdział I

III. Działalność kontrolna
1.2.	Kontrole wykonania budżetu państwa
W pierwszej kolejności włączono do planu kontrole wynikające z obowiązków konstytucyjnych i ustawowych
NIK – do nich należy przedstawienie Sejmowi RP corocznej analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej. Służyła temu kompleksowa kontrola wykonania budżetu państwa, stanowiąca prawie 50 proc. planowych zadań kontrolnych. Na zrealizowanie swego głównego przedsięwzięcia Izba przeznaczyła jedną czwartą
czasu pracy kontrolerów. Przeprowadzono 95 kontroli wykonania części budżetu państwa oraz planów finansowych
państwowych funduszy celowych, z których sporządzono i przesłano do Sejmu 90 informacji. Pozostałe kontrole
zaplanowano według wyznaczonych priorytetów, z wykorzystaniem rekomendacji powołanego przez Prezesa NIK
Zespołu ds. Planu Pracy. W doborze tematów kontroli – zgodnie ze standardami kontroli NIK – uwzględniono także
perspektywę interesariuszy zewnętrznych – sugestie zgłoszone przez marszałków Sejmu i Senatu, Rzecznika Praw
Obywatelskich oraz Prezesa Rady Ministrów.

1.3.	Kontrole sprawdzające
Rozdział III

Najwyższa Izba Kontroli przywiązuje dużą wagę do realizacji przez podmioty kontrolowane wniosków pokontrolnych. Formułowane są bowiem nie tylko zalecenia w sprawach jednostkowych, ale także wnioski systemowe,
dotyczące poszczególnych sfer aktywności państwa: wnioski de lege ferenda, wnioski usprawniające organizację i kontrolę zarządczą podmiotów kontrolowanych oraz wnioski o charakterze profilaktycznym. Do planu pracy
na 2012 r. włączono 5 kontroli sprawdzających wykonanie wniosków pokontrolnych sformułowanych po wybranych
kontrolach NIK zakończonych w latach 2009-2011. Uwzględnienie w planowaniu rocznym kontroli sprawdzających
pozwala lepiej oceniać faktyczny wpływ NIK na usprawnienie kontrolowanych podmiotów publicznych w ostatnich
3 latach. Po zmianach wprowadzonych w planie pracy przez Kolegium NIK przeprowadzono 3 kontrole sprawdzające: „Realizacja przez Polską Akademię Nauk wniosków pokontrolnych NIK dotyczących gospodarowania wybranymi składnikami majątku trwałego”, „Wykonanie wniosków z kontroli ustalania i egzekwowania przez gminy opłaty
adiacenckiej oraz opłaty planistycznej”, a także „Wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej i jego skutki dla ewidencji
podatkowej w gminach”. Realizacja wniosków kontrolnych była sprawdzana także w innych kontrolach planowych
jako jeden z celów kontroli oraz w kontrolach doraźnych.

1.4.	Programowanie kontroli
Zgodnie ze Standardami kontroli NIK wytyczone priorytety kontroli na dany rok planistyczny mają dla działalności
NIK charakter strategiczny. Priorytet główny stał się osią, która wyznacza priorytety dodatkowe i w ich obrębie –
konkretne tematy kontroli. W planie znalazły się kontrole nie tylko o charakterze priorytetowym, ale także o zasięgu
lokalnym i o węższej tematyce. Szczegółowy zakres tematyczny i obszary badań kontrolnych określane są każdorazowo podczas programowania konkretnych kontroli. Kontrole ujęte w rocznym planie pracy NIK prowadziła według
programów zatwierdzanych przez Prezesa NIK lub wiceprezesa. W procesie opracowywania programów kontroli
uwzględnionych w Planie pracy NIK na 2012 r., określając podejście kontrolne i metodykę kontroli odnoszącą się
do celów i zakresu ustalonego dla każdej kontroli, a także istotnych obszarów ryzyka wystąpienia nieprawidłowości,
Najwyższa Izba Kontroli uwzględniała w tych dokumentach następujące aspekty, traktowane jako niezbędny element
tematyki podejmowanych badań kontrolnych:
A. Badanie obszarów zagrożonych występowaniem korupcji
Niezależnie od przyjętego priorytetu badań kontrolnych w toku każdej kontroli, zwłaszcza w obszarach styku interesu
publicznego i prywatnego, szczególnie zagrożonych korupcją, powinno być badane ryzyko zaistnienia tego zjawiska.
B. Analiza funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej
W każdej kontroli przeprowadzanej w podmiocie zaliczanym do sektora publicznego, niezależnie od priorytetu,
jednym z podstawowych zagadnień jest sprawdzanie, czy w danym obszarze działa system kontroli wewnętrznej,
oraz dokonanie analizy jego funkcjonowania.
C. Badanie pozyskiwania i wykorzystania środków unijnych
Kontrole instytucji publicznych powinny objąć również zagadnienia dotyczące prawidłowości pozyskiwania i wykorzystywania środków unijnych w celu niwelowania różnic w rozwoju gospodarczym i cywilizacyjnym Polski w stosunku do innych państw UE, w szczególności pozyskiwania i wykorzystywania środków w ramach programów operacyjnych, funduszy strukturalnych oraz środków na finansowanie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.
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Jedną z form wspierających programowanie kontroli w NIK jest panel ekspertów. Wyniki dyskusji panelowej
pozwalają głębiej poznać zagadnienia objęte przyszłymi badaniami kontrolnymi i skuteczniej typować podmioty oraz
określić zakres tematyczny. W 2012 r. NIK zorganizowała 20 spotkań panelowych z udziałem naukowców, przedstawicieli administracji publicznej, organizacji pozarządowych i innych instytucji3.

1.5.	Nowa strategia – zmiana podejścia do planowania
Proces planistyczny zdeterminowany był koniecznością dostosowania organizacji NIK do rozwiązań wynikających
ze zmian w ustawie o NIK. W porównaniu z poprzednim rokiem modyfikacji uległo podejście do przygotowania
planu. Na podstawie Założeń do projektu planu pracy NIK na 2012 r., zatwierdzonych przez Prezesa Najwyższej Izby
Kontroli, został opracowany projekt planu. W celu wydania rekomendacji trybu planowania działalności kontrolnej
Prezes NIK powołał Zespół ds. Planu Pracy pod kierownictwem wiceprezesa NIK Wojciecha Misiąga.
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W 2012 r. Najwyższa Izba Kontroli zmieniła podejście do strategii kontrolnej. Celem NIK jest precyzyjne trafianie
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. Realizacją tego celu zajmuje się Departament Strategii, a w szczególności Wydział Planowania
i Analiz oraz Wydział Koordynacji Kontroli.
Nowe planowanie polega m.in. na typowaniu tematów i podmiotów kontroli na podstawie pogłębionej analizy
ryzyka. Innowacją w podejściu do planowania jest monitorowanie i analizowanie zewnętrznych sygnałów dotyczących nieprawidłowości w funkcjonowaniu administracji, niedoskonałości lub braków rozwiązań prawnych i systemowych oraz czynników makroekonomicznych wpływających na jakość życia obywateli i funkcjonowanie państwa.
Analiza prowadzona jest na podstawie raportów zagranicznych na temat sytuacji w Polsce (OECD, Bank Światowy,
Rada Unii Europejskiej, Międzynarodowy Fundusz Walutowy), krajowych dokumentów strategicznych i planów
finansowych, wydawnictw statystycznych oraz rozpoznania poszczególnych obszarów przez jednostko kontrolne
i ekspertów NIK, ale także głosów opinii publicznej (media, badania opinii publicznej, w tym także wykonywane
na zlecenie NIK) oraz głosów obywateli – skarg i wniosków kierowanych do NIK.
Nowością w planowaniu jest też wieloaspektowa analiza czynników ryzyka wpływających na wywiązywanie się
przez państwo ze swoich zadań. NIK opracowała autorski formularz analizy ryzyk i określiła ich istotność dla funkcji
państwa (według klasyfikacji ONZ – COFOG). Ankietę wypełniały wszystkie jednostki organizacyjne oraz eksperci
NIK. Jej wyniki wraz z wynikami sondażu opinii publicznej i analizy strategicznych dokumentów rządowych oraz
mediów dały całościowy obraz stanu państwa i umożliwiły wytyczenie nowych priorytetów kontrolnych. Kierując
się nowymi wytycznymi, jednostki zgłaszały swoje propozycje tematów. Analizował je Departament Strategii oraz
Zespół ds. Planu Pracy pod kierownictwem wiceprezesa NIK. Pozwoliło to na optymalizację doboru tematów, a także
wielowymiarowe mapowanie przyszłych obszarów badań oraz bilansowania pracochłonności kontroli. Plan pracy
został uchwalony przez Kolegium NIK.

1.6.	Ogólne dane o kontrolach w 2012 r.
Plan pracy NIK na 2012 r. przewidywał przeprowadzenie 202 kontroli, z tego 95 kontroli wykonania budżetu państwa w 2011 r., 94 innych kontroli (koordynowanych i nieskoordynowanych) oraz kontynuację 13 kontroli ujętych
w Planie pracy NIK na 2011 r., których termin zakończenia zgodnie z harmonogramem upływał w 2012 r. W planie
większość stanowiły kontrole koordynowane, a więc wykonywane według jednego programu przez więcej niż
jedną jednostkę organizacyjną4. W ciągu roku Kolegium NIK wprowadziło do planu 4 nowe kontrole oraz skreśliło
7 kontroli.
Struktura zrealizowanych kontroli planowych
W 2012 r.5 Najwyższa Izba Kontroli zakończyła postępowania kontrolne prowadzone w ramach 182 kontroli planowych, w tym 95 kontroli wykonania budżetu państwa w 2011 r. i 87 innych kontroli, których przedmiotem były
3
4

Szerzej o panelach ekspertów – w rozdziale IV. Współpraca z podmiotami krajowymi.
Podaną w Planie pracy NIK na 2012 r. liczbę kontroli należy traktować jako liczbę zadań kontrolnych obejmujących wiele kontroli
jednostkowych.

5	Dane za rok 2012 wygenerowane wg stanu na dzień 31 marca 2013 r.
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badania w obszarach kluczowych dla funkcjonowania państwa i istotnych dla obywateli. Ponadto, zgodnie z planem
pracy, NIK realizowała 19 kontroli, których termin zakończenia został określony na rok 2013. NIK skontrolowała
ogółem 2856 podmiotów – większość kontroli jednostkowych (2329) przeprowadziła w ramach kontroli planowych.
Zrealizowane w 2012 r. kontrole wykonania budżetu państwa umożliwiły finansowe rozliczenie skontrolowanych
jednostek, łącznie ze zbadaniem i oceną ksiąg rachunkowych oraz wyrażeniem opinii na temat sprawozdań budżetowych. Dokonano też oceny finansowego rozliczenia wykonania budżetu państwa w poszczególnych jego częściach
i budżetu państwa jako całości. Oceniono również zgodność wykonania budżetu z ustawą budżetową, przepisami
ustawy o finansach publicznych i innymi przepisami regulującymi zasady gospodarowania środkami publicznymi
oraz zbadano przestrzeganie przepisów ustaw – Prawo zamówień publicznych i o rachunkowości.
Informacje o wynikach kontroli
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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.
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.
Informacje o wynikach kontroli mogą zostać podane przez Prezesa NIK 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.
W 2012 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 185 informacji (w 2011 r. – 202)6.
Strukturę rodzajową przedłożonych informacji przedstawiono w tabeli nr 1.
Tabela 1. Informacje o wynikach kontroli przedłożone Sejmowi RP w latach 2011-2012 (według rodzajów kontroli)7
Lp.
1.
1.1.
1.2.
2.
3.
4.

2011 r.

Rodzaj kontroli

Liczba
informacji

Kontrole wykonania budżetu państwa, z tego:
– części budżetowe1
– państwowe fundusze celowe i agencje
Pozostałe kontrole planowe
Kontrole doraźne
Inne informacje, w tym systemowe

95
92
3
94
11
2
Razem

202

2012 r.
Struktura
(w %)
47,0
45,5
1,5
46,5
5,4
1,0
100%

Liczba
informacji
90
85
5
83
9
3
185

Struktura
(w%)
48,6
45,9
2,7
44,9
4,9
1,6
100%

1
Liczba informacji o wynikach kontroli budżetowych (90) jest inna od ogólnej liczby kontroli (95), ponieważ nie z każdej kontroli
sporządzano odrębne informacje.

Kontrole doraźne
Kontrole doraźne są podejmowane głównie wtedy, gdy istnieje potrzeba wstępnego zbadania tematu, który ma
być objęty kontrolą planową (kontrola rozpoznawcza), sprawdzenia, czy adresaci wystąpień pokontrolnych wykonali
6

Wykaz kontroli wykonania budżetu państwa przeprowadzonych w roku 2012, wykaz informacji o wynikach kontroli planowych
przedłożonych Sejmowi RP w 2012 r. i w I kwartale 2013 r. oraz karty wybranych kontroli planowych znajdują się w Materiałach
analitycznych do sprawozdania.

7

Źródło: Rejestr informacji pokontrolnych NIK.
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zawarte w nich uwagi i wnioski (kontrola sprawdzająca), albo też w celu sprawdzenia zasadności skargi (kontrola
skargowa). Kontrole doraźne przeprowadzane są najczęściej przez jedną jednostkę organizacyjną, natomiast mogą
być też kontrole doraźne koordynowane, w których uczestniczy kilka jednostek organizacyjnych NIK.
W 2012 r. NIK przeprowadziła kontrole doraźne obejmujące 225 tematów, podczas których badaniami objęto
527 podmiotów8. W tabeli nr 2 przedstawiono strukturę kontroli doraźnych zakończonych w okresie sprawozdawczym.
Tabela 2. Kontrole doraźne realizowane w 2012 r. (według rodzaju)9
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Liczba tematów
kontroli

Rodzaj kontroli doraźnej
Koordynowana
Rozpoznawcza
Sprawdzająca
Skargowa
Inna

Rozdział Iii

Razem

Struktura (w %)
2
35
51
86
51

0,9
15,5
22,7
38,2
22,7

225

100%

Wystąpienia pokontrolne
Po nowelizacji ustawy o NIK wyniki kontroli rozpoczętych po 2 czerwca 2012 r. są prezentowane w jednym
dokumencie, tj. wystąpieniu pokontrolnym10. Jest ono adresowane do kierownika jednostki kontrolowanej, zgodnie
z zasadą podmiotowości11. 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 2012 r. wystąpień, według
kategorii adresatów oraz w porównaniu z analogicznymi danymi z 2011 r., przedstawia tabela nr 3.
Tabela 3. Wystąpienia pokontrolne wysłane w latach 2011-201212
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Wystąpienia pokontrolne skierowane do:

Liczba

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

1
2

122

2011 r.
Struktura
(w %)

3
3
168
109
2.832
3.115

0,1
0,1
5,4
3,5
90,9
100%

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

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

8

W Materiałach analitycznych do sprawozdania znajduje się zestawienie kontroli doraźnych zakończonych informacją lub wystąpieniem
pokontrolnym wysłanymi w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 marca 2013 r.

9
10
11
12

Źródło: Bazy danych systemu PILOT.
Według starej procedury kontrolnej sporządzane były dwa dokumenty: protokół kontroli oraz wystąpienie pokontrolne.
E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka, Postępowanie kontrolne NIK po nowelizacji, „Kontrola Państwowa” nr 4, 2012, s. 34.
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. Przepisy ustawy
nowelizującej ustawę o NIK wprowadziły jednoetapowe postępowanie w sprawie rozpatrywania zastrzeżeń
do wystąpień pokontrolnych. Nie zmieniły one zasadniczo zasad i trybu rozpatrywania przez Kolegium NIK zastrzeżeń zgłaszanych przez Prezydenta RP, marszałków Sejmu i Senatu, Prezesa Rady Ministrów, ministrów i kierowników
urzędów centralnych oraz osób kierujących instytucjami, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o NIK13. W istotny
sposób zmieniła się natomiast procedura rozpatrywania zastrzeżeń kierowanych do NIK przez pozostałych kierowników skontrolowanych podmiotów. W miejsce dotychczasowych komisji odwoławczych i komisji rozstrzygających
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.
W nowym stanie prawnym wiceprezesi NIK uczestniczą w rozpatrywaniu zastrzeżeń tylko podczas posiedzeń Kolegium NIK.
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W 2012 r. kierownicy jednostek kontrolowanych zgłosili zastrzeżenia do ustaleń kontroli opisanych w 41 protokołach kontroli (w 2011 r. – 168 protokołach), zaś adresaci wystąpień pokontrolnych zastrzeżenia do ocen, uwag i wniosków zawartych w 266 dokumentach (w 2011 r. – w 358 wystąpieniach). Dane z tego zakresu zawiera tabela nr 4.
Tabela 4. Protokoły kontroli i wystąpienia pokontrolne, do których w latach 2011-2012 zgłoszono zastrzeżenia14
Lp.

Wyszczególnienie

1

2

Ogółem
3

2011 r.
Do których
zgłoszono
zastrzeżenia
4

%
(4:3)

Ogółem

5

6

2012 r.
Do których
zgłoszono
zastrzeżenia
7

%
(7:6)
8

1.

Protokoły kontroli

2.817

168

6,0

1.575

41

2,6

2.

Wystąpienia pokontrolne

3.115

358

11,5

2.930

266

9,1

2. Wybrane efekty kontroli
Na podstawie wyników kontroli Najwyższa Izba Kontroli formułuje wnioski pokontrolne. Mogą one dotyczyć
sugestii zmian w kontrolowanych jednostkach. Ale mogą to też być wnioski systemowe, dotyczące całości kontrolowanych zagadnień.
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.
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 przedsięwzięć mających na celu wyeliminowanie nieprawidłowości oraz poprawę skuteczności
działania.
NIK przywiązuje dużą wagę do realizacji wniosków pokontrolnych. Znajduje to odzwierciedlenie w dyspozycjach
obligujących kontrolerów do sprawdzania stanu wykorzystania wniosków z poprzednich kontroli (m.in. zasadę tę
wpisano na stałe do metodyki kontroli wykonania budżetu państwa). Sposób wykonania wniosków pokontrolnych
jest niezmiennie jednym z podstawowych zagadnień badanych podczas tych kontroli, zaś wyniki badań są istotnym
13
14

E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka, Postępowanie kontrolne NIK po nowelizacji, „Kontrola Państwowa” nr 4, 2012, s. 34.
Źródło: Departament Prawny i Orzecznictwa Kontrolnego.
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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.

Rozdział Iii

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 fakty wydatkowania 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
Na podstawie wyników kontroli Najwyższa Izba Kontroli formułowała wnioski zmierzające do wprowadzenia
zmian w obowiązujących przepisach ustawowych i wykonawczych lub do wydania nowych przepisów. W 2012 r.
NIK sformułowała, w 24 informacjach o wynikach kontroli, 65 wniosków de lege ferenda. W 50 wnioskach zawarto
postulaty dotyczące nowelizacji przepisów rangi ustawowej, zaś w 11 wnioskowano o dokonanie zmian w przepisach rozporządzeń. Cztery wnioski Izby dotyczyły wydania brakujących rozporządzeń, m.in. do ustawy o przewozie
towarów niebezpiecznych (w sprawie warunków technicznych dla torów do awaryjnego odstawiania uszkodzonych
wagonów kolejowych przewożących towary niebezpieczne) czy do ustawy – Prawo budowlane (w sprawie warunków technicznych użytkowania strzelnic)15.
Według stanu na 8 lutego 2013 r. osiem z tych wniosków zostało zrealizowanych w całości. Były to m.in. 3 wnioski postulujące nowelizację przepisów ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości
Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego; wniosek o wyłączenie w nowym prawie pocztowym operatora wyznaczonego z obowiązku wnoszenia składki od nierentownych usług wchodzących w zakres pocztowych usług
powszechnych oraz wniosek o uregulowanie w tej ustawie kalkulacji kosztu netto usług powszechnych. Warto zaznaczyć, że Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wydał – postulowane przez Izbę – rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dla torów do awaryjnego odstawiania uszkodzonych wagonów kolejowych
przewożących towary niebezpieczne, zaś Minister Środowiska – rozporządzenie w sprawie centralnego rejestru form
ochrony przyrody. Nie zostało natomiast zrealizowanych 56 wniosków (jeden wniosek został zrealizowany w części).
Spośród niezrealizowanych wniosków postulujących dokonanie zmian w ustawach należy wymienić grupę wniosków sformułowanych po zakończeniu kontroli Realizacji zadań ustawowych w parkach krajobrazowych, które
zmierzają do nowelizacji przepisów ustawy o ochronie przyrody, m.in. w zakresie zasad tworzenia i funkcjonowania
parków krajobrazowych położonych na terenie kilku województw, wskazania organu sprawującego nadzór nad
parkami krajobrazowymi oraz zakresu i form tego nadzoru czy wprowadzenia instrumentów prawnych dających
dyrektorom parków krajobrazowych lub zespołów tych parków możliwość uczestnictwa w postępowaniach administracyjnych dotyczących realizacji inwestycji na terenie parków.
Pożądane – zdaniem Izby – jest podjęcie działań legislacyjnych mających na celu przygotowanie projektu ustawy
regulującej kompleksowo funkcjonowanie obrony cywilnej kraju, adekwatnej do standardów międzynarodowych
i uwarunkowań wewnętrznych. Kontrola Przygotowania struktur obrony cywilnej do realizacji zadań w okresie wojny i pokoju wykazała m.in., że obecnie funkcjonujący model systemu obrony cywilnej kraju nie jest w pełni
dostosowany do aktualnych potrzeb, w tym wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, obecnej organizacji państwa i stanu infrastruktury kraju. Normy prawne regulujące organizację i funkcjonowanie obrony cywilnej nie
zapewniają skutecznego koordynowania działań dotyczących szeroko pojętej ochrony ludności oraz współdziałania
15
124

Wykaz wniosków de lege ferenda, przedstawionych przez NIK w informacjach o wynikach kontroli w 2012 r., znajduje się
w Materiałach analitycznych do sprawozdania.
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w zwalczaniu klęsk żywiołowych wykonywanych w ramach struktur obrony cywilnej z działalnością wykonywaną
w tym zakresie przez inne podmioty. Brakuje również mechanizmów zapewniających niezbędną i skuteczną koordynację działań w ramach samego systemu obrony cywilnej. Zadania obrony cywilnej kraju zostały bowiem powierzone
odrębnym organom i formacjom, jednak bez precyzyjnego określenia ich wzajemnych relacji, zasad współdziałania
oraz odpowiedzialności za poszczególne zadania. Nie ustalono także zasad współpracy z innymi organami państwa
wykonującymi zadania z zakresu ochrony ludności, zwalczania klęsk żywiołowych i innych zdarzeń nadzwyczajnych.

Rozdział III

Celowe jest także dokonanie zmian w ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych, m.in. co do wprowadzenia
obowiązku zgłaszania przewozu niektórych towarów niebezpiecznych do wojewódzkich komendantów Policji i Państwowej Straży Pożarnej oraz określenia zasad współpracy komendantów tych służb w zakresie wykorzystywania
informacji zawartych w zgłoszeniach przewozowych, a ponadto co do wprowadzenia przepisów w pełni zapobiegających uzyskaniu świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych przez osoby
nieuprawnione. Kontrola Wykonywania zadań przez administrację publiczną w zakresie bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych wykazała m.in., że rozwiązania ustawowe dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych stwarzały możliwość uzyskania – w sposób nieuprawniony – świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych przez osoby, które wcześniej zostały takiego świadectwa pozbawione. Było
to możliwe, ponieważ osoba, której świadectwo cofnięto, mogła ubiegać się o nie ponownie, ale dopiero po upływie
3 lat. Jednakże organy uprawnione do wydawania świadectwa nie posiadały informacji o cofnięciu świadectwa.
Zasadne jest także opracowanie nowelizacji ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy – Prawo budowalne, poprzez zmianę usytuowania w systemie administracji oraz zmianę zasad finansowania działalności powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego. Przeprowadzone przez Izbę w ostatnich kilku latach kontrole wykazały
bowiem, że usytuowanie organizacyjne jednostek nadzoru budowlanego szczebla powiatowego stwarza ryzyko
co do zachowania pełnej bezstronności i niezależności organów nadzoru budowlanego przy wykonywaniu zadań
z zakresu prawa budowlanego.
W świetle aktualnych przepisów powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego stanowią aparat pomocniczy
kierowników powiatowych inspekcji i są powiatowymi jednostkami budżetowymi w rozumieniu przepisów ustawy
o finansach publicznych. Jednostki te nie są jednostkami organizacyjnymi powiatu, natomiast wchodzą w skład
powiatowej administracji zespolonej, a na realizację zadań tej inspekcji powiat otrzymuje dotacje celowe z budżetu
państwa. Równocześnie przepisy dotyczące samorządu powiatowego określają, że do zadań publicznych powiatu
należy zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb,
inspekcji i straży. Nieprecyzyjne unormowanie zakresu tego zadania powoduje, że część powiatów dofinansowuje
ze środków własnych działalność powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego, a część uważa, że nie ma
do tego wystarczających podstaw prawnych. Sprawne funkcjonowanie jednostek nadzoru budowlanego szczebla
powiatowego ogranicza również rozproszenie nadzoru nad powiatowymi inspektoratami nadzoru budowlanego –
kontrolę działalności wykonuje Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, kontrolę instancyjną sprawuje wojewódzki
inspektor nadzoru budowlanego, starosta powołuje powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, a zarząd
powiatu podejmuje decyzje w sprawach dotyczących budżetu inspektoratu.
NIK sprawdziła także stan realizacji wniosków de lege ferenda sformułowanych w roku 2011. Spośród 33 wniosków 26 dotyczyło ustaw, a 7 – rozporządzeń. Dokonane zmiany legislacyjne uwzględniły w całości cztery wnioski
NIK (wg stanu na 8 lutego 2013 r.). Dane te wskazują na utrzymujące się od wielu lat zjawisko niewielkiego wykorzystania pokontrolnych wniosków Izby zmierzających do doskonalenia obowiązującego prawa.
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.
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Tabela 5. Wnioski de lege ferenda zgłoszone przez NIK w latach 2011-2012 oraz zrealizowane w wyniku prac
legislacyjnych16

Lp.

1.
2.
x

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

Liczba wniosków
2011 r.
2012 r.
Zrealizowanych –
Zrealizowanych
Zgłoszonych
stan na:
– stan na
przez NIK
8.02.2013 r.
2.02.2012 r.
8.02.2013 r.

Zgłoszonych
przez NIK
26

1

1

50

5

7

2

3

15

3

33

3

4

65

8

2.2	Wnioski systemowe i usprawniające organizację skontrolowanych jednostek
Rozdział Iii

NIK 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 pojawiły się wnioski systemowe17.
1. W Polsce wzrasta wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. Państwo skutecznie zachęca do niej przedsiębiorców, gwarantując im pierwszeństwo w przyłączeniu do sieci czy zwolnienie z opłat. Z drugiej zaś strony rozwój
energetyki opartej na źródłach odnawialnych jest ograniczony w wyniku nieprawidłowości po stronie ministerstw
i instytucji odpowiedzialnych za branżę energetyczną. Po kontroli Rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł
energii elektrycznej NIK negatywnie oceniła efektywność i gospodarność działań Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, który oferuje m.in. programy pomocowe dla inwestorów. Fundusz nieprawidłowo
wykorzystywał środki pochodzące z opłat zastępczych i kar pieniężnych. Zgodnie z przepisami środki te są w całości
przeznaczone na wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) i efektywności energetycznej. Tymczasem
Fundusz wykorzystał na ten cel niecałe 22 proc. z całej kwoty, i to głównie poprzez zobowiązania wynikające z umów
o dofinansowanie i udzielone promesy pożyczek w latach 2008-2011. Środki faktycznie wypłacone na rozwój OZE
wyniosły zaledwie 3,9 proc. Ponadto wymagania stawiane inwestorom w tym programie były zbyt wysokie i powodowały odrzucenie większości wniosków o dofinansowanie. Wnioski rozpatrywano zbyt długo, a warunki finansowe
były mało atrakcyjne.
Izba w wystąpieniu do Ministra Środowiska wnioskowała o stworzenie sprawnego organizacyjnie systemu nadzoru nad NFOŚiGW, który pozwoli na rzetelną analizę i ocenę jego działalności. Zdaniem NIK wskazane byłoby
– w przygotowywanej ustawie o odnawialnych źródłach energii – wprowadzenie zmian w systemie wsparcia dla
wytwarzania energii elektrycznej z OZE. Obecnie nie uwzględnia on zróżnicowanych kosztów jej uzyskania, tak aby
wysokość wsparcia uwzględniała zarówno koszt instalacji nowych mocy, jak i preferowane technologie nowych
odnawialnych źródeł energii. Utrzymania lub nawet wzmocnienia wymaga również system realizacji kursu i osiągnięcia celów wskaźnikowych udziału energii elektrycznej z OZE prezentowanych w „Polityce energetycznej Polski
do 2030 r.” i pozostałych dokumentach.
2. NIK zwraca uwagę na niewykonanie zaplanowanych zadań finansowanych z budżetu środków europejskich,
co spowodowało niskie wykorzystanie środków. W kontroli Wykonania budżetu państwa w 2011 r. w cz. 19
– Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe wydatki budżetu środków europejskich wykonane zostały
w kwocie 34.121,9 tys. zł, tj. 41,4 proc. planu po zmianach (82.377,0 tys. zł). Po kontroli wykonania za rok 2010
budżetu państwa NIK wnioskowała m.in. o monitorowanie stopnia wykorzystania przez resort finansów środków
na realizację projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Ministerstwo Finansów wprowadziło zmiany
w zarządzeniu Nr 41/BDG/200918 mające na celu uzyskiwanie pełnej informacji na temat realizacji projektów

16
17
18
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Źródło: Departament Prawny i Orzecznictwa Kontrolnego.
Wnioski systemowe omówione są także w Materiałach analitycznych do sprawozdania w kartach poszczególnych kontroli.
Zarządzenie Nr 41/BDG/2009 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie monitorowania
projektów i programów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej lub innych bezzwrotnych źródeł
zagranicznych.
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zarówno w Ministerstwie Finansów, jak i w podległych jednostkach resortu. Pomimo wprowadzenia monitorowania
projektów nie nastąpiła poprawa w wykorzystaniu środków z budżetu UE.
Stwierdzone nieprawidłowości wskazują na potrzebę zwiększenia nadzoru nad realizacją zadań finansowanych
z budżetu środków europejskich, w tym przeprowadzania postępowań o zamówienia publiczne w terminach umożliwiających realizację i sfinansowanie zaplanowanych na dany rok zadań.

Rozdział III

3. Po kontroli Wykonania w 2011 r. budżetu państwa w częściach: 32 – Rolnictwo, 33 – Rozwój wsi, 35 –
Rynki rolne, 62 – Rybołówstwo NIK, podobnie jak po kontroli wykonania budżetu państwa w 2010 r., wnioskowała o zwiększenie wykorzystania środków z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Łączna kwota otrzymanych zaliczek i refundacji z KE oraz złożonych, a niezrefundowanych wniosków w ramach PO „Ryby” wyniosła 242.061,1 tys. euro, co stanowiło 100,1 proc.
alokacji na lata 2007-2009 (241.826,8 tys. euro). Z ustalonego limitu wydatków w 2010 r. Europejskiego Funduszu
Rybackiego (w wysokości 119.906,0 tys. euro) przeznaczonego na realizację PO „Ryby” zrealizowano 234,3 tys. euro
(0,2 proc.). Wskazywało to na realne zagrożenie niewykorzystania limitu, gdyż możliwość jego wykorzystania wygasała z 31 grudnia 2012 r. Na niższe wykorzystanie limitu wydatków wpłynęło m.in. uruchomienie osi IV i V tego
programu dopiero w 2011 r.
4. Zgodnie z art. 2 pkt 3 uchwalonej w 2009 r. ustawy o finansach publicznych (ufp) układ zadaniowy budżetu
państwa został zdefiniowany jako zestawienie odpowiednio wydatków budżetu państwa lub kosztów jednostki
sektora finansów publicznych, sporządzone według funkcji państwa oznaczających poszczególne obszary działań
państwa i zadań budżetowych grupujących wydatki według celów oraz podzadań budżetowych grupujących działania umożliwiające realizację celów zadania, w ramach którego podzadania te zostały wyodrębnione, wraz z opisem
celów tych zadań i podzadań, a także z bazowymi i docelowymi miernikami stopnia realizacji celów działalności
państwa, oznaczającymi wartościowe, ilościowe lub opisowe określenie bazowego i docelowego poziomu efektów
z poniesionych nakładów. Ustawa ta określa zasady i tryb sporządzania budżetu państwa w układzie zadaniowym,
w tym odnoszące się m.in. do: przygotowania uzasadnienia do projektu ustawy budżetowej (art. 142 pkt 10 i 11 ufp);
planowania wieloletniego (art. 103-108 ufp); ewidencji wykonania budżetu w układzie zadaniowym (art. 40 ust. 3
pkt 2 ufp); sprawozdawczości z wykonania budżetu w układzie zadaniowym (art. 41 ust. 4 ufp) oraz sporządzania
informacji o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym (art. 182 ust. 2 pkt 5 ufp).
5. NIK po kontroli Wdrażania budżetu państwa w układzie zadaniowym – ocena procesów: planowania,
monitorowania i sprawozdawczości wnioskowała do Ministra Finansów o przeprowadzenie analizy przebiegu
i osiągniętych dotychczas efektów procesu wdrażania koncepcji budżetu zadaniowego i na tej podstawie zweryfikowanie (z uwzględnieniem uwag NIK) przyjętych zasad i metod wdrażania pod kątem ich skuteczności w osiąganiu
celu tego procesu.
6. Gminy nie są w stanie zaspokoić potrzeb mieszkaniowych większości rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji
życiowej. Każdego roku mieszkania od gmin otrzymuje tylko ok. 16 proc. rodzin oczekujących na lokal. W najbliższym
czasie sytuacja raczej się nie poprawi – brakuje nowych inwestycji, za to rośnie liczba pustostanów. NIK, przeprowadzając kontrolę Gospodarowania mieszkaniowym zasobem gmin, zbadała, w jaki sposób gminy gospodarują
lokalami komunalnymi i w jakim stopniu zaspokajają potrzeby mieszkaniowe lokalnych społeczności. Lista zaniedbań
urzędników odpowiedzialnych za gospodarowanie tymi lokalami jest długa. Na tak trudną sytuację wpływ miał
nieskuteczny sposób ich zarządzania. We wszystkich skontrolowanych gminach prowadzono nieracjonalną politykę
czynszową. Stawki ustalane były na zbyt niskim poziomie. Pieniędzy nie wystarczało na utrzymanie lokali w dobrym
stanie technicznym. W gminach brakowało też pełnej i zgodnej ze stanem rzeczywistym ewidencji lokali. Część
gmin nie miała wieloletnich programów gospodarowania zasobem mieszkaniowym. Tam, gdzie takie programy były,
nie realizowano ich założeń. Utrudniało to podejmowanie racjonalnych decyzji właścicielskich w zakresie gospodarowania lokalami. W konsekwencji z roku na rok rosła liczba oczekujących na najem mieszkania.
NIK zauważa, że niezaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób o niskich dochodach jest spowodowane nie
tylko brakiem pieniędzy, ale również brakiem odpowiednich uregulowań prawnych. Do dziś nie został opracowany
np. system wspierający budownictwo socjalne i rewitalizację istniejących zasobów. W związku z powyższym Izba
w wystąpieniu pokontrolnym do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zwróciła się o rozważenie
wprowadzenia rozwiązań systemowych, które by posłużyły gminom do racjonalnego gospodarowania zasobem
mieszkaniowym. Izba zwróciła się także do wojewodów o podjęcie działań w zakresie doprowadzenia – w ramach
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sprawowanego nadzoru – do zgodności z przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów uchwał rad gmin dotyczących zasad najmu lokali oraz wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Stosowne
wystąpienia skierowała również do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast o podjęcie działań naprawczych
w zakresie gospodarki mieszkaniowej poprzez: planowanie wydatków budżetowych na kolejne lata na podstawie
obowiązującego w gminach wieloletniego programu gospodarowania tym zasobem; urealnienie stawek czynszu
za najem lokali, z jednoczesnym wprowadzeniem dodatkowych instrumentów wsparcia w ponoszeniu kosztów ich
utrzymania dla najemców mających najniższe dochody; wdrożenie systemu ewidencji posiadanego zasobu, w celu
monitorowania jego stanu zagospodarowania oraz stopnia wykorzystania; wzmocnienie kontroli społecznej w zakresie rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem.

Rozdział Iii

7. NIK negatywnie oceniła działania PKP Polskie Linie Kolejowe SA w zakresie realizacji inwestycji infrastrukturalnych w okresie objętym kontrolą. Zarządca infrastruktury kolejowej, tj. PLK SA, zbadane przez Izbę zadania
wykonywał nieterminowo, niegospodarnie, nielegalnie i nierzetelnie. NIK negatywnie oceniła również organizacyjno-instytucjonalne przygotowanie PLK SA do sprawnego wykorzystania pomocowych środków unijnych. Istnieje
zatem realne ryzyko niewykonania w latach 2011-2013 przez PLK SA zadań określonych w Wieloletnim Programie
Inwestycji Kolejowych, a w konsekwencji ryzyko utraty części środków pomocowych z UE i konieczności sfinansowania rozpoczętych inwestycji tylko ze środków krajowych. W związku z powyższym NIK krytycznie oceniła również
działania ministra właściwego do spraw transportu, odpowiadającego za rozwój infrastruktury kolejowej. Uwagi
Izby dotyczyły opóźnień w przygotowywaniu dokumentów strategicznych, braku w odpowiednich kwotach i terminach środków na finansowanie inwestycji oraz nieskutecznego nadzoru właścicielskiego nad działalnością PLK SA.
W wyniku przeprowadzonej kontroli NIK wnioskowała do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej o wzmocnienie nadzoru właścicielskiego nad działalnością PLK SA, o aktualizację Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych do roku 2013 z perspektywą do roku 2015 w związku z wystąpieniem opóźnień w realizacji tego
programu oraz zwiększenie udziału wydatków na inwestycje kolejowe w wydatkach Funduszu Kolejowego.
8. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało konieczność dostosowania krajowego rynku usług pocztowych do wymogów wspólnotowych, w tym do przyjęcia regulacji w zakresie pełnej jego liberalizacji od 2013 r. Po upływie ponad 2 lat od przeprowadzenia komercjalizacji Poczta Polska nie została przygotowana do prowadzenia działalności
na liberalizowanym od 2003 r. rynku pocztowym. Nie została przeprowadzona restrukturyzacja organizacyjna i zatrudnienia w stopniu pozwalającym na usprawnienie funkcjonowania oraz optymalizację uzyskiwanych wyników finansowych. Przyczyną tego stanu było przede wszystkim niezrealizowanie zasadniczych zamierzeń czterech wdrożonych
w latach 2006-2010 strategii działalności Poczty Polskiej oraz planu działań naprawczych. Minister właściwy ds. łączności
nie zrealizował zadania w zakresie przygotowania do 2011 r. programu prywatyzacji Poczty Polskiej SA.
NIK w wyniku przeprowadzonej kontroli Komercjalizacji i restrukturyzacji Poczty Polskiej wnioskowała
do Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Prezesa Rządowego Centrum Legislacji o przygotowanie w projekcie
ustawy zmieniającej Prawo pocztowe rozwiązań pozwalających na umożliwienie rozwoju Poczty Polskiej SA oraz
zapewnienie odpowiedniej jakości powszechnych usług pocztowych.
9. Wyniki kontroli Wykorzystania środków publicznych na naukę wykazały, że państwo źle wydaje pieniądze
na naukę. Większość środków przeznaczona jest na liczne, lecz niewielkie projekty badawcze. Ich efekty często nie
przynoszą oczekiwanych korzyści gospodarczych i nie mają istotnego znaczenia dla rozwoju nauki.
Według NIK dla poprawy wykorzystania tych środków Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego powinien spowodować opracowanie i pełną realizację strategicznych programów badań naukowych i wdrożeń oraz wprowadzić
system ewaluacji działalności naukowej jednostek oraz zespołów badawczych, który umożliwi ich obiektywną ocenę
i powiązanie z faktycznymi osiągnięciami naukowymi, a także będzie uwzględniał pozycję jednostki w nauce światowej. Ustalenia kontroli uzasadniły również przedstawienie następujących wniosków o charakterze systemowym:
Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju powinien zapewnić prowadzenie systematycznej ewaluacji realizowanych strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych oraz innych zadań Centrum, a także wprowadzić procedury zapewniające rzetelne rozliczanie projektów finansowanych ze środków publicznych na naukę.
Dyrektor Narodowego Centrum Nauki powinien zaś zapewnić podjęcie działań w celu określenia przez Radę Centrum
priorytetowych obszarów badań podstawowych zgodnych z obowiązującą strategią rozwoju kraju oraz zwiększyć
udział wybitnych naukowców zagranicznych w pracach zespołów ekspertów odpowiedzialnych za ocenę wniosków
o przyznanie środków na realizację projektów badawczych złożonych w ogłaszanych przez Centrum konkursach.
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Natomiast Prezes Polskiej Akademii Nauk powinien zapewnić określenie przez Zgromadzenie Ogólne PAN kierunków
działania PAN oraz wyznaczenie strategicznych kierunków rozwoju Akademii, a także przyspieszyć proces restrukturyzacji jednostek organizacyjnych PAN.
10. Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie, pomimo zastrzeżeń, Wykonanie planu finansowego przez
Narodowy Fundusz Zdrowia w 2011 r. Ocenę taką uzasadnia utrzymanie w 2011 r. stabilnej pozycji finansowej
niewymagającej zaciągania zobowiązań, planowe wykonanie kosztów świadczeń zdrowotnych i przychodów oraz
rzetelne prowadzenie sprawozdawczości. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły przekroczenia planu kosztów
w wybranych rodzajach świadczeń zdrowotnych. NIK negatywnie oceniła natomiast realizację podstawowego zadania Funduszu, jakim było zapewnienie równego dostępu do świadczeń dla osób ubezpieczonych. Izba po kontroli
wnioskowała zatem o podjęcie przez NFZ we współpracy z innymi podmiotami realizującymi zadania z zakresu
ochrony zdrowia działań zmierzających do wyrównania dostępu do świadczeń. Sugerowała także rozważanie przeprowadzenia kompleksowej analizy potrzeb zdrowotnych osób ubezpieczonych i objętych opieką NFZ oraz określenie na tej podstawie priorytetów zdrowotnych na następne lata we współpracy z Ministrem Zdrowia.

Rozdział III

11. Po kontroli Realizacji zobowiązań offsetowych związanych z dostawą dla Sił Zbrojnych RP kołowych
transporterów opancerzonych NIK stwierdziła, że pożądane jest kontynuowanie przez Ministra Gospodarki negocjacji z zagranicznymi dostawcami, zmierzających do wprowadzenia w umowach z PATRIĄ19 i OTO MELARĄ20 zapisów
gwarantujących wykonanie wszystkich zobowiązań offsetowych uzgodnionych ze Skarbem Państwa. Dotychczasowe,
nie w pełni satysfakcjonujące, efekty realizacji zobowiązań offsetowych powinny stanowić dla Ministra Gospodarki
istotny dodatkowy argument w prowadzonych aktualnie i w najbliższej przyszłości negocjacjach zmierzających
do naprawy niekorzystnej sytuacji w tym zakresie, poprzez odpowiednie renegocjowanie postanowień obydwu umów.
Wyniki kontroli wskazują na celowość podjęcia ściślejszej współpracy między Ministrem Gospodarki i Ministrem
Obrony Narodowej i właściwej koordynacji działań prowadzonych w ramach aktualnie negocjowanych i przyszłych
umów zakupu uzbrojenia i sprzętu wojskowego na potrzeby Sił Zbrojnych RP. NIK uznała, iż rozwiązaniem pomocnym
w podniesieniu efektywności wykorzystania instrumentu offsetu może się okazać przyspieszenie prac legislacyjnych
nad nowelizacją ustawy offsetowej i jej przepisów wykonawczych, przygotowywanej na podstawie zapisów unijnej
dyrektywy obronnej 2009/81/WE oraz przy uwzględnieniu dotychczasowych doświadczeń związanych z praktycznym stosowaniem tego mechanizmu w procesie restrukturyzacji i modernizacji gospodarki narodowej ze szczególnym uwzględnieniem sektora obronnego.

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.
W obrębie poszczególnych grup wyróżnia się kategorie.

19

Fińska firma PATRIA Vehicles Oy (później PATRIA Land & Armament Oy, obecnie Patria Land Services Oy). Offsetodawca, zagraniczny
dostawca oraz strona umowy offsetowej. Właściciel technologii produkcji KTO w układzie jezdnym 6x6 i 8x8 przekazanej WZM
w ramach bezpośrednich zobowiązań offsetowych (ZO Nr 1A.1).

20

Włoska firma OTO MELARA S.p.A. Offsetodawca, zagraniczny dostawca oraz strona umowy offsetowej. Właściciel technologii
produkcji systemu wieżowego HITFIST® 30 mm do KTO przekazanej WZM w ramach bezpośrednich zobowiązań offsetowych
(ZO Nr 41.1).
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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 2012 r., w podziale na poszczególne kategorie21, przedstawiono w schemacie nr 1.
Schemat 1. Finansowe lub sprawozdawcze skutki nieprawidłowości według kategorii (źródło: Sprawozdanie statystyczne NIK)

Rozdział Iii

Kategorie

Uszczuplenie środków lub aktywów

774,9 mln zł

Kwoty nienależnie uzyskane

62,7 mln zł

Kwoty wydatkowane
z naruszeniem prawa

1,7 mld zł

Kwoty wydatkowane
w następstwie działań stanowiących
naruszenie prawa

Kwoty wydatkowane
z naruszeniem zasad należytego
zarządzania finansami

Sprawozdawcze skutki
nieprawidłowości

Potencjalne finansowe lub
sprawozdawcze skutki
nieprawidłowości
1

Ujawniona kwota

212,8 mln zł

308,5 mln zł

14,7 mld zł

945,1 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 1

Kwoty ujawnionych nieprawidłowości, których skutki finansowe lub sprawozdawcze wystąpią lub mogą
wystąpić, albo mogłyby wystąpić, gdyby w wyniku kontroli nie zostały wykryte i usunięte

Istotność błędów, ze względu na ich charakter, określana jest w ramach kryteriów ocen wykonania budżetu państwa.

W 2012 r. NIK ujawniła finansowe lub sprawozdawcze skutki nieprawidłowości w łącznej wysokości ponad
18,7 mld zł22.
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
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21

Źródło: Sprawozdanie statystyczne z wyników działalności departamentów kontrolnych i delegatur Najwyższej Izby Kontroli w 2012 r.,
Warszawa marzec 2013 r.

22

Źródło: Sprawozdanie statystyczne z wyników działalności departamentów kontrolnych i delegatur Najwyższej Izby Kontroli w 2012 r.,
Warszawa, marzec 2013 r. Część wymienionej kwoty stanowią finansowe rezultaty kontroli Wykonania przez GDDKiA obowiązków
inwestora przy realizacji inwestycji drogowych (P/12/076), z której informacja została zatwierdzona 8 kwietnia 2013 r.
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odnoszące się do tych spośród finansowych rezultatów kontroli, które zaliczane są do kategorii korzyści finansowych,
oraz uzyskane w wyniku kontroli NIK w 2012 r. korzyści finansowe obrazuje schemat nr 2.
Schemat 2. Korzyści finansowe według kategorii (źródło: Sprawozdanie statystyczne NIK)
Kategorie

Ujawniona kwota

Pozyskane pożytki
finansowe

91,3 mln zł

Oszczędności finansowe

361,6 mln zł

1,1 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
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 dla realizacji
zadań przypisanych kontrolowanej jednostce

Rozdział III

Oszczędności i pożytki
finansowe innych
podmiotów

Opis

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 1

Kategoria obejmuje również kwoty pożytków ustalonych podczas badania stanu realizacji wniosków innych kontroli NIK, pod
warunkiem że nie zostały one wykazane jako korzyści tych kontroli.
1

Korzyści finansowe uzyskane w wyniku kontroli NIK w 2012 r. wyniosły łącznie 454,1 mln zł23.
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 2012 r., w podziale na poszczególne kategorie, obrazuje schemat nr 3.
Schemat 3. Finansowe skutki nieprawidłowości na szkodę budżetu Wspólnot Europejskich według kategorii
(źródło: Sprawozdanie statystyczne NIK)
Kategorie

Ujawniona
kwota

Opis

Szkoda w ogólnym
budżecie Wspólnot
Europejskich

2,1 mln zł

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

Potencjalna szkoda
w ogólnym budżecie
Wspólnot Europejskich

13,7 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

Finansowe skutki nieprawidłowości na szkodę budżetu Wspólnot Europejskich w 2012 r. osiągnęły łącznie
15,8 mln zł24.

23

Źródło: Sprawozdanie statystyczne z wyników działalności departamentów kontrolnych i delegatur Najwyższej Izby Kontroli w 2012 r.,
Warszawa, marzec 2013 r.

24

Źródło: Sprawozdanie statystyczne z wyników działalności departamentów kontrolnych i delegatur Najwyższej Izby Kontroli w 2012 r.,
Warszawa, marzec 2013 r.
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Prezentacja wybranych finansowych rezultatów kontroli
Finansowe lub sprawozdawcze skutki nieprawidłowości

Rozdział Iii

1. W wyniku przeprowadzonej kontroli doraźnej Gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa
i powiatów oddanych w trwały zarząd w latach 2009-2011 na terenie województwa zachodniopomorskiego, gdzie kontrolą objęto 7 starostw powiatowych oraz 10 jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, ujawniono finansowe i sprawozdawcze skutki nieprawidłowości w wysokości łącznej prawie
1,5 mld zł. Przepis art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami nakłada na starostów obowiązek ewidencjonowania nieruchomości Skarbu Państwa i powiatów zgodnie z katastrem nieruchomości, jednak nie określa
sposobu i zasad tej ewidencji. Stwierdzone przez NIK nieprawidłowości dotyczyły m.in. niewłaściwego ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych związanych z ustanowieniem i wygaśnięciem trwałego zarządu nieruchomościami
Skarbu Państwa (tj. niewykazywanie w księgach rachunkowych lub wykazywanie niezgodnie ze stanem faktycznym).
Ponadto kontrola wykazała, iż nie ustalano bądź nie korzystano z uprawnień do corocznego aktualizowania opłat
z tego tytułu. Wykazane w wyniku kontroli nieprawidłowości w istotny sposób wpłynęły na wielkość dochodów
Skarbu Państwa, tj. zaniżenie dochodów budżetu państwa.
2. W wyniku kontroli Wykonania budżetu państwa w 2011 r., cz. 28 – Nauka, cz. 38 – Szkolnictwo wyższe,
cz. 67 – Polska Akademia Nauk oraz wykonanie planu finansowego Funduszu Nauki i Technologii Polskiej
stwierdzono wydatkowanie kwot z naruszeniem prawa w wysokości 413,2 mln zł. Znacząca kwota stwierdzonych
nieprawidłowości, tj. 409,5 mln zł, wynikała z udzielenia przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2011 r.
dotacji celowych na realizację 74 zadań inwestycyjnych bez zawarcia umów ze szkołami wyższymi. Było to niezgodne
z art. 150 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zobowiązującym do ich zawierania w sytuacji, gdy
odrębne przepisy lub umowa międzynarodowa nie określają trybu i zasad udzielania lub rozliczania tych dotacji.
3. Kontrola Wykonania budżetu państwa w 2011 r., cz. 87 – Dochody budżetu środków europejskich
oraz realizacja zadań z zakresu obsługi płatności środków europejskich i rozliczenia przepływów finansowych między Polską a UE wykazała, że w wyniku przyjętego systemu finansowania wyprzedzającego PROW
2007-201325, który przewiduje dwukrotny przepływ śroków przez rachunek dochodów budżetu środków europejskich i rachunek płatności WPR, zawyżone zostały dochody i wydatki BSE. Mechanizm ten spowodował, że dochody
budżetu środków eurpejskich za 2011 r. wykazane w sprawozdaniu Rb-27 UE sporządzonym na podstawie ksiąg
rachunkowych przez dysponenta części 87 zostały zawyżone o kwotę 119,8 mln zł. Wydatki BSE wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich za 2011 r. sporządzonym na podstawie
sprawozdań łącznych Rb-28 UE i Rb-28 UE WPR dysponentów części zostały zawyżone o 264,5 mln zł.
4. W toku kontroli Wykonania planu finansowego NFZ w 2011 r. stwierdzone nieprawidłowości wyniosły łącznie 297,4 mln zł. Kwota ta obejmowała m.in.: środki wydatkowane z naruszeniem prawa polegającym na przekroczeniu planu kosztów świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej oraz refundacji cen leków, co było niezgodne
z art. 44 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; potencjalne finansowe skutki nieprawidłowości, polegające na nieodprowadzeniu składek na ubezpieczenie zdrowotne od obcokrajowców podejmujących pracę
w RP na podstawie oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy.
5. W wyniku kontroli Gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa przez służby mundurowe –
Policję i Straż Graniczną – podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych ujawniono finansowe i potencjalne sprawozdawcze skutki nieprawidłowości, w wysokości łącznej 195,7 mln zł. Na tę kwotę składały się m.in.: niewykazane środki w bilansie wartości gruntów oddanych w trwały zarząd Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie
– 74,6 mln zł.; niewykazane w ewidencji finansowo-księgowej wartości gruntów oddanych w trwały zarząd Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu – 46,3 mln zł; nieujęte w księgach rachunkowych Komendy Głównej SG
nieruchomości gruntowe Warmińskiego oraz Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej – 2,5 mln zł; oszacowana
przez osoby nieuprawnione i ujęta w księgach rachunkowych 2011 r. wartość nieruchomości Skarbu Państwa pozostających w trwałym zarządzie SG – 71,8 mln zł.
6. W wyniku przeprowadzonej kontroli Działań podejmowanych w latach 2009-2011 w celu ustabilizowania sytuacji finansowej Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim NIK
negatywnie oceniła istnienie nierozwiązanych od lat problemów w finansowaniu szpitala i zarządzaniu nim, a przede
25
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wszystkim brak skutecznych mechanizmów zabezpieczających przed jego nadmiernym zadłużaniem się. Stwierdzone
w wyniku kontroli finansowe lub sprawozdawcze skutki nieprawidłowości wyniosły 167,4 mln zł. Wśród największych stwierdzonych nieprawidłowości należy wymienić m.in. kwotę 14,1 mln zł stanowiącą wydatkowanie środków
przekraczających plany finansowe jednostki; kwotę 29,4 mln zł stanowiącą wydatkowanie środków na pokrycie
kosztów sądowych i egzekucyjnych w związku z nieregulowaniem w terminie zobowiązań.

Rozdział III

7. Łączna kwota stwierdzonych finansowych lub sprawozdawczych skutków nieprawidłowości w wyniku kontroli
Inwestycji infrastrukturalnych PKP PLK SA to 165,3 mln zł. Na tę kwotę składają się: nieterminowe rozliczenia
przez PLK SA inwestycji finansowanych z budżetu państwa – 86 mln zł; koszty dzierżawy poniesione przez PLK SA
z powodu niewykonania przez PKP SA ustawowego obowiązku przekazania na rzecz PLK SA składników majątkowych niezbędnych do prowadzenia ustawowej działalności – 73 mln zł; uszczuplenia środków wskutek utraty
dofinansowania ze środków pomocowych (niewłaściwa kwalifikacja wydatków) – 4,8 mln; środki wydatkowane
z naruszeniem zasad należytego zarządzania finansami – 1,3 mln zł. Nieterminowo, niegospodarnie, a często niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wykonywanie zadań przez PLK SA stwarza realną możliwość utraty
części dofinansowania UE przeznaczonego na realizację inwestycji kolejowych.
8. W wyniku kontroli Realizacji projektu inwestycyjnego pn. Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku
węzła „Konotopa” do węzła „Prymasa Tysiąclecia” wykazane finansowe lub sprawozdawcze skutki nieprawidłowości stanowią kwotę ogółem 153,6 mln zł. Na kwotę tę składają się: nienależne wynagrodzenia wypłacone projektantom – 702,9 tys. zł; środki wydatkowane na sfinansowanie zwiększonej objętości przesłony po cenach 2,5-krotnie
wyższych niż rynkowe – 149 mln zł; nienaliczone kary umowne – 3,9 mln zł.
9. Finansowe lub sprawozdawcze skutki nieprawidłowości po kontroli Realizacji przez Polską Akademię Nauk
wniosków pokontrolnych NIK w obszarze gospodarowania majątkiem trwałym stanowiły kwotę 131,2 mln zł
złożyły się na nią środki trwałe, które nie zostały usunięte z ewidencji PAN pomimo ich sprzedaży oraz środki, które
nie zostały ujęte w ewidencji po przejęciu przez PAN majątku po zlikwidowanej jednostce – 2,2 mln zł. Oszacowane
w jednej jednostce organizacyjnej PAN wartości różnic inwentaryzacyjnych, które powinny, a nie zostały rozliczone
w księgach rachunkowych PAN – 47,9 tys. zł. Suma oszacowanych wartości działek, bez ustalonej wartości początkowej, które nie zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych PAN – 128,9 mln zł.
10. Na rezultaty kontroli Funkcjonowania wybranych instytutów badawczych nadzorowanych przez
Ministra Zdrowia w łącznej wysokości 64,1 mln zł złożyły się m.in.: kwoty wydatkowane w następstwie działań
stanowiących naruszenie prawa (zapłata odsetek przez Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
za opóźnienie w zapłacie zobowiązań, kary za nieprawidłowe realizowanie przez COI umów z NFZ i MZ) – 28,4 mln zł;
kwoty wydatkowane z naruszeniem zasad należytego zarządzania finansami (m.in.: realizacja przez Instytut Reumatologii zakupu usług bez zawarcia umów na ich wykonywanie, nagrody wypłacone w COI i IR pomimo złej sytuacji
ekonomiczno-finansowej jednostki niezgodnie z postanowieniami układu zbiorowego/zakładowego układu pracy)
– 18,9 mln zł.
Korzyści finansowe
1. Wykazane przez NIK w kontroli Wykonania budżetu państwa w 2011 r., cz. 19 – Budżet, finanse publiczne
i instytucje finansowe korzyści finansowe na kwotę 14,7 mln zł stanowią dochód budżetu państwa z tytułu realizacji
umów Wspólnot Europejskich z koncernami Japan Tabacco i Philips Morris. O przekazanie ww. środków na dochody
budżetu państwa wnioskowała NIK po kontroli wykonania budżetu państwa w cz. 19 w roku 2008.
2. Pozyskane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego dochody w kwocie 12,5 mln zł to środki
uzyskane ze sprzedaży dwóch nieruchomości oraz wniesienia aportem kolejnej nieruchomości do jednostki samorządu. Zbycie tych nieruchomości było przedmiotem wniosku pokontrolnego NIK, po kontroli Zagospodarowania
nieruchomości stanowiących mienie województw i powiatów.
3. Uzyskane w wyniku kontroli Wykonywania wybranych obowiązków ustawowych przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej przez Regionalny
Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach korzyści finansowe w wysokości 5,2 mln zł dotyczyły kwoty z tytułu obniżenia wydatków na usługi świadczone przez konsultanta w ramach zawartej z nim umowy na dokonanie aktualizacji projektu budowlanego Zbiornika Racibórz Dolny. Podjęte działania naprawcze były skutkiem realizacji wniosku
pokontrolnego NIK.
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4. W wyniku kontroli Wykonanie budżetu państwa w 2011 r., cz. 85/32 – województwo zachodniopomorskie ustalono kwotę 3,7 mln zł, która musi zostać zwrócona do budżetu państwa w związku z przekazaniem
niektórym gminom z województwa zachodniopomorskiego dotacji celowych na stypendia socjalne i zasiłki szkolne
z naruszeniem zasad lub trybu ich udzielenia.
5. Na oszczędności finansowe wykazane w kontroli Wykonania budżetu państwa w 2011 r., cz. 85/18 – województwo podkarpackie, oszacowane na kwotę 2,1 mln zł, złożyły się zapotrzebowane niecelowo i niewykorzystane środki pozyskane z rezerw celowych budżetu państwa.
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6. Uzyskane w wyniku kontroli Tworzenia funduszu likwidacji kopalń i zakładów górniczych oraz gospodarowania ich środkami przez spółki górnictwa węgla kamiennego korzyści finansowe, to kwota 3 mln zł. Składają
się na nią m.in.: kwota 2,1 mln zł wartości podatku dochodowego od osób prawnych wraz z odsetkami za zwłokę,
uregulowanego przez Kompanię Węglową SA w Katowicach, a wynikającego ze zmniejszenia kosztów uzyskania
przychodów w związku z dokonaniem właściwego naliczenia amortyzacji na potrzeby Funduszu Likwidacji Zakładów
Górniczych; kwota 836,6 tys. zł skorygowanych i uregulowanych przez Jastrzębską Spółkę Węglową SA zobowiązań
podatkowych wraz z odsetkami, związanych ze zmianą wysokości odpisów na FLZG za lata 2006-2010.
7. W wyniku kontroli Wykonania planu finansowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w 2011 r. ujawniono, że we wstępnym wykonaniu planu finansowego ARiMR za 2011 r. ujęto kwotę 1,7 mln zł jako
niezaplanowane pozostałe przychody. Powyższa kwota została zrefundowana przez Komisję Europejską w związku
z wydatkowanymi przez Agencję w 2009 r. środkami na pomoc techniczną Programu Operacyjnego „Zrównoważony
rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013”. W rezultacie działań kontrolnych NIK
kwota ta w 2012 r. została przekazana na rachunek dochodów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
8. Wykazana w wyniku kontroli Realizacji przez samorządy największych miast w Polsce wybranych inwestycji w zakresie budowy lub modernizacji dróg kwota 1,1 mln zł to uzyskane korzyści finansowe stanowiące
karę umowną, wyegzekwowaną od wykonawcy z tytułu zwłoki w wykonaniu zadania – budowa Ronda Katynia
w Krakowie.
9. W trakcie kontroli Realizacji zobowiązań offsetowych związanych z dostawą dla Sił Zbrojnych RP kołowych transporterów opancerzonych u jednego z offsetobiorców ujawniono przypadki nienaliczania trzem kontrahentom odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności. Wykonując zalecenia NIK, Bumar Żołnierz SA
wystawił noty odsetkowe na kwotę ok. 1,1 mln zł.
10. W wyniku kontroli Inwestycji infrastrukturalnych PKP PLK SA NIK wnioskowała w wystąpieniach pokontrolnych o wyegzekwowanie przez spółkę kar w wysokości 819,4 tys. zł z tytułu nierzetelnej realizacji umów przez
wykonawców robót budowlanych.

2.4.	Współpraca z organami powołanymi do ścigania przestępstw lub wykroczeń
Najwyższa Izba Kontroli ma obowiązek przekazywać zawiadomienia organom powołanym do ścigania przestępstw i wykroczeń wówczas, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia.
Udowodnienie winy i wniesienie aktu oskarżenia przeciwko konkretnej osobie należy wyłącznie do organów ścigania. Organy te, po przeprowadzeniu czynności dowodowych, mogą dokonać innej niż NIK oceny prawno-karnej
ujawnionych w toku kontroli nieprawidłowości, zwłaszcza w zakresie stopnia zawinienia osób odpowiedzialnych
za te nieprawidłowości. Natomiast Izba, kierując zawiadomienie do organów do tego powołanych, załącza dowody
zebrane wyłącznie w toku postępowania kontrolnego.
Najwyższa Izba Kontroli w 2012 r., wykonując obowiązek wynikający z art. 63 ust. 1 i 3 ustawy z 23 grudnia
1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli26, przekazała do organów powołanych do ścigania przestępstw, wykroczeń oraz
innych czynów, za które przewidziana jest odpowiedzialność ustawowa, łącznie 136 zawiadomień. Delegatury przekazały łącznie 121 zawiadomień, zaś departamenty 15 zawiadomień.
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Tabela 6. Liczba zawiadomień skierowanych przez NIK w latach 2011-2012
l.p.

2011 r.
Liczba zawiadomień
(wniosków)

Zawiadomienia (wnioski o ukaranie)
skierowane do:
Organów powołanych do ścigania przestępstw,
wykroczeń i innych czynów, tj.:

2012 r.
Liczba
Struktura
zawiadomień
(w %)

Struktura
(w %)

185

100

136

100

– jednostek organizacyjnych prokuratur

85

45,65

85

62,50

2.

– jednostek organizacyjnych Policji

12

6,52

14

10,29

3.

– urzędów skarbowych

22

11,95

22

16,18

4.

– inspektorów nadzoru budowlanego

53

28,80

9

6,62

5.

– powiatowego inspektora pracy

1

0,54

1

0,74

6.

– Centralnego Biura Antykorupcyjnego

0

0

1

0,74

7.

– wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska

2

1,08

3

2,21

8.

– Urzędu Zamówień Publicznych

6

3,26

-

-

9.

– sądu rejonowego

0

0

1

0,74

10.

– wojewódzkiego inspektora transportu drogowego
Razem

1

0,54

-

-

185

100%

136

100%
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1.

W porównaniu z 2011 r. liczba wysłanych zawiadomień w 2012 r. zmniejszyła się o 49 (w 2010 r. skierowano
208 zawiadomień).
Do sądu rejonowego skierowano 1 wniosek o ukaranie, a w 2011 r. skierowano do sądu 3 takie wnioski.
Najwyższa Izba Kontroli w 2012 r. skierowała 110 zawiadomień o przestępstwach. Dotyczyły one 139 niżej
wymienionych czynów:
 25 przypadków podejrzenia popełnienia przestępstwa określonego w art. 231 § 1 kk, polegającego
na działaniu na szkodę interesu publicznego lub prywatnego przez funkcjonariusza publicznego, poprzez
przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków i 5 przypadków podejrzenia popełnienia przestępstwa określonego w art. 231 § 2 kk (w 2011 r. skierowano 27 zawiadomień);
 27 przypadków podejrzenia popełnienia przestępstw określonych w art. 270 kk i art. 271 kk, polegających na poświadczeniu nieprawdy w dokumentach lub fałszowaniu dokumentów (w 2011 r. skierowano
25 zawiadomień);
 24 przypadków podejrzenia popełnienia przestępstwa określonego w art. 77 pkt 1 ustawy o rachunkowości (w zbiegu z art. 60 lub 61 kodeksu karnego skarbowego), polegającego na nieprowadzeniu ksiąg
rachunkowych, prowadzeniu ich wbrew przepisom ustawy lub podawaniu w tych księgach nierzetelnych
danych, oraz 1 przypadek podejrzenia popełnienia przestępstwa określonego w art. 77 pkt 2 ustawy
o rachunkowości, polegającego na niesporządzeniu sprawozdania finansowego, sporządzeniu go niezgodnie z przepisami ustawy lub zawarciu w tym sprawozdaniu nierzetelnych danych (w 2011 r. skierowano
29 podobnych zawiadomień);
 9 przypadków podejrzenia popełnienia przestępstwa określonego w art. 90 ustawy z 7 lipca 1994 r. –
Prawo budowlane27, polegającego na samowoli budowlanej (w 2011 r. skierowano 11 zawiadomień);
 9 przypadków podejrzenia popełnienia przestępstwa określonego w art. 297 kk, polegającego na przedłożeniu dokumentów stwierdzających nieprawdę w celu m.in. wyłudzenia kredytu, gwarancji kredytowej,
dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego (w 2011 r. skierowano 6 zawiadomień);
 8 przypadków podejrzenia popełnienia przestępstwa określonego w art. 51 ustawy z 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych28, polegającego na udostępnieniu zbioru danych lub umożliwieniu dostępu
do nich osobom nieupoważnionym przez osobę administrującą zbiorem danych bądź obowiązaną
do ochrony danych osobowych (w 2011 r. skierowano 5 takich zawiadomień);

27
28

Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.
Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.
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 8 przypadków podejrzenia popełnienia przestępstwa określonego w art. 56 ust. 1 ustawy z 29 czerwca
1995 r. o statystyce publicznej29, polegającego na przekazywaniu, wbrew obowiązkowi, danych statystycznych niezgodnie ze stanem faktycznym (w 2011 r. skierowano 2 zawiadomienia);
 8 przypadków podejrzenia popełnienia przestępstwa określonego w art. 296 kk, polegającego na nadużyciu uprawnień lub niedopełnieniu obowiązków przez osoby obowiązane do zajmowania się sprawami
majątkowymi lub działalnością gospodarczą i wyrządzeniu znacznej bądź w wielkich rozmiarach szkody
majątkowej (w 2011 r. skierowano 11 zawiadomień);
 2 przypadków podejrzenia popełnienia przestępstwa określonego w art. 286 kk, polegającego na doprowadzeniu innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (w 2011 r. skierowano 3 zawiadomienia);
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 2 przypadków podejrzenia popełnienia przestępstwa określonego w art. 176 ust. 2 ustawy z 9 czerwca
2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze30, polegającego na wykonywaniu działalności w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywaniu kopalin ze złóż, podziemnego bezzbiornikowego
magazynowania substancji albo podziemnego składowania odpadów bez wymaganej koncesji lub z naruszeniem określonych w nich warunków, wskutek czego wyrządzono znaczną szkodę w mieniu lub poważną
szkodę w środowisk (w 2011 r. nie skierowano tego rodzaju zawiadomień);
 1 przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa określonego w art. 284 § 2 kk, polegającego na przywłaszczeniu sobie powierzonej rzeczy ruchomej (w 2011 r. nie skierowano podobnego zawiadomienia);
 1 przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa określonego w art. 91 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo
budowlane, polegającego na wykonywaniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, bez posiadania odpowiednich uprawnień budowlanych (w 2011 r. skierowano 5 zawiadomień);
 1 przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa określonego w art. 233 kk, polegającego na składaniu
fałszywych zeznań (w 2011 r. skierowano 3 zawiadomienia);
 1 przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa określonego w art. 49 ustawy o ochronie danych
osobowych polegającego na przetwarzaniu w zbiorze danych osobowych, choć ich przetwarzanie nie
jest dopuszczalne albo do których przetwarzania sprawca nie jest uprawniony (w 2011 r. skierowano
3 zawiadomienia);
 1 przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa określonego w art. 586 kodeksu spółek handlowych,
polegającego na nie zgłoszeniu przez członka zarządu spółki albo likwidatora wniosku o upadłość spółki
handlowej pomimo powstania warunków uzasadniających, według przepisów, upadłość spółki (w 2011 r.
nie skierowano tego rodzaju zawiadomień);
 1 przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa określonego w art. 183 kk, polegającego na składowaniu, usuwaniu, przerabianiu, unieszkodliwianiu lub przewożeniu odpadów lub substancji w takich warunkach lub w taki sposób, że mogło to zagrozić życiu lub zdrowiu wielu osób lub spowodować zniszczenie
w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach (w 2011 r. wysłano 1 takie zawiadomienie);
 1 przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa określonego w art. 219 kk, polegającego na naruszeniu
przepisów prawa o ubezpieczeniach społecznych przez niezgłoszenie, nawet za zgodą zainteresowanego,
wymaganych danych albo zgłoszenie nieprawdziwych danych mających wpływ na prawo do świadczeń
lub ich wysokość (w 2011 r. nie skierowano tego rodzaju zawiadomień);
 1 przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa określonego w art. 220 kk, polegającego na niedopełnieniu obowiązku odpowiedzialności za bezpieczeństwo i higienę pracy i narażeniu przez to pracownika
na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (w 2011 r. nie skierowano tego rodzaju zawiadomień);
 1 przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa określonego w art. 228 kk, polegającego na przyjęciu,
w związku z pełnieniem funkcji publicznej, korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy lub takiej
korzyści żądaniu (w 2011 r. nie skierowano tego rodzaju zawiadomień);
29
30
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 1 przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa określonego w art. 91a prawa budowlanego polegającego na niespełnieniu, określonego w art. 61 prawa budowlanego, obowiązku utrzymania obiektu
budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkowaniu obiektu w sposób niezgodny z przepisami lub
niezapewnieniu bezpieczeństwa w użytkowaniu obiektu budowlanego (w 2011 r. nie skierowano podobnego zawiadomienia);
 1 przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa określonego w art. 78 kodeksu karnego skarbowego,
polegającego na niepobieraniu podatku albo pobieraniu go w kwocie niższej od należnej (w 2011 r. skierowano 1 zawiadomienie).
Tabela 7. Struktura przestępstw opisanych w zawiadomieniach przekazanych w 2012 r. wg rodzaju postawionych zarzutów
Wyszczególnienie – określenie czynu zabronionego i naruszonego przepisu

1.

Nadużywanie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego
(art. 231 § 1 i 2 kk)

2.

Wskaźnik
struktury
w%

Liczba
30

21,58

Poświadczenie nieprawdy w dokumentach lub fałszowanie dokumentów (art. 270, 271 kk)
Nieprowadzenie ksiąg rachunkowych, prowadzenie ich wbrew przepisom ustawy lub podawanie
w tych księgach nierzetelnych danych oraz niesporządzenie sprawozdania finansowego, sporządzenie
go niezgodnie z przepisami ustawy lub zawarcie w nim nierzetelnych danych (art. 77 pkt 1 i 2 ustawy
o rachunkowości)
Samowola budowlana (art. 90 prawa budowlanego)

27

19,42

25

17,99

9

6,47

5.

Przedłożenie dokumentów stwierdzających nieprawdę, w celu wyłudzenia kredytu, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówień publicznych (art. 297 kk)

9

6,47

6.

Udostępnienie zbioru danych lub umożliwienie dostępu do nich osobom nieupoważnionym przez
osobę administrującą zbiorem danych osobowych lub obowiązaną do ich ochrony (art. 51 ustawy
o ochronie danych osobowych)

8

5,76

7.

Nieprzekazywanie, wbrew obowiązkowi, danych statystycznych lub przekazywanie danych niezgodnie
ze stanem faktycznym (art. 56 ustawy o statystyce publicznej)

8

5,76

8

5,76

2

1,44

2

1,44

1

0,72

1

0,72

1

0,72

1

0,72

1

0,72

1

0,72

1

0,72

1

0,72

1

0,72

3.
4.

8.

9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.

Nadużywanie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków przez osoby obowiązane do zajmowania
się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą i wyrządzenie znacznej bądź w wielkich
rozmiarach szkody majątkowej (art. 296 kk)
W celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadzenie innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia
własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu
niezdolności do należytego podejmowania przedsiębranego działania (art. 286 kk)
Wykonywanie działalności w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania
kopalin ze złóż, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji albo podziemnego składowania odpadów bez wymaganej koncesji lub zatwierdzonego projektu robót geologicznych
lub z naruszeniem określonych w nich warunków, wskutek czego wyrządzono znaczną szkodę w mieniu
lub poważną szkodę w środowisku (art. 176 ust. 2 prawa geologicznego i górniczego)
Przywłaszczenie sobie powierzonej mu rzeczy ruchomej (art. 284 § 2 kk)
Wykonywanie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie bez odpowiednich uprawnień
(art. 91 ust. 1 pkt 2 prawa budowlanego)
Składanie fałszywych zeznań (art. 233 kk)
Przetwarzanie w zbiorze danych osobowych, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo do których przetwarzania sprawca nie jest uprawniony (art. 49 ustawy o ochronie danych osobowych)
Niezgłoszenie wniosku o upadłość spółki pomimo powstania warunków uzasadniających, według
przepisów, upadłość spółki przez członka zarządu spółki albo likwidatora (art. 586 ksh)
Składowanie usuwanie, przerabianie, unieszkodliwianie lub przewożenie odpadów lub substancji
w takich warunkach lub w taki sposób, że mogło to zagrozić życiu lub zdrowiu wielu osób lub spowodować zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach (art. 183 kk)
Naruszenie przepisów prawa o ubezpieczeniach społecznych przez niezgłoszenie, nawet za zgodą
zainteresowanego, wymaganych danych albo zgłoszenie nieprawdziwych danych mających wpływ
na prawo do świadczeń albo na ich wysokość (art. 219 kk)
Niedopełnienie obowiązku odpowiedzialności za bezpieczeństwo i higienę pracy i przez to narażenie
pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu
(art. 220 kk)
W związku z pełnieniem funkcji publicznej przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy
lub żądanie takiej korzyści (art. 228 kk)
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Wskaźnik
struktury
w%

Lp.

Wyszczególnienie – określenie czynu zabronionego i naruszonego przepisu

Liczba

20.

Niespełnienie określonego w art. 61 prawa budowlanego obowiązku utrzymania obiektu budowlanego
w należytym stanie technicznym, użytkowanie obiektu w sposób niezgodny z przepisami lub niezapewnienie bezpieczeństwa w użytkowaniu obiektu budowlanego (art. 91a prawa budowlanego)

1

0,72

21.

Niepobranie przez płatnika podatku albo pobranie go w kwocie niższej od należnej (art. 78 kks)

1

0,72

139

100%

Razem

W związku z popełnieniem wykroczeń Najwyższa Izba Kontroli w 2012 r. skierowała 22 zawiadomienia, w tym:
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 9 zawiadomień do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, z czego 8 zawiadomień dotyczyło
naruszenia art. 93 pkt 8 i 9 prawa budowlanego, polegającego na niespełnieniu obowiązku, o którym
mowa w art. 62 ust. 1, a dotyczącego przeprowadzenia okresowej kontroli obiektów budowlanych
w czasie ich użytkowania przez właściciela lub zarządcę oraz niespełnieniu określonych w art. 63 lub art. 64
ust. 1 i 3 obowiązków przechowywania dokumentów związanych z obiektem budowlanym lub prowadzeniem książki obiektu budowlanego (w 2011 r. skierowano 52 podobne zawiadomienia) i 1 zawiadomienie
w związku z popełnieniem czynu określonego w art. 54 prawa budowlanego;
 12 zawiadomień skierowano do Policji, w związku z popełnieniem następujących wykroczeń:
332 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia czynu określonego w art. 93 pkt 8 i 9 prawa budowlanego,
polegającego na niespełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 62 ust. 1, a dotyczącego przeprowadzenia okresowej kontroli obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania przez właściciela lub
zarządcę oraz niespełnieniu określonych w art. 63 lub art. 64 ust. 1 i 3 obowiązków przechowywania
dokumentów związanych z obiektem budowlanym lub prowadzeniem książki obiektu budowlanego;
332 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia czynu określonego w art. 193 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r.
Nr 164, poz. 1027 ze zm.), polegającego na niezgłoszeniu wymaganych przepisami ustawy danych lub
zgłoszeniu nieprawdziwych danych mających wpływ na wymiar składek na ubezpieczenie zdrowotne
albo udzieleniu w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odmówieniu ich udzielenia;
331 zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia czynu określonego w art. 58 ustawy 29 czerwca 1995 r.
o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88, poz. 439 ze zm.), polegającego na tym, iż wbrew obowiązkowi,
przekazywano dane statystyczne po upływie oznaczonego terminu;
333 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia czynu określonego w art. 10 ust. 1 ustawy z 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.), polegającego na prowadzeniu działalności określonej w art. 7 ust. 1 pkt 3, tj. działalności w zakresie ochrony
przed bezdomnymi zwierzętami, bez wymaganego zezwolenia;
334 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia czynu określonego w art. 85 ustawy z 11 marca 2004 r.
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych (Dz.U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342
ze zm.), polegającego na prowadzeniu działalności gospodarczej bez spełnienia wymagań weterynaryjnych określonych dla danego rodzaju i zakresu tej działalności albo prowadzeniu takiej działalności
bez zawiadomienia w wymaganym terminie o zamiarze jej rozpoczęcia.
NIK złożyła również 1 zawiadomienie do Państwowej Inspekcji Pracy, dotyczące podejrzenia popełnienia wykroczenia określonego w art. 12a ust. 1 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U.
z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.), polegającego na niewykonywaniu przepisów ustawy albo podejmowaniu działań
niezgodnych z przepisami ustawy przez pracodawcę lub osobę odpowiedzialną w imieniu pracodawcy za wykonywanie przepisów ustawy.
W związku z popełnieniem innych czynów Najwyższa Izba Kontroli skierowała 4 zawiadomienia, w tym:
 1 zawiadomienie skierowano do sądu rejonowego w związku z podejrzeniem popełnienia czynu określonego w art. 595 kodeksu spółek handlowych, polegającego na tym, iż członek zarządu spółki kapitałowej
dopuścił do tego, że pisma i zamówienia handlowe oraz informacje, o których mowa w art. 206 § 1 i art. 374
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§ 1 ksh, nie zawierają danych określonych w tych przepisach, albo komplementariusz spółki komandytowo-akcyjnej uprawniony do reprezentowania spółki dopuścił do tego, że pisma i zamówienia handlowe oraz
informacje, o których mowa w art. 127 § 5 ksh, nie zawierają danych określonych w tym przepisie;
 3 zawiadomienia skierowano do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w związku z popełnieniem czynu określonego w art. 193 pkt 1 ustawy z 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r.,
poz. 145), polegającego na tym, iż wbrew obowiązkowi nie utrzymywano w należytym stanie wód lub
urządzeń wodnych.
Do sądu rejonowego skierowano również 1 wniosek o ukaranie w związku z popełnieniem wykroczenia określonego w art. 131 pkt 2 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 155, poz. 1220),
polegającego na prowadzeniu ogrodu zoologicznego bez wymaganego zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska.
W 2012 r. Izba została poinformowana o zakończeniu postępowań w 49 sprawach (dotyczy spraw przekazanych
w 2012 r.).
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 w 14 sprawach odmówiono wszczęcia postępowania;
 w 25 sprawach wydano decyzje umarzające postępowania (19 postanowień o umorzeniu wobec stwierdzenia, iż czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego, w odniesieniu do 6 postanowień nie poinformowano o podstawie prawnej umorzenia postępowania);
 w 3 sprawach prokuratury skierowały do sądu akty oskarżenia;
 w 6 sprawach warunkowo umorzono postępowanie;
 w 1 przypadku poinformowano Izbę o dobrowolnym poddaniu się karze.
Tabela 8. Wyniki postępowań wszczętych w związku z zawiadomieniami z 2012 r. (w porównaniu z rokiem 2011)
Lp.

Wyniki postępowań

1.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
5.
6.

Wniesienie aktów oskarżenia do sądów
Odmowa wszczęcia postępowania
Decyzje umarzające postępowania
– wobec braku znamion czynu zabronionego
– wobec niepopełnienia czynu
– wobec znikomej społecznej szkodliwości czynu
– bez podania podstawy prawnej
– wobec przedawnienia
Warunkowe umorzenia postępowania
Wyroki sądów
Orzeczenia sądu grodzkiego
Razem

2011 r.
Liczba spraw
Struktura w %
4
6,35
24
38,1
31
49,21
12
19,05
4
6,35
1
1,59
9
14,29
5
7,95
1
1,59
1
1,59
2
3,17
63
100%

2012 r.
Liczba spraw
Struktura w %
3
6,12
14
28,57
25
51,02
19
38,78
6
12,24
6
12,24
1
2,02
49
100%

Na postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania złożono 6 zażaleń, z których 4 zostały uwzględnione,
natomiast 2 nie uwzględniono.
Na postanowienia o umorzeniu postępowań NIK złożyła 4 zażalenia, 3 nie zostały dotychczas rozpoznane,
a w 1 przypadku brak informacji o sposobie rozstrzygnięcia.
W 2012 r. Najwyższa Izba Kontroli została powiadomiona przez organy powołane do ścigania przestępstw
o zakończeniu 83 spraw. Liczba ta obejmuje sprawy prowadzone na skutek zawiadomień wniesionych w 2012 r.
oraz sprawy, o których NIK zawiadomiła właściwe organy w latach ubiegłych. NIK powiadomiono o:
 11 sprawach, w których skierowano akty oskarżenia;
 15 decyzjach odmawiających wszczęcia postępowania;
 48 decyzjach umarzających postępowanie karne, a spośród nich o 33 postanowieniach o umorzeniu wobec
stwierdzenia, iż czyn nie zawierał znamion czynu zabronionego, 1 postanowieniu o umorzeniu postępowania wobec niepopełnienia czynu bądź braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popeł-
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nienia oraz 1 postanowieniu o umorzeniu wobec znikomej społecznej szkodliwości czynu, a w pozostałych
sprawach nie poinformowano Izby o podstawie prawnej umorzenia;
 2 wyrokach sądów oraz 7 wyrokach sądów warunkowo umarzających postępowania.
Tabela 9. Wyniki postępowań w związku z zawiadomieniami (w latach 2012 i wcześniejszych)
Lp.

Wyniki postępowań

1.
2.
3.
3.1.

Wniesienie aktów oskarżenia do sądów
Odmowa wszczęcia postępowania
Decyzje umarzające postępowania
– wobec braku znamion czynu zabronionego bądź braku
dowodów popełnienia przestępstwa
– wobec niepopełnienia czynu
– wobec przedawnienia karalności
– wobec znikomej społecznej szkodliwości czynu
– wobec niewykrycia sprawcy
– bez podania podstawy prawnej umorzenia
Wyroki sądu, w tym:
– warunkowe umorzenia
Orzeczenia sądu grodzkiego
Razem
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3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
4.
4.1.
5.

2011 r.
Liczba
spraw

2012 r.

Struktura w %

Liczba
spraw

Struktura w %

5
27
71
36

4,5
24,32
63,96
32,43

11
15
48
33

13,25
18,07
57,82
39,76

6
7
9
0
13
6
2
2
111

5,41
6,31
8,11
0
11,71
5,41
1,8
1,8
100%

1
1
13
9
7
83

1,21
1,21
15,60
10,84
8,43
100%

Akty oskarżenia zostały wniesione w sprawach dotyczących przestępstw z: art. 181 § 1 kk, art. 231 § 1 kk, art. 286
§ 1 kk, art. 296 kk, art. 300 § 2 kk, art. 77 pkt 1 ustawy o rachunkowości i art. 61 § 1 kks, art. 90 i art. 91a pkt 2 prawa
budowlanego, art. 35 ustawy o ochronie zwierząt, i art. 193 pkt 1 prawa wodnego.
Na postanowienia o odmowie wszczęcia postępowań złożonych zostało 6 zażaleń, z których 4 uwzględniono,
a 2 nie uwzględniono. Natomiast na postanowienia o umorzeniu postępowań złożono 7 zażaleń, z których 2 nie
zostały uwzględnione, a w pozostałych brak informacji o sposobie ich rozstrzygnięcia.
Ponadto, w związku z zawiadomieniami dotyczącymi wykroczeń oraz innych czynów, organy, do których Izba
skierowała te zawiadomienia, poinformowały o zakończeniu 16 postępowań. Policja poinformowała o przesłaniu
do sądu 11 wniosków o ukaranie. Właściwi miejscowo inspektorzy nadzoru budowlanego poinformowali o przeprowadzeniu kontroli i ukaraniu mandatem karnym osób winnych zarzucanych nieprawidłowości w 4 sprawach.
Powiatowa inspekcja pracy poinformowała o skierowaniu 1 wniosku o ukaranie. Ponadto w sprawach dotyczących
zawiadomień skierowanych w latach wcześniejszych Izba informowana jest na bieżąco o sposobie ich zakończenia.
Zazwyczaj inspektorzy nadzoru budowlanego przeprowadzają kontrole we własnym zakresie i nakazują usunięcie
zaistniałych nieprawidłowości, a niekiedy nakładają mandaty karne.
W 2012 r. zmniejszyła się, w porównaniu z 2011 r., liczba wydanych orzeczeń o umorzeniu postępowań przez
prokuratorów. W 2012 r. takich decyzji było 48, w 2011 r. – 71, w 2010 r. – 49, w 2009 r. – 76, a w 2008 r. było
68 decyzji o umorzeniu postępowania przez prokuraturę.
Zmniejszyła się również ilość decyzji o odmowie wszczęcia postępowań, bowiem w 2012 r. było ich 15, a w 2011 r.
– 27. Natomiast w 2010 i w 2009 r. takich decyzji było 18.
Zawiadomieniami o podejrzeniu popełnienia czynu zabronionego objęto łącznie 133 osoby, z czego 98 zatrudnionych było na stanowiskach kierowniczych. W skierowanych zawiadomieniach opisano straty w mieniu w wysokości
co najmniej 315,24 mln zł. W porównaniu z 2010 r. podstawowe typy przestępstw objęte zawiadomieniami NIK
pozostały niezmienione. Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa obejmują czasami kilka zarzutów
i są kierowane „w sprawie” albo przeciwko kilku osobom. Istnieje zatem różnica pomiędzy ilością wysłanych zawiadomień a ilością wskazanych naruszeń przepisów ustaw.
Najwyższa Izba Kontroli nie zawsze posiada legitymację procesową do wykonywania prawa pokrzywdzonego
na podstawie art. 49 § 4 kpk, zatem nie wszystkie decyzje o umorzeniu postępowania może zaskarżyć. Prokuratury
nie zawsze przesyłają też Izbie odpisy postanowień o umorzeniu postępowania, często tylko informują o jego umorzeniu, niekiedy bez podania podstawy prawnej umorzenia.
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Oddziaływanie NIK na stan przestrzegania dyscypliny finansów publicznych (przez kierowanie wniosków
o ukaranie lub zawiadomień w sprawach dotyczących naruszenia dyscypliny finansów publicznych)
W 2012 r. Najwyższa Izba Kontroli, działając na podstawie art. 63 ust. 3 ustawy z 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej
Izbie Kontroli oraz art. 93 ust. 1 pkt 5 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych31, skierowała do właściwych rzeczników dyscypliny finansów publicznych 182 zawiadomienia,
z czego 153 przekazały delegatury, a 29 departamenty. Ujawniono w nich 339 czynów będących podstawą do skierowania zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów
publicznych. Skierowanymi zawiadomieniami objęto 204 osoby, część zawiadomień kierowana była „w sprawie”,
bez wskazywania osób odpowiedzialnych za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Izba nie skorzystała z prawa skierowania wniosku o ukaranie bezpośrednio do przewodniczącego właściwej
komisji orzekającej na podstawie art. 109 ust. 2 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych, który obowiązywał do 11 lutego 2012 r.

Rozdział III

Dla porównania, w 2011 r. Najwyższa Izba Kontroli przekazała do właściwych rzeczników dyscypliny finansów
publicznych 221 zawiadomień, z czego 184 przekazały delegatury, zaś 37 departamenty. Ujawniono w nich 339
czynów będących podstawą do skierowania zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Skierowanymi zawiadomieniami objęto 251 osób.
Tabela 10. Zawiadomienia NIK o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, wysłane w latach 2011-2012
Wyszczególnienie

2011 r.

2012 r.

Liczba zawiadomień

221

182

Liczba osób objętych zawiadomieniami

251

204

W 2012 r., podobnie jak w latach poprzednich, zarzuty naruszania dyscypliny finansów publicznych 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 11. Wykaz ujawnionych czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w związku z którymi NIK
w 2012 r. skierowała zawiadomienia (w świetle ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych)
Lp.

Określenie czynu zabronionego
i kwalifikacji prawnej

1
1.

2
Czyny związane z udzieleniem zamówienia publicznego (art. 17)
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 (art. 11)
Zaciągnięcie zobowiązania bez upoważnienia albo z przekroczeniem
zakresu upoważnienia (art. 15)
Przekazanie dotacji z naruszeniem zasad lub trybu jej udzielania
(art. 8 pkt 1)
Nieprzekazanie w terminie do budżetu w należnej wysokości
pobranych dochodów należnych Skarbowi Państwa lub jednostce
samorządu terytorialnego (art. 6 pkt 1)
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)

2.

3.
4.
5.

6.

31

Liczba czynów
objętych
zawiadomieniami1
3
97

Wskaźnik
struktury
(w %)
4
30,68

116

Wskaźnik
struktury
(w %)
6
41,57

40

13,88

21

7,52

30

10,42

23

8,24

16

5,55

19

6,81

16

5,55

16

5,73

14

4,86

21

7,52

Liczba
osób2
5

Dz.U. z 2013 r., poz. 168.
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Lp.

Określenie czynu zabronionego
i kwalifikacji prawnej

1

2
Niepobranie lub niedochodzenie należności Skarbu Państwa,
jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki sektora
finansów publicznych albo pobranie lub dochodzenie tej należności
w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia
(art. 5 ust. 1 pkt 2)
Zaniechanie przeprowadzenia lub rozliczenia inwentaryzacji albo
przeprowadzenie lub rozliczenie inwentaryzacji w sposób niezgodny
z przepisami ustawy o rachunkowości (art. 18 pkt 1)

7.

8.
9.

Rozdział Iii

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Wydatkowanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem określonym
przez udzielającego dotację (art. 9 pkt 1)
Dokonanie zmiany w budżecie lub planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych bez upoważnienia albo z przekroczeniem
zakresu upoważnienia (art. 10)
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).
Zaniechanie prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce
sektora finansów publicznych do tego zobowiązanej wskutek
niezatrudniania audytora wewnętrznego albo niezawierania umowy
z usługodawcą (art. 18a)
Nieustalenie należności Skarbu Państwa, jednostki samorządu
terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych
albo ustalenie takiej należności w wysokości niższej niż wynikająca
z prawidłowego obliczenia (art. 5 ust. 1 pkt 1)
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)
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)
Nieustalenie kwoty dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu
(art. 8 pkt 3)
Nieopłacenie przez jednostkę sektora finansów publicznych obowiązkowych składek lub wpłat albo ich opłacenie w kwocie niższej niż
wynikająca z prawidłowego obliczenia lub z przekroczeniem terminu
zapłaty (art. 14)

Liczba czynów
objętych
zawiadomieniami1
3

Wskaźnik
struktury
(w %)
4

Wskaźnik
struktury
(w %)
6

Liczba
osób2
5

13

4,51

10

3,58

12

4,16

9

3,22

10

3,47

12

4,30

8

2,77

7

2,50

6

2,08

4

1,43

5

1,74

5

1,79

5

1,74

4

1,43

5

1,74

2

0,71

4

1,38

2

0,71

3

1,04

4

1,43

2

0,69

2

0,71

18.

Niedokonanie zwrotu dotacji w należnej wysokości lub nieterminowe dokonanie zwrotu tej dotacji (art. 9 pkt 3)

1

0,34

1

0,35

19.

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

1

0,34

1

0,35

288

100%

279

100%

Razem

1
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 wystąpiły przypadki, że w jednym zawiadomieniu zostało sformułowanych kilka zarzutów).
2
Dotyczy liczby osób, wobec których sformułowano zarzuty naruszenia dyscypliny finansów publicznych (jest ona większa od liczby
osób wykazanych w zawiadomieniach, ponieważ w niektórych zawiadomieniach sformułowano kilka zarzutów przeciwko jednej
osobie). Niektóre zawiadomienia kierowane były „w sprawie” ujawnionego zarzutu naruszenia dyscypliny finansów publicznych (bez
wskazywania osoby odpowiedzialnej za to naruszenie), dlatego w niektórych przypadkach liczba osób objęta zawiadomieniami jest
mniejsza niż liczba zarzutów.
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Podobnie jak w latach ubiegłych, najczęściej powtarzające się przypadki naruszenia dyscypliny finansów publicznych dotyczą nieprawidłowości w postępowaniach związanych z udzieleniem zamówienia publicznego (w 2011 r.
– 31 proc, w 2010 r. – 24,3 proc, w 2009 r. – 25,5 proc, w 2008 r. – 25,7 proc, w 2007 r. – 34,1 proc. wszystkich
ujawnionych naruszeń) oraz dokonania wydatków ze środków publicznych bez upoważnienia albo z przekroczeniem
zakresu upoważnienia (w 2011 r. – 10,62 proc, w 2010 r. – 19,78 proc, w 2009 r. – 11,1 proc, w 2008 r. – 7,2 proc.,
w 2007 r. – 8,0 proc.). Trzecim najczęściej ujawnianym przez kontrolerów NIK naruszeniem dyscypliny finansów
publicznych w 2012 r. było zaciąganie zobowiązań bez upoważnienia albo z przekroczeniem zakresu upoważnienia. W latach poprzednich takim naruszeniem było nieprzekazanie do budżetu w należnej wysokości pobranych
dochodów należnych Skarbowi Państwa lub jednostce samorządu terytorialnego albo nieterminowe przekazanie
tych dochodów.

Rozdział III

W minionym roku nie skierowano zawiadomień z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych określonych
w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy (niedochodzenie nadmiernie lub nienależnie pobranych środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych), art. 6 pkt 2 (niedokonanie wpłaty do budżetu w należnej wysokości
dochodów przez jednostkę budżetową, nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy albo nadwyżki środków finansowych przez agencję wykonawczą lub nieterminowe dokonanie tej wpłaty), art. 13 pkt 1-5 oraz pkt 7-9
(przyznanie lub przekazanie środków związanych z realizacją programów lub projektów finansowanych z udziałem
środków unijnych lub zagranicznych bez zachowania lub z naruszeniem procedur obowiązujących przy ich przyznaniu lub przekazaniu; niedokonanie w terminie przez przyznającego lub przekazującego środki związane z realizacją
programów lub projektów finansowanych z udziałem środków unijnych lub zagranicznych rozliczenia tych środków;
nieustalenie podlegającej zwrotowi kwoty środków związanych z realizacją programów lub projektów finansowanych z udziałem środków unijnych lub zagranicznych albo ustalenie takiej kwoty w wysokości niższej niż wynikająca
z prawidłowego obliczenia; niedochodzenie podlegającej zwrotowi kwoty środków związanych z realizacją programów lub projektów finansowanych z udziałem środków unijnych lub zagranicznych albo dochodzenie takiej kwoty
w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia; niezgodne z przepisami umorzenie podlegającej
zwrotowi kwoty środków związanych z realizacją programów lub projektów finansowanych z udziałem środków
unijnych lub zagranicznych, odroczenie jej spłaty lub rozłożenie spłaty na raty albo dopuszczenie do przedawnienia tej należności; niedokonanie w terminie przez otrzymującego lub wykorzystującego środki publiczne lub środki
przekazane ze środków publicznych, związane z realizacją programów lub projektów finansowanych z udziałem
środków unijnych lub zagranicznych, rozliczenia tych środków; niedokonanie w terminie lub w należnej wysokości
zwrotu kwoty środków publicznych lub środków przekazanych ze środków publicznych, związanych z realizacją programów lub projektów finansowanych z udziałem środków unijnych lub zagranicznych; nieprzekazanie w terminie
lub w należnej wysokości zwracanej kwoty środków publicznych lub środków przekazanych ze środków publicznych,
związanych z realizacją programów lub projektów finansowanych z udziałem środków unijnych lub zagranicznych,
przez podmiot, za pośrednictwem którego zwracane są te środki).
11 lutego 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych. Zdefiniowano nowe typy czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Pierwszy
z nich wprowadził odpowiedzialność za niedokonanie lub nienależyte dokonanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczej lub finansowej z planem finansowym lub kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących takiej
operacji (art. 18b). Drugi określił odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez kierownika
jednostki sektora finansów publicznych obowiązków w zakresie kontroli zarządczej w jednostce sektora finansów
publicznych (art. 18c). Z uwagi na stosunkowo krótki okres obowiązywania nowych przepisów nie stwierdzono
naruszeń tych przepisów.
W latach 2003-2006 odnotowywano tendencję zmniejszania się liczby ujawnianych przypadków wskazujących
na popełnienie czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych (odpowiednio 186, 145, 145 i 102
wnioski i zawiadomienia). Od roku 2007 można było zaobserwować tendencję wzrostu liczby skierowanych zawiadomień – w 2007 r. skierowano 151 zawiadomień, w 2008 r. – 222 zawiadomienia, w 2009 r. – 215 zawiadomień,
a w 2010 r. – 259 zawiadomień. Od 2011 r. można zaobserwować tendencję do zmniejszania się liczby zawiadomień
skierowanych do właściwych rzeczników. W 2011 r. było takich zawiadomień 221, a w 2012 r. – 182.
Większość postępowań prowadzonych w sprawach skierowanych przez NIK w 2012 r. nie została jeszcze zakończona. Najwyższa Izba Kontroli na dzień 12 lutego 2013 r. dysponuje informacjami, że rzecznicy dyscypliny finansów
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publicznych na skutek zawiadomień skierowanych przez Izbę skierowali do komisji orzekających 28 wniosków
o ukaranie. W dwóch przypadkach postępowanie przed komisjami orzekającymi zakończyło się uznaniem obwinionych za winnych naruszenia dyscypliny finansów publicznych. W jednym przypadku wymierzono karę upomnienia,
a w dwóch odstąpiono od wymierzenia kary.
Ponadto w 2012 r.:
 w 30 przypadkach rzecznicy odmówili wszczęcia postępowania wyjaśniającego (brak znamion naruszenia – 17 przypadków, zarzucanego czynu nie popełniono – 7 przypadków, znikoma szkodliwość czynu dla
finansów publicznych – 6 przypadków);
 w 10 sprawach złożonych przez NIK rzecznicy dyscypliny finansów publicznych umorzyli postępowanie
wyjaśniające (w 4 przypadkach ze względu na brak znamion naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
w 4 przypadkach z uwagi na znikomą szkodliwość czynu dla finansów publicznych;

Rozdział Iii

 w 1 przypadku komisja orzekająca umorzyła postępowanie z uwagi na znikomy stopień szkodliwości czynu
dla finansów publicznych;
 w 3 przypadkach rzecznicy wydali zarządzenie o zwrocie zawiadomienia.
W 1 przypadku po uzupełnieniu dokumentów zawiadomienie zostało złożone ponownie.
W 6 przypadkach dyrektorzy delegatur i departamentów NIK złożyli zażalenia do Głównego Rzecznika Dyscypliny
Finansów Publicznych na postanowienia właściwych rzeczników o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu wszczętego
postępowania wyjaśniającego. W 2 przypadkach Główny Rzecznik uchylił zaskarżone postanowienia i polecił uzupełnić postępowanie wyjaśniające.
Należy również wskazać, że zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych tylko postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego doręczało się zawiadamiającemu, w tym przypadku NIK, któremu służy zażalenie na to postanowienie. Od wejścia w życie nowelizacji
ustawy także postanowienia o umorzeniu postępowania wyjaśniającego doręcza się zawiadamiającemu, w tym
przypadku NIK. Zawiadamiającemu służy zażalenie na to postanowienie (art. 108 ust. 1). Natomiast orzeczenia komisji orzekających wraz z uzasadnieniem doręcza się stronom niezwłocznie po sporządzeniu uzasadnienia (art. 137
ust. 4a). Stronami postępowania przed komisją orzekającą i Główną Komisją Orzekającą są obwiniony o naruszenie
dyscypliny finansów publicznych, zwany dalej „obwinionym”, oraz oskarżyciel (art. 73 ust. 1). Nie jest nim natomiast
zawiadamiający, w tym przypadku NIK.
Oceny wskazujące na niezasadność zajmowania stanowiska
Najwyższa Izba Kontroli posiada uprawnienia do prezentowania w wystąpieniach pokontrolnych ocen wskazujących na niezasadność zajmowania stanowiska bądź pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone
nieprawidłowości. To uprawnienie Izby zostało sformułowane w art. 53 ust. 2 znowelizowanej ustawy o NIK.
W 2012 r. NIK w wystąpieniu pokontrolnym do Prezesa Agencji Rynku Rolnego – wobec stwierdzenia rażących
nieprawidłowości w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego w Kielcach – wskazała na potrzebę rozważenia
zasadności zajmowania stanowiska przez dyrektora tego oddziału.
Ocena taka może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, rozwiązania stosunku pracy
z winy pracownika bez wypowiedzenia albo odwołania go z zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji. Uprawnienia te nie dotyczą pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych (przedsiębiorców) wykorzystujących majątek lub środki państwowe czy komunalne.
W 2011 r. ocenę wskazującą na niezasadność zajmowania stanowiska przedstawiono w 1 wystąpieniu pokontrolnym wobec 1 osoby. W 2010 r. ocenę wskazującą na niezasadność zajmowania stanowiska sformułowano
w przypadku 4 osób, w 2009 r. NIK nie formułowała takich ocen, a w 2008 r. sformułowano takie oceny wobec
5 pracowników.
Postępowanie w sprawach o uchylanie się od kontroli lub utrudnianie jej prowadzenia
W 2012 r. Najwyższa Izba Kontroli, działając na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli, skierowała do prokuratury jedno zawiadomienie dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa
określonego w art. 98 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, w zakresie utrudniania wykonywania kontroli przez kontrolerów Izby.
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1. Współpraca z Sejmem RP
Najwyższa Izba Kontroli podlega Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej. Sejm może zlecać Izbie przeprowadzanie
kontroli. Zwykle jednak NIK podejmuje kontrole z własnej inicjatywy i przedstawia Marszałkowi Sejmu informacje
o wynikach ważniejszych z nich. W 2012 r. NIK wysłała do Sejmu prawie 200 informacji o wynikach przeprowadzonych kontroli planowych i doraźnych, w tym niemal 100 informacji z kontroli wykonania budżetu państwa. Wyniki
większości z nich były prezentowane i omawiane podczas posiedzeń komisji sejmowych.
Ponadto w 2012 r., Prezes NIK przedłożył Sejmowi analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej, opinię w sprawie absolutorium dla rządu oraz sprawozdanie z działalności Izby w roku 2011. Dokumenty
te omawiane były podczas plenarnego posiedzenia Sejmu. NIK prezentowała nie tylko swoje ustalenia z kontroli,
ale także przedstawiała Sejmowi wynikające z nich wnioski de lege ferenda, wraz z sugestiami zmian wadliwych lub
niepełnych przepisów prawnych.

1.1.	Wystąpienia Prezesa NIK podczas posiedzeń plenarnych Sejmu RP
Prezes NIK, wykonując obowiązki konstytucyjne oraz określone w ustawie o NIK i regulaminie Sejmu RP, w 2012 r.
prezentował podczas posiedzeń plenarnych najważniejsze dokumenty związane z działalnością Najwyższej Izby
Kontroli.
Prezes NIK Jacek Jezierski dwukrotnie występował przed Wysoką Izbą. Na 19. posiedzeniu Sejmu 25 lipca 2012 r.
przedstawił analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2011 r. oraz sprawozdanie z działalności NIK w 2011 r. Ponadto we wszystkich posiedzeniach plenarnych Sejmu w 2012 r. uczestniczył upoważniony
wiceprezes NIK.

Rozdział IV

1.2.	Prezentowanie wyników kontroli podczas posiedzeń komisji sejmowych
W 2012 r. Najwyższa Izba Kontroli przedłożyła Sejmowi RP 185 informacji o wynikach kontroli, w tym 90 informacji o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w częściach pozostających w dyspozycji poszczególnych
dysponentów głównych oraz planów finansowych państwowych funduszów celowych i agencji. 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
i wnioski de lege ferenda.
Najczęściej przedstawiciele NIK brali udział w posiedzeniach Komisji do spraw Unii Europejskiej – 76 razy, i Komisji
Finansów Publicznych – 75 razy. Często uczestniczyli też w obradach Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa – 43 razy, Komisji Infrastruktury – 41 razy, oraz Komisji Zdrowia – 40 razy.
Przedstawiciele NIK uczestniczyli łącznie w 553 posiedzeniach komisji. 152 posiedzenia poświęcone były pracom
legislacyjnym, 16 dotyczyło sprawozdawczości, a 167 – innych spraw. Przedstawiciele NIK zabierali głos podczas
87 posiedzeń komisji sejmowych.
Podczas 74 posiedzeń komisji NIK zaprezentowała wyniki 93 kontroli, m.in.:
 Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży zapoznała się z informacją o wynikach kontroli realizacji zadań w zakresie zapobiegania nadwadze i otyłości u dzieci i młodzieży szkolnej. Otyłością dotkniętych jest w Europie
5 mln, a nadwagą 22 mln dzieci. Nie bez przyczyny więc Parlament Europejski w poświęconej tej kwestii
rezolucji uznał, że aktywność fizyczna oraz zrównoważone odżywianie powinny stać się częścią naturalnych
zachowań dzieci, i wezwał kraje Unii, aby włączyły te zagadnienia do programu zajęć szkolnych. Także
w Polsce przybywa dzieci i młodzieży z nadwagą i otyłością. W 16 kontrolowanych szkołach wskaźnik ten
wzrósł średnio o 2 proc, ale w czterech aż o 5 proc. Jedynie w dwóch objętych badaniem placówkach nie
stwierdzono przypadków otyłości i nadwagi wśród uczniów.
 Komisje Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii rozpatrzyły informację o realizacji przez beneficjentów spoza sektora finansów publicznych projektów
współfinansowanych ze środków funduszy europejskich – na przykładzie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
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 Nadto Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej omówiła wyniki kontroli gospodarki ściekowej gmin na obszarach nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej w latach 2009-2011 (I półrocze).
 Przedmiotem obrad Komisji Skarbu Państwa były wyniki kontroli procesów prywatyzacji w przemyśle
farmaceutycznym.
 Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych wysłuchała m.in. informacji o wynikach kontroli udzielania
pomocy poszkodowanym w wyniku powodzi występujących w 2010 r., o zagrożeniach bezpieczeństwa
imprez masowych oraz o Organizacji wyjazdów i zapewnienia bezpieczeństwa osobom zajmującym kierownicze stanowiska w państwie, korzystającym z lotnictwa transportowego Sił Zbrojnych RP w latach 2005-2010.
Właściwe komisje sejmowe omówiły też 58 kontroli wykonania budżetu przeprowadzonych przez NIK.
1.2.1.	Dezyderaty jako element skuteczności funkcji kontrolnej Sejmu i NIK
Komisje sejmowe w procesie realizacji funkcji kontrolnej Sejmu odgrywają istotną rolę. Dysponują bowiem możliwością uchwalenia dezyderatu lub opinii. W myśl art. 85 Regulaminu Sejmu dezyderat zawiera postulat 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 wielu komisji sejmowych są często formułowane na podstawie wyników kontroli zrealizowanych
przez NIK i prezentowanych na posiedzeniach komisji. Na podstawie analizy wyników kontroli 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.
Komisje sejmowe na podstawie wyników kontroli NIK sformułowały następujące dezyderaty:
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Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej wystosowały
do Prezesa Rady Ministrów dezyderat w sprawie lepszego wykorzystania środków publicznych na pomoc materialną
dla uczniów. Impulsem do uchwalenia tego dokumentu była informacja z kontroli NIK, że jednostki samorządu terytorialnego nie wykorzystywały średnio 16 proc. środków z dotacji na te cele, w tym na pomoc w ramach programu
rządowego „Wyprawka szkolna” aż 38 proc. Sytuację mogłaby poprawić zmiana kryterium dochodowego, by więcej
uczniów mogło skorzystać z tej pomocy.
Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki wystosowała do Prezesa Rady Ministrów dezyderat w sprawie podjęcia działań w zakresie zapobiegania nadwadze i otyłości wśród dzieci i młodzieży. Członkom komisji pomogły
ustalenia kontroli NIK, z której wynika, że w ciągu ostatnich lat przybywa w Polsce dzieci dotkniętych nadwaga i otyłością. Istnieje pilna potrzeba wprowadzenia do szkół akcji edukacyjnej, której celem byłaby popularyzacja zdrowego
odżywiania.
Komisja Infrastruktury oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Rolnej wystosowały do ministra właściwego ds. budownictwa dezyderat w sprawie konieczności opracowania rządowego programu pomocy dla gmin
w rozwiązywaniu problemów związanych z degradacją stanu zasobu komunalnego. Podstawą dezyderatu były ustalenia kontroli NIK.
Komisja do spraw Kontroli Państwowej, w reakcji na ustalenia kontroli NIK, wystosowała dezyderaty:
 w sprawie podjęcia przez Ministra Gospodarki oraz Ministra Środowiska działań mających na celu dokonanie zmian przepisów dotyczących zasad tworzenia i gromadzenia środków funduszu likwidacji zakładu
górniczego. Z badań NIK wynika, że spółki węglowe, zawyżając wielkość odpisów na fundusz i zaniżając podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, spowodowały uszczuplenie
dochodów Skarbu Państwa o ok. 2 mln zł;
 do Prezesa Rady Ministrów w sprawie podjęcia działań zapewniających racjonalne gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa. Z ustaleń NIK wynika, że starostowie w większości nie mają aktualnych
informacji o nieruchomościach i nie dochowują staranności w przeszacowywaniu ich wartości, co świadczy
o nieprawidłowym gospodarowaniu mogącym prowadzić do zaniżania dochodów;
 do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie podjęcia przez Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych działań mających na celu uwzględnienie w zasadach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu
Państwa, zawartych w aktach wewnętrznych, przepisów zapewniających przejrzystość rozliczeń pomiędzy
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Agencją i wykonawcami. Ich dotychczasowa litera sprzyja, w ocenie NIK, występowaniu korupcjogennych
mechanizmów dowolności postępowania i braku wymaganej jawności działania;
 do Prezesa Rady Ministrów w sprawie objęcia szczególnym nadzorem analiz efektywności wsparcia przez
państwo podmiotów działających w specjalnych strefach ekonomicznych. Kontrola NIK wykazała, że wobec
braku mechanizmów umożliwiających przetwarzanie informacji o wielkości pomocy udzielanej przedsiębiorcom strefowym utrudnione jest analizowanie efektywności specjalnych stref ekonomicznych;
 do ministrów: Administracji i Cyfryzacji, Finansów oraz Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,
w sprawie stosowania środków egzekucyjnych przez powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego.
W ocenie NIK organy nadzoru budowlanego nieskutecznie egzekwują nałożone przez siebie obowiązki
z zakresu prawa budowlanego.

1.3.	Współpraca z Komisją do spraw Kontroli Państwowej
Przedstawiciele Najwyższej Izby Kontroli uczestniczyli w 2012 r. w dziesięciu posiedzeniach Komisji do spraw Kontroli Państwowej. W większości spotkań Izbę reprezentowali Prezes NIK lub wiceprezes, upoważnieni radcy Prezesa
NIK oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych.
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Dobrą tradycją stało się organizowanie na początku kolejnych kadencji Sejmu posiedzeń Komisji w siedzibie
Najwyższej Izby Kontroli. W 2012 r. swoje pierwsze posiedzenie Komisja odbyła właśnie w gmachu NIK. Zostało ono
poświęcone omówieniu organizacji i działalności kontrolnej Najwyższej Izby Kontroli. Prace związane z jej reorganizacją – wynikające z nowelizacji ustawy o NIK – zostały ukończone na jesieni 2011 r. Z ich rezultatami oraz z problemami wynikającymi z konieczności wdrażania nowej procedury kontrolnej mieli okazję zapoznać się posłowie,
spośród których wielu po raz pierwszy zasiadło w sejmowych ławach bądź zetknęło się z problematyką kontroli
państwowej.
Przygotowując swój plan pracy na 2012 r., Komisja zasięgała też opinii NIK; w posiedzeniach omawiających jego
projekt brał udział wiceprezes NIK. Posłowie postanowili m.in. zająć się problematyką organizacji systemu kontroli
w państwie, w tym rolą Izby jako ośrodka wiedzy o stanie spraw publicznych i propagatora dobrych praktyk, a wreszcie skutecznością realizacji funkcji kontrolnych NIK w aspekcie obowiązujących przepisów prawnych.
Komisja zapoznała się i rozpatrzyła dokumenty mające bezpośredni związek z funkcjonowaniem Najwyższej
Izby Kontroli. Były to: „Sprawozdanie z przeprowadzenia audytu zewnętrznego w zakresie wykonania budżetu
oraz gospodarki finansowej NIK za okres 2008-2010”, „Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za 2011 rok
w części budżetowej 07 – NIK” oraz „Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2013 w zakresie części budżetowej
07 – NIK”. Komisja zaopiniowała też propozycje tematów do planu pracy NIK na 2013 r. zgłoszone przez komisje
sejmowe.
27 marca 2012 r. na posiedzeniu Komisji do spraw Kontroli Państwowej Prezes NIK Jacek Jezierski zaprezentował
posłom informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli organizacji wyjazdów i zapewnienia bezpieczeństwa
osobom zajmującym kierownicze stanowiska w państwie, korzystającym z lotnictwa transportowego sił zbrojnych RP
w latach 2005-2010. – Rolą NIK było pokazanie całego systemu, a szczególnie tego, jakie jego braki nie zapobiegły
katastrofie – mówił Prezes NIK w dyskusji, która wywiązała się po przedstawieniu dokumentu NIK.
Jedno ze swych posiedzeń Komisja poświęciła dokonaniu przeglądu systemu kontroli państwa pod względem
funkcjonalności jego struktury i skuteczności. W dyskusji uczestniczyli m.in. wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli,
przewodniczący Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, Główny Inspektor Pracy oraz przedstawiciele
departamentów kontroli, skarg i wniosków niektórych ministerstw. Komisja wysłuchała też informacji Prezesa NIK
i przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych o współpracy NIK i RIO w realizowaniu zadań
kontroli państwowej.
Rezultaty kontroli NIK dają obraz stanu państwa i funkcjonowania jego poszczególnych organów. Prezes NIK
i Prokurator Generalny przedstawili na posiedzeniu Komisji informację o skuteczności postępowań karnych wszczętych po zawiadomieniach prokuratury przez NIK w 2011 r. Obowiązek ten wynikał zarówno z ustawy o Najwyższej
Izbie Kontroli, jak i z kodeksu postępowania karnego. Izba skierowała do organów powołanych do ścigania przestępstw i wykroczeń 184 zawiadomienia.
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Prezes NIK złożył także przed Komisją informację o funkcjonowaniu ustawodawstwa antykorupcyjnego w administracji państwowej w świetle ustaleń kontroli NIK. W Izbie istnieje system analizowania zagrożenia korupcją kontrolowanej działalności. Jego istotą jest badanie zagrożeń głównie pod kątem występowania mechanizmów korupcjogennych, czyli takich nieprawidłowości, które powodują bądź zwiększają ryzyko korupcji. Komisja do spraw Kontroli
Państwowej ostatnią ocenę ustawodawstwa antykorupcyjnego i jego skuteczności sformułowała przed czterema
laty. Od tego czasu, w opinii NIK, w sposobie działania instytucji publicznych nie nastąpił dostateczny postęp, aktualne pozostają zarówno zdefiniowane wówczas mechanizmy korupcjogenne, jak i podstawowe obszary zagrożenia.
Komisja do spraw Kontroli Państwowej oraz wyłoniona przez nią podkomisja rozpatrywały poselski projekt
zmiany ustawy o NIK. Dotyczył on ograniczenia uprawnień Izby – zgodnie z tą propozycją kontrolerzy nie mogliby
mieć dostępu do danych o pochodzeniu rasowym lub etnicznym obywateli, ich poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności wyznaniowej, partyjnej lub związkowej, kodzie genetycznym,
nałogach lub życiu seksualnym. Projekt uzyskał akceptację Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
i Rzecznika Praw Obywatelskich oraz został poddany publicznemu wysłuchaniu w obecności przedstawicieli organizacji pozarządowych. We wrześniu 2012 r. na posiedzeniu Komisji odbyło się pierwsze czytanie projektu, a w październiku Komisja rozpatrzyła sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o tym projekcie. Jednak wobec pojawienia się
nowej okoliczności, a mianowicie wniosku Prokuratora Generalnego do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie
niezgodności z konstytucją właśnie tych przepisów ustawy o NIK, których dotyczy projekt nowelizacji, prace legislacyjne w Sejmie zostały zawieszone do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Trybunał.
Prezes Najwyższej Izby Kontroli przedstawił Komisji w lipcu 2012 r. „Sprawozdanie z działalności NIK w 2011
roku” wraz z opiniami pozostałych komisji sejmowych. Komisja do spraw Kontroli Państwowej – po wysłuchaniu
dodatkowych wyjaśnień wiceprezesa NIK oraz w wyniku przeprowadzonej dyskusji – pozytywnie zaopiniowała działalność Najwyższej Izby Kontroli w 2011 r.
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Komisja 25 kwietnia 2012 r. zaopiniowała dla Marszałka Sejmu wniosek Prezesa Najwyższej Izby Kontroli o powołanie Wojciecha Kutyły na stanowisko wiceprezesa NIK.
Rozpatrywanie informacji NIK o przeprowadzonych kontrolach jest jednym z zadań zapisanych w planie pracy
Komisji do spraw Kontroli Państwowej. Przedkładając te dokumenty na posiedzeniach Komisji, Izba realizuje swoje
konstytucyjne i ustawowe obowiązki dotyczące informowania najważniejszych czynników w państwie o stanie
spraw publicznych. W 2012 r. Komisja rozpatrzyła informacje NIK o wynikach kontroli:
 tworzenia funduszy likwidacji kopalń i zakładów górniczych oraz gospodarowania ich środkami przez spółki
górnictwa węgla kamiennego;
 wyjazdów najważniejszych osób w państwie korzystających z lotnictwa transportowego Sił Zbrojnych RP
w latach 2005-2010;
 wykonania w 2011 r. budżetu państwa w części 09 – Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji;
 wdrażania budżetu państwa w układzie zadaniowym – ocena procesów: planowania, monitorowania
i sprawozdawczości;
 postępowania urzędów skarbowych i urzędów kontroli skarbowej w sprawach o wykroczenia i przestępstwa skarbowe;
 audytu wewnętrznego w systemie kontroli zarządczej;
 aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa
w woj. wielkopolskim;
 rozliczania przez Agencję Nieruchomości Rolnych inwestycji i likwidacji obiektów budowlanych na dzierżawionych nieruchomościach;
 pomocy publicznej udzielonej w latach 2006-2010 przedsiębiorcom działającym w specjalnych strefach
ekonomicznych;
 wykonania wniosków pokontrolnych skierowanych po kontroli skuteczności stosowania środków egzekucyjnych przez powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego w latach 2006-2007.
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Podczas posiedzenia Komisji do spraw Kontroli Państwowej NIK przedstawiła informację o wnioskach de lege
ferenda wynikających z kontroli NIK z lat 2010 i 2011. Prowadząc badania różnych obszarów życia publicznego,
Izba spotyka się z przypadkami funkcjonowania złego prawa bądź występowania luk w prawie. Obie te sytuacje
wymagają naprawy i stąd aktywność NIK w tej sferze. W ciągu tych dwóch lat Najwyższa Izba Kontroli sformułowała
i przekazała do Sejmu RP 105 wniosków de lege ferenda; w tej liczbie 88 wniosków dotyczyło nowelizacji ustaw,
a 17 dokonania zmian w rozporządzeniach. W całości uwzględnione zostało 17 z nich, kolejne 5 częściowo. Oznacza
to, że 79 proc. wniosków Izby oddalono.

1.4.	Zlecenia kontroli przez Sejm RP
NIK podejmuje kontrole głównie z własnej inicjatywy, ale także na zlecenie Sejmu lub jego organów, na wniosek
Prezydenta RP oraz Prezesa Rady Ministrów1. Podczas posiedzenia 19 stycznia 2011 r. Komisja ds. Kontroli Państwowej zwróciła się do NIK o przeprowadzenie kontroli stanu realizacji wsparcia finansowego i rzeczowego dla
podmiotów gospodarczych z obszarów dotkniętych powodziami w 2010 r. Zagadnienie objęte kontrolą mieściło
się w ramach priorytetowych kierunków kontroli na lata 2009-2011 Państwo efektywnie zarządzające zasobami
publicznymi – pomoc publiczna i udzielanie dotacji. Wnioskowany temat kontroli wprowadzono do Planu pracy NIK
na 2011 r. pt. Pomoc dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi w 2010 r. Kontrolę przeprowadzono
w IV kwartale 2011 r. Informacja o wynikach kontroli została zatwierdzona 21 czerwca 2012 r. i przekazana Marszałkowi Sejmu RP i Prezesowi Rady Ministrów w sierpniu 2012 r.
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W kwietniu 2012 r. Marszałek Sejmu RP skierował do NIK wniosek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 11 kwietnia 2012 r. o przeprowadzenie kontroli realizacji przez Agencję Rynku Rolnego programu wypłat rekompensat dla
producentów warzyw, którzy ponieśli straty w 2011 r. z powodu pojawienia się bakterii E-coli. NIK przeprowadziła
kontrolę doraźną koordynowaną pt. Realizacja programu wsparcia producentów warzyw w związku z kryzysem spowodowanym szczepem bakterii EHEC w 2011 r. w Agencji Rynku Rolnego w Warszawie oraz w dwóch
oddziałach terenowych ARR w Poznaniu i Łodzi2 Informacja o wynikach kontroli została zatwierdzona 28 marca
2013 r. i przekazana Marszałkowi Sejmu RP i Prezesowi Rady Ministrów w kwietniu 2013 r.

2. Współpraca z innymi organami
2.1. Formy współpracy
Na podstawie art. 12 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli inne organy kontroli, rewizji i inspekcji działające w administracji rządowej i samorządzie terytorialnym są obowiązane do współpracy z Izbą. Polega ona m.in. na udostępnianiu NIK, na jej wniosek, wyników kontroli przeprowadzonych przez te organy, przeprowadzaniu określonych kontroli
wspólnie pod kierownictwem Najwyższej Izby Kontroli lub przeprowadzaniu kontroli doraźnych na zlecenie 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.
W 2012 r. NIK współpracowała m.in. z Zespołem Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Skarbu Państwa, Departamentem Kontroli Ministerstwa Obrony Narodowej, Transportowym Dozorem Technicznym, Głównymi Inspektorami
Nadzoru Budowlanego, Transportu Drogowego, Ochrony Środowiska, Państwową Inspekcją Pracy, a także komendantami głównymi Policji i Państwowej Straży Pożarnej, Państwowym Głównym Inspektorem Sanitarnym, Głównym
Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Szefem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Głównym Inspektorem
Kontroli Skarbowej, prezesami regionalnych izb obrachunkowych, wojewódzkimi lekarzami weterynarii, wojewódzkimi inspektorami Inspekcji Sanitarnej i Handlowej, dyrektorami urzędów skarbowych i kontroli skarbowej oraz organami szczebla powiatowego.

1
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Art. 6 ust. 1 ustawy o NIK.
W przedmiotowym zakresie, na prośbę Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, NIK przeprowadziła odrębną kontrolę doraźną
w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego w Kielcach.
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Współpraca z organami kontroli, rewizji i inspekcji działającymi w administracji rządowej i samorządzie terytorialnym przybierała w 2012 r. formy określone w ustawie o NIK. Wspólne prowadzenie badań 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 właśnie
forma współpracy, szczególnie na szczeblu wojewódzkim i powiatowym, była dominująca w minionym roku.

2.2.	Udostępnianie NIK wyników kontroli
przeprowadzonych przez inne organy kontroli
Informacje zawarte w raportach z kontroli przeprowadzanych przez inne organy są źródłem wiedzy o obszarach,
w których występują nieprawidłowości. Wyniki tych kontroli stanowią dla NIK materiał uzupełniający przy opracowywaniu programów kontroli, a także mogą być materiałem dowodowym w prowadzonym postępowaniu kontrolnym.
Korzystanie przez NIK z ustaleń kontroli już wcześniej przeprowadzonych przez właściwe organy w danym podmiocie
znacznie zmniejsza uciążliwość kontroli dla jednostki kontrolowanej. Pozwala na racjonalne gospodarowanie zasobami i eliminuje potrzebę powielania tych samych badań przez różne organy kontroli czy inspekcji.

Rozdział IV

Podczas kontroli Wykonywania zadań przez administrację publiczną w zakresie bezpieczeństwa przewozu
towarów niebezpiecznych NIK wykorzystała wyniki kontroli przeprowadzonych przez: Transportowy Dozór Techniczny, inspektoraty: Transportu Drogowego oraz Ochrony Środowiska, Państwową Inspekcję Pracy, a także komendy
Policji i Państwowej Straży Pożarnej. Ustalenia kontroli dotyczyły m.in. spełniania przez przedsiębiorców wymagań
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracownikom uczestniczących w przewozie towarów niebezpiecznych,
przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, w tym strat ładunków z towarami niebezpiecznymi powstałych
podczas przewozu, oraz lokalizacji parkingów i spełniania wymagań określonych przepisami przez parkingi, na które
powinny być usuwane awaryjnie pojazdy z towarami niebezpiecznymi. Badane były także okręgowe stacje kontroli
pojazdów w zakresie zgodności ich wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami niezbędnymi do wykonywania badań technicznych pojazdów przewożących towary niebezpieczne, a także zasięgano informacji dotyczących
sporządzania przez PSP tzw. katalogu zagrożeń, w tym danych dotyczących liczby i lokalizacji zakładów o dużym
lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w związku z produkcją lub wykorzystywaniem
substancji niebezpiecznych.
Badając, jak w praktyce wygląda Ochrona dróg przed niszczeniem przez przeciążone pojazdy, NIK zasięgała dodatkowych informacji związanych z kontrolami w wojewódzkich inspektoratach transportu drogowego oraz
w izbach celnych.
NIK, badając Stan profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP na przykładzie wybranych jednostek wojskowych oraz
Wyposażanie i zaopatrywanie polskich kontyngentów wojskowych uczestniczących w operacjach poza granicami państwa, wykorzystała wyniki wybranych kontroli problemowych, przeprowadzanych przez Departament
Kontroli Ministerstwa Obrony Narodowej.
W kontroli Przestrzegania praw pacjenta w lecznictwie psychiatrycznym NIK, oceniając warunki sanitarne,
techniczne, budowlane i przeciwpożarowe obiektów szpitalnych, wykorzystała opinie opracowane przez Państwowego Głównego Inspektora Sanitarnego, Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Komendanta Głównego
Państwowej Straży Pożarnej, dotyczące szpitali psychiatrycznych i oddziałów psychiatrycznych w szpitalach ogólnych, przygotowane m.in. na wniosek Rzecznika Praw Pacjenta. NIK wystąpiła także o udostępnienie wyników kontroli do powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego, komendantów powiatowych Państwowej Straży Pożarnej
oraz powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych. Otrzymane wyniki kontroli dotyczyły m.in. stanu technicznego i zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów szpitalnych, przestrzegania norm żywieniowych i zgodności
posiłków z jadłospisem oraz przestrzegania przepisów dotyczących stanu higienicznego i sanitarnego w oddziałach psychiatrycznych. Kontrola wykazała m.in. niedostateczne zabezpieczenie warunków sanitarnych, technicznych
i przeciwpożarowych pomieszczeń i obiektów szpitali.
Podczas kontroli Restrukturyzacji przedsiębiorców finansowanej ze środków Funduszu Restrukturyzacji
Przedsiębiorców Zespół Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Skarbu Państwa udzielał informacji kontrolerom
NIK na temat wyników prowadzonych przez siebie kontroli wewnętrznych.
Przeprowadzając kontrolę doraźną Bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce, Izba korzystała z ustaleń
poczynionych w trakcie badań wykonanych przez Urząd Transportu Kolejowego. Zostały one przeprowadzone
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w zakładach PLK SA w Skarżysku-Kamiennej, Sosnowcu, Wałbrzychu, Warszawie oraz wybranych firmach przewozowych. Ich rezultatem było ujawnienie licznych nieprawidłowości, negatywnie wpływających na bezpieczeństwo
ruchu kolejowego.

2.3.	Wybrane kontrole przeprowadzone wspólnie pod kierownictwem
Najwyższej Izby Kontroli lub kontrole doraźne na zlecenie NIK
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.
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; otrzymania skargi (wniosku)
w określonej sprawie, której Izba nie może zbadać ze względu na brak uprawnień; 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.

Rozdział IV

NIK skontrolowała Wykorzystanie przez beneficjentów środków unijnych w ramach projektu „Proste drogi
do sukcesu” w latach 2009-2010. Dzięki współpracy z instytucją pośredniczącą Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki uzyskano wymierne rezultaty kontroli: powiat nakielski przekazał w październiku 2012 r. kwotę 167,8 tys. zł
na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego, nieprawidłowo wydatkowaną podczas realizacji projektu
w ramach PO KL.
Celem kontroli Realizacji „Krajowego planu gospodarki odpadami 2010” w zakresie likwidacji mogilników była ocena działań podejmowanych w ramach „Krajowego planu gospodarki odpadami 2010” przez
organy administracji publicznej w celu likwidacji mogilników na terenie kraju oraz ocena prawidłowości
dotychczasowych likwidacji. Czynności kontrolne przeprowadzono w urzędach marszałkowskich i w wojewódzkich inspektoratach ochrony środowiska sześciu województw (kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego,
podlaskiego, śląskiego i zachodniopomorskiego) oraz w Ministerstwie Środowiska. W trakcie kontroli współpracowano z Inspekcją Ochrony Środowiska. Kontrolowanym wojewódzkim inspektorom ochrony środowiska zlecono,
w trybie art. 12 pkt 2 lub pkt 3 ustawy o NIK, kontrole doraźne łącznie 19 mogilników lub miejsc po ich likwidacji,
natomiast od wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska z województw dolnośląskiego i opolskiego uzyskano,
w trybie art. 12 pkt 1 tej ustawy, materiały z kontroli mogilników przeprowadzonych przez Inspekcję. Oględziny lub
zlecone Inspekcji Ochrony Środowiska przez NIK kontrole dotychczas niezlikwidowanych mogilników w województwach mazowieckim i zachodniopomorskim wykazały niezadowalające ich zabezpieczenie przed dostępem osób
trzecich.
Podczas kontroli Dostępności obiektów użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim NIK zleciła, na podstawie art. 12 pkt 3 ustawy o NIK, ośmiu kontrolowanym powiatowym
inspektorom nadzoru budowlanego sprawdzenie dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych 121 obiektów
użyteczności publicznej, oddanych do użytkowania na obszarze ich działania w latach 2009-2011 i w I połowie
2012 r. Kontrolerzy NIK uczestniczyli w oględzinach tych obiektów. Wystąpiono również do 94 organów administracji
publicznej z województwa podlaskiego o informacje dotyczące dostosowania budynków będących ich siedzibami
do korzystania przez osoby niepełnosprawne3.
W ramach kontroli Realizacji programu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej
w regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich” NIK oceniła realizację
przez organy gmin tego programu w kierunku pełnego zaspokojenia potrzeb zaopatrzenia mieszkańców regionu
Wielkich Jezior Mazurskich w wodę oraz ograniczających niekorzystny wpływ nieczystości ściekowych na stan
wód powierzchniowych w tym regionie. Podczas kontroli w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn Najwyższa Izba Kontroli,
3
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Pytania w formie ankiety zostały skierowane do 60 ze 118 samorządów gminnych, wszystkich 14 samorządów powiatowych oraz
20 organów rządowej administracji zespolonej i niezespolonej, działających na obszarze województwa podlaskiego.
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w związku ze stwierdzeniem znacznych rozbieżności danych o długości sieci wodno-kanalizacyjnej wybudowanej
w ramach trzech zadań inwestycyjnych, zleciła Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego skontrolowanie prawidłowości sporządzenia przez uprawnionych
geodetów inwentaryzacji powykonawczej tej inwestycji. Ustalona przez NIK rozbieżność dotyczyła 43,1 km. Zlecona
kontrola potwierdziła wskazaną przez NIK rozbieżność, ustalając, że spowodowana ona była m.in. brakiem w projekcie technicznym jednoznacznego zapisu i oznaczenia wskazującego, które odcinki przewodów wodno-kanalizacyjnych są przyłączem, a które siecią. Skontrolowani geodeci wnieśli także dodatkowe opłaty za czynności geodezyjne
i kartograficzne (wraz z ustawowymi odsetkami) w kwocie 4 tys. zł.
W ramach jednej kontroli NIK może zlecać kontrole doraźne różnym organom inspekcji. Badając Przestrzeganie
praw pacjenta w lecznictwie psychiatrycznym, NIK nie tylko korzystała z opinii innych organów, ale także zleciła
powiatowym inspektorom nadzoru budowlanego przeprowadzenie kontroli doraźnej w zakresie oceny stanu technicznego szpitali pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami budowlanymi. Państwowym powiatowym
inspektorom sanitarnym zlecono kontrolę w zakresie oceny prawidłowości odżywiania pacjentów w szpitalach i warunków sanitarnych. W tym samym postępowaniu kontrolnym zlecono kontrole doraźne innym organom, m.in. komendantom powiatowym i miejskim Państwowej Straży Pożarnej w zakresie zgodności stanu bezpieczeństwa pożarowego
i jego dokumentacji z obowiązującymi przepisami prawa. Zadaniem wymienionych organów była m.in. weryfikacja
zgodności działalności szpitali z obowiązującymi przepisami budowlanymi, przeciwpożarowymi i sanitarnymi.

Rozdział IV

Kontrolując Utrzymanie przez gminy czystości i porządku w miejscach publicznych, NIK zasięgała informacji
u 34 właściwych terenowo państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych, m.in. na temat występowania
populacji gryzoni na obszarze kontrolowanych gmin. Ponadto w trybie art. 12 pkt 3 ustawy o NIK zlecono Wielkopolskiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska przeprowadzenie kontroli doraźnej nieczynnego składowiska odpadów w Goraninie, stwarzającego, z uwagi na zły stan techniczny, duże zagrożenie dla środowiska (gmina Ślesin).
Przeprowadzona przez ten organ kontrola potwierdziła nieprawidłowości. Natomiast w wystąpieniu pokontrolnym
skierowanym do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kłodzku NIK sformułowała 2 wnioski dotyczące
przeprowadzenia kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych w gminie Duszniki-Zdrój celem sprawdzenia,
czy nie wystąpiły okoliczności określone w art. 66 prawa budowlanego, wymagające podjęcia działań dyscyplinujących wobec osób odpowiedzialnych za nieprzeprowadzanie z wymaganą częstotliwością i zakresem okresowych
kontroli stanu technicznego. Wyniki kontroli tego organu potwierdziły nieprawidłowości. W postępowaniu kontrolnym dotyczącym Utrzymania czystości i porządku w gminach województwa łódzkiego NIK współpracowała
z powiatową inspekcją weterynaryjną oraz jednostkami Policji.
W toku kontroli Wykonywania zadań przez administrację publiczną w zakresie bezpieczeństwa przewozu
towarów niebezpiecznych Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Poznaniu przeprowadził na wniosek
NIK kontrole bezpieczeństwa przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Kontrole, którymi objęto 279 pojazdów (lub zespołów pojazdów), wykazały, że występują istotne nieprawidłowości (wystawiono 9 decyzji administracyjnych, ukarano kierowców mandatami karnymi w wysokości 4,1 tys. zł, wszczęto 25 postępowań administracyjnych zagrożonych karami grzywny na kwotę 74,1 tys. zł, zatrzymano 1 dowód rejestracyjny pojazdu).
NIK w 2012 r. zbadała Organizację i finansowanie turnusów rehabilitacyjnych w województwie kujawsko-pomorskim. Dodatkowo w toku postępowania, na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o NIK, na zlecenie Izby została
przeprowadzona przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim kontrola
stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego Szpitala Uzdrowiskowego nr 3 w Ciechocinku. Izba zleciła także Naczelnikowi Drugiego Urzędu Skarbowego w Koszalinie przeprowadzenie kontroli organizacji i finansowania turnusów
rehabilitacyjnych w ośrodku Panorama Morska – Pomorskie Centrum Rehabilitacji Zdrowia i Urody w Jarosławcu,
w których uczestniczyły osoby niepełnosprawne skierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku.
W kontroli Jakości świadczonych usług w domach pomocy społecznej w województwie podkarpackim
uczestniczyły na zlecenie NIK miejskie oraz powiatowe jednostki Państwowej Straży Pożarnej (20 jednostek), Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie (przeprowadziła 10 kontroli), Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie (przeprowadziła 5 kontroli) oraz WSSE w Krośnie (przeprowadziła 1 kontrolę).
Rezultatem współpracy NIK z ww. organami inspekcji były stwierdzenie nieprawidłowości w zakresie stanu sanitarnego w 9 domach oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 10 domach (na 20 skontrolowanych). W wyniku
stwierdzonych nieprawidłowości domy pomocy społecznej otrzymały zalecenia pokontrolne usunięcia stwierdzonych
nieprawidłowości.
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2.4.	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, Szefem Urzędu Zamówień Publicznych, Głównym Inspektorem Transportu Drogowego, Głównym Inspektorem Pracy i Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.
Współpraca NIK i RIO była jednym z tematów posiedzenia Komisji ds. Kontroli Państwowej, które odbyło się
26 września 2012 r. O współdziałaniu instytucji mówili Marian Cichosz, wiceprezes NIK, Józef Górny, dyrektor Departamentu Administracji Publicznej NIK, oraz Teresa Gołębiowska, wiceprezes RIO w Warszawie. NIK i RIO współpracują od lat. Instytucje wymieniają się doświadczeniami i informacjami, podejmują wspólne kontrole problemowe oraz organizują 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.
W 2012 r. w ramach bieżącej realizacji porozumienia delegatury okresowo wymieniały z RIO w Kielcach informacje
o planowanych kontrolach w jednostkach samorządu terytorialnego, co pozwalało 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 były przy typowaniu jednostek samorządu terytorialnego do kontroli, zwłaszcza kontroli wykonania budżetu państwa.
Najwyższa Izba Kontroli i regionalne izby obrachunkowe współdziałają także przy badaniu zasadności zgłaszanych do nich skarg. I tak, delegatury NIK udostępniają RIO skargi z zakresu ich właściwości, a RIO przekazują Izbie
informacje o przedstawianych w skargach faktach i okolicznościach, które mogą stać się przedmiotem kontroli NIK.

Rozdział IV

Ponadto obie strony współpracują w zakresie szkoleń. We wrześniu 2012 r. RIO w Olsztynie zorganizowała konferencję poświęconą nowemu podejściu do zamówień publicznych. Sympozjum odbyło się pod auspicjami Prezesa
Urzędu Zamówień Publicznych. W spotkaniu licznie uczestniczyli kontrolerzy NIK. Natomiast pracownicy gdańskiej
RIO wzięli udział w szkoleniach o zarządzaniu ryzykiem. Kurs został zorganizowany przez Delegaturę NIK w Gdańsku.
Dyrektor Józef Górny wskazał jeszcze jeden obszar wspólnego działania instytucji – wymianę doświadczeń wynikającą ze współpracy międzynarodowej. Służy temu m.in. współdziałanie bydgoskiej delegatury i tamtejszej RIO, która
nawiązała kontakt z najwyższym organem kontroli Węgier.

3. Panele ekspertów 
Panel ekspertów jest narzędziem stosowanym wspomagająco w procesie kontroli. Pozwala lepiej poznać
i naświetlić z rozmaitych perspektyw istotne problemy związane z tematyką planowanej lub prowadzonej kontroli.
W spotkaniach panelowych uczestniczą naukowcy, przedstawiciele administracji, urzędów, stowarzyszeń, fundacji
a także świata biznesu. Tak szeroki i różnorodny wachlarz uczestników pozwala uwzględnić w dyskusji i wnioskach
wiele aspektów: prawny, ekonomiczny, społeczny, organizacyjny, techniczny i ekologiczny, czyniąc tym samym kontrole przeprowadzane w NIK lepiej dostosowanymi do wymogów współczesnego świata.
Wnioski z dyskusji panelowych są wykorzystywane na różnych etapach postępowania kontrolnego. Wzbogaca
się o nie programy kontroli, trafniej i pełniej typuje podmioty do kontroli, ukierunkowuje precyzyjniej zakres czynności kontrolnych. Narady z ekspertami są także pomocne w formułowaniu wniosków pokontrolnych, szczególnie
w obszarze zmiany prawa.
W 2012 r. 14 departamentów i delegatur NIK zorganizowało 20 spotkań panelowych z udziałem ekspertów
odnoszących się do 18 kontroli. Wśród debat nieznacznie przeważały te zorganizowane przed kontrolą – było ich 11,
w pozostałych przypadkach spotkania z udziałem ekspertów odbyły się po zakończeniu czynności kontrolnych.
W przypadku dwóch kontroli zorganizowano dwa spotkania poświęcone jednemu badanemu przez NIK zagadnieniu w wersji przed kontrolą i w jej trakcie.
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Poniżej przykładowe tematy paneli z udziałem ekspertów.
Departament Administracji Publicznej zorganizował, z udziałem naukowców i przedstawicieli administracji
publicznej, panel służący merytorycznemu wsparciu przygotowywanej informacji o wynikach kontroli pn. Wdrażanie budżetu państwa w układzie zadaniowym – ocena procesów planowania, monitorowania i sprawozdawczości. Uczestnicy spotkania byli zgodni, że istotne jest przypisanie zadaniowemu układowi wydatków waloru
narzędzia zarządzania środkami publicznymi. Eksperci zwrócili uwagę na konieczność prowadzenia dialogu społecznego (w tym pomiędzy rządem i samorządem terytorialnym), by wypracować strategię i priorytety w działalności
publicznej. Za ważne uznali m.in. podniesienie świadomości obywateli w zakresie rozliczania dysponentów z osiągniętych celów poszczególnych szczebli zadaniowego układu wydatków, co wpłynie na zmianę kultury zarządzania
środkami publicznymi.
Po zakończeniu czynności kontrolnych w kontroli Realizacji przedsięwzięć w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji zorganizował panel ekspertów z udziałem przedstawicieli podmiotów odpowiedzialnych za promocję i wspieranie PPP oraz praktyków uczestniczących
w realizacji przedsięwzięć PPP (Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości, Centrum PPP, Instytutu PPP, Platformy PPP, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju,
Związku Powiatów Polskich oraz firm doradczych działających w obszarze PPP).
Departament Infrastruktury w związku z przygotowywaniem kontroli doraźnej Bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce zorganizował panel ekspertów, w którym uczestniczyli przedstawiciele komisji sejmowych, kolejowych związków zawodowych oraz świata nauki. Podczas spotkanie zidentyfikowano najważniejsze z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego kierunki badań kontrolnych.

Rozdział IV

Kontroli Nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratorów oświaty i dyrektorów szkół publicznych, prowadzonej przez Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego, poświęcono dwa spotkania
panelowe. Celem pierwszego było zapoznanie się z opinią ekspertów oraz dyskusja o najważniejszych problemach
dotyczących funkcjonowania nadzoru pedagogicznego. Drugie spotkanie, po 9 miesiącach, zostało dodatkowo
wzbogacone o wstępne wyniki kontroli NIK. Dyskusja przeprowadzona podczas obu paneli umożliwiła sformułowanie wniosków systemowych dotyczących obszaru objętego kontrolą NIK. Uczestnikami paneli byli przedstawiciele
Ministerstwa Edukacji Narodowej, Podlaski Kurator Oświaty, przedstawiciele administracji samorządowej, naukowcy,
pedagodzy, działacze Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz działacze Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ
„Solidarność”.
Główną tezą panelu ekspertów dotyczącego kontroli Wykorzystania środków publicznych na naukę była
konieczność podjęcia skutecznych działań na rzecz efektywnego wykorzystania środków publicznych i określenia
strategicznych programów badań naukowych i wdrożeń oraz koncentracji potencjału badawczego na realizacji tych
programów. W spotkaniu zorganizowanym przez Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego udział
wzięli m.in.: przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu
Warszawskiego i Rady Głównej Instytutów Badawczych.
Departament Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego przeprowadził przed kontrolą Prawidłowości uzyskiwania i przetwarzania przez uprawnione podmioty danych z billingów, informacji o lokalizacji oraz innych
danych, o których mowa w art. 180c ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne panel z udziałem ekspertów specjalizujących się w zagadnieniach będących przedmiotem planowanej kontroli. W dyskusji udział
wzięli przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz służb i instytucji wykorzystujących dane uzyskiwane od podmiotów
prowadzących działalność telekomunikacyjną do realizacji swych zadań ustawowych.
Najważniejszym wnioskiem z prowadzonej dyskusji jest konstatacja, że uregulowania dotyczące udostępniania
danych, o których mowa w art. 180c i art. 180d prawa telekomunikacyjnego, stanowią ingerencję w konstytucyjne
prawo jednostki do ochrony życia prywatnego, wolności komunikowania się oraz autonomii informacyjnej.
Kontrola Realizacji programów zwalczania salmonelli w stadach kur została poprzedzona przez Departament
Rolnictwa i Rozwoju Wsi spotkaniem kontrolerów z przedstawicielem Państwowego Instytutu Weterynaryjnego –
Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. Uczestnicy panelu zapoznali się z aktualną wiedzą na temat tego
szczepu bakterii i skutków, jakie może ona wywoływać. Ekspert przedstawił m.in. dane epidemiologiczne dotyczące
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salmonellozy u ludzi i zwierząt, procedury związane z salmonellą i powodowanymi przez nią schorzeniami oraz
przybliżył metody badań.
Problemy polskiego systemu ratownictwa medycznego zostały omówione na tle wyników kontroli Funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego podczas spotkania z ekspertami zaproszonymi przez Departament Zdrowia.
W dyskusji zabrali głos przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Wojewody Mazowieckiego, Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego, Wojskowego Instytutu Medycznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej, Narodowego
Funduszu Zdrowia, konsultanci krajowy i wojewódzcy z Pomorza i Lubuskiego – specjaliści medycyny ratunkowej.
Delegatura NIK we Wrocławiu, w związku z powierzeniem jej koordynacji kontroli ogólnokrajowej pt. Poszukiwanie, wydobywanie i zagospodarowanie gazu łupkowego, zorganizowała panel ekspertów, w którym oprócz
kontrolerów wzięli udział przedstawiciele: Sejmu, Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutu Nauk Geologicznych PAN, Krajowej Komisji
ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko, Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, Wyższego Urzędu Górniczego i przedsiębiorców poszukujących złóż gazu łupkowego (PGNIG SA, Orlen
Upstream). Spotkanie pomogło zobrazować dotychczasową wiedzę i podejmowane działania na rzecz poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania i zagospodarowania gazu łupkowego w Polsce z wieloaspektowej perspektywy.
Wskazano na niedoskonałości w przepisach prawa, trudności organizacyjno-technicznie oraz zagrożenia ekologiczne
związane z tą działalnością. Uczestnicy panelu zapoznali z możliwymi kierunkami zagospodarowania pozyskanego
gazu niekonwencjonalnego w kontekście całościowego bilansu energetycznego kraju, a wyniki dyskusji posłużyły
do weryfikacji opracowanego projektu programu kontroli.
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4. Polityka informacyjna NIK oraz udostępnianie informacji publicznej 
4.1.	Polityka informacyjna NIK
Najwyższa Izba Kontroli prowadzi politykę otwartości wobec obywateli oraz mediów. W NIK działa Wydział Prasowy, którego pracownicy dostarczają mediom informacji oraz ułatwiają kontakt z kierownictwem i pracownikami
Izby. Ponadto aktualne oraz archiwalne materiały, także w formie multimedialnej, dostępne są też na stronie internetowej NIK oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. NIK aktywna jest także na portalach społecznościowych.

4.2.	Strona internetowa
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 wiedzę o roli NIK jej organizacji, strukturze i historii.
Internauci coraz częściej dzielą się informacjami ze stron Izby, przekazując je dalej za pomocą portali społecznościowych. Jest to wizytówka urzędu skierowana do obywateli.
Strona nik.gov.pl cieszy się stałym zainteresowaniem internautów. W 2012 r. portal NIK zanotował ponad 2 mln
odsłon. Serwis odwiedziło ponad pół miliona użytkowników. W 2012 r. internauci najczęściej odwiedzali dział Praca
w NIK. Równie popularne były serwisy Aktualności oraz Wyniki kontroli. Rosnącą popularnością cieszyły się istniejące
już profile w portalach społecznościowych: Facebook, Twitter i YouTube. Łącznie w 2012 r. dołączyło do nich kilkaset
osób. Dodatkowo utworzony został profil w serwisie Google+. Na wszystkich profilach publikowane są aktualności
i powiadomienia o najnowszych wynikach kontroli.
Biuletyn Informacji Publicznej NIK obecnie współdzieli większość treści ze stroną internetową, są w nim zamieszczane informacje o zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Izbę. Zarówno na stronie internetowej, jak i w Biuletynie dostępny jest elektroniczny wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Sprawozdanie z działalności BIP
opublikowano w osobnym rozdziale.
W 2012 r. Wydział Prasowy szczególny nacisk położył na zdynamizowanie i wypromowanie anglojęzycznej wersji
strony internetowej. Wszystkie najważniejsze tematy z działu Aktualności są na bieżąco tłumaczone i niemal równocześnie ukazują się na obu wersjach strony.
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4.3.	Portal intranetowy NIK
Portal wewnętrzny NIK to intranetowa platforma wspomagająca komunikację wewnętrzną w Najwyższej Izbie
Kontroli. Dostęp do serwisu ma każdy pracownik Izby. Na portalu publikowane są najświeższe informacje dotyczące
pracy instytucji, spraw pracowniczych, współpracy z innymi urzędami. Platforma to także miejsce, w którym gromadzone są aplikacje komputerowe, szablony dokumentów, formularze przydatne w codziennej pracy kontrolerów
i pracowników administracyjnych.
Codziennie portal intranetowy notuje ponad 4 tys. odsłon. Największą popularnością w 2012 r. cieszyły się artykuły dotyczące szkoleń oraz nagród.

4.4.	Działalność NIK w przekazach medialnych
Wydział Prasowy NIK największy nacisk kładzie na nowoczesny, dynamiczny sposób przekazu, odpowiadający
wymaganiom współczesnych mediów. Dzięki strategii „błyskawicznej” odpowiedzi oraz stałej dostępności rzecznika
prasowego NIK i kierownika Wydziału Prasowego dla dziennikarzy Izba funkcjonuje jako instytucja otwarta, nadążającą za procesem zmian w społeczeństwie informacyjnym. Wydział Prasowy przykłada dużą wagę także do dwustronności relacji instytucja kontrolna – społeczeństwo, oraz aktualności prezentowanych zagadnień, co pozwala
pokazać, że Izba rzeczywiście, a nie tylko teoretycznie, jest instytucją towarzyszącą obywatelom.
W 2012 r. we wszystkich mediach ukazało się łącznie 13 426 materiałów o NIK (w 2011 – 12 142 publikacje).
Część z nich podejmowała tematy dotyczące nowelizacji ustawy o NIK, spraw personalnych i budżetu Izby. Wynikom
kontroli w minionym roku poświęcono ponad 85 proc. materiałów, z czego 2810 ukazało się w prasie, 846 w radiu,
728 w telewizji, a 8067 w Internecie.
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Nieprzerwanie od 2009 r. wzrasta liczba materiałów medialnych dotyczących NIK. W każdej z kategorii przekazów: publikacjach prasowych i internetowych, materiałach radiowych i telewizyjnych liczba ta była wyższa niż
w 2011 r. W wydaniach ogólnopolskich trzech najbardziej liczących się dzienników: „Gazety Wyborczej”, „Rzeczpospolitej” i „Dziennika Gazety Prawnej”, ukazało się ponad 500 tekstów dotyczących wyników kontroli NIK. Średnio
daje to więcej niż jeden artykuł każdego dnia na temat kontroli przez cały rok w najbardziej opiniotwórczych gazetach.
Równie korzystnie wypada zestawienie materiałów w mediach elektronicznych: zarówno w telewizji, jak i w radiu
ukazało się więcej materiałów dotyczących NIK i przeprowadzonych kontroli niż w roku ubiegłym (tv: 728 do 646,
radio: 846 do 777).
W prezentowaniu wyników kontroli Wydział wykorzystuje proces specjalizacji: informacje i komunikaty prasowe
w znaczącej części kierowane są do dziennikarzy specjalizujących się w danej dziedzinie, dogłębnie znających obszar
objęty kontrolą. Dzięki temu zmienia się proporcja wzmianek do artykułów dotyczących pracy NIK: nasze informacje
i wystąpienia są coraz częściej podstawą obszernych publikacji i materiałów reporterskich. Niezwykle efektywne
są także cykliczne, bezpośrednie spotkania w niewielkich grupach dziennikarzy specjalistów (zastępujące tradycyjne konferencje prasowe), podczas których Prezes i rzecznik prasowy szczegółowo wyjaśniają zawiłości związane
z konkretną kontrolą. W efekcie powstające materiały i artykuły są rzetelne, nie spłycają problemów, ale precyzyjnie
je omawiają.
Największe zainteresowanie mediów (kilkaset materiałów) w 2012 r. skupiło się na kontroli dotyczącej organizacji
przelotów najważniejszych osób w państwie („NIK o wizytach VIP w latach 2005-2010”), powiązanej m.in. z katastrofą smoleńską. W publikacjach najczęściej powtarzano wniosek z raportu mówiący o tym, iż z prawnego punktu
widzenia lot do Smoleńska w ogóle nie powinien był się odbyć. Raport wywołał także temat i zapoczątkował
w mediach dyskusję nad systemem szkolenia pilotów wojskowych.
Spośród kontroli opublikowanych przez NIK w 2012 r. dziennikarze za najatrakcyjniejsze medialnie uznali tematy
związane ze służbą zdrowia. Dużą popularnością cieszyły się raporty na temat funkcjonowania pogotowia i szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz szpitali psychiatrycznych i szpitali – instytutów badawczych. Dziennikarze chętnie i szczegółowo przekazywali również wyniki kontroli bezpośrednio związanych z życiem codziennym obywateli.
W grupie najpopularniejszych materiałów znalazły się więc raporty dotyczące ochrony przeciwpowodziowej, stanu
dróg i sieci wodno-kanalizacyjnych.
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Jednym z wątków dyskusji wokół porozumienia ACTA i ochrony danych osobowych w państwie demokratycznym
stała się kwestia rozszerzenia uprawnień dostępu do danych osobowych w związku z nowelizacją ustawy o NIK.
Początkowo większość publikacji dot. Izby miała wydźwięk negatywny. Falę krytyki uspokoił dopiero komunikat
Prezesa Jacka Jezierskiego. Dziennikarze chętnie przytaczali lub powoływali się na wypowiedź Prezesa NIK dot. gotowości Izby do samoograniczenia w zakresie dostępu kontrolerów do niektórych danych wrażliwych (np. o pochodzeniu, przekonaniach religijnych, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym). Jednocześnie ze zrozumieniem
pisali o konieczności umożliwienia NIK przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do prowadzenia
kontroli. Analiza procedur wskazuje bowiem, że bez wybranych informacji, np. o stanie zdrowia czy mandatach karnych, NIK nie mogłaby przeprowadzić wielu kluczowych kontroli społecznych, dotyczących m.in.: dostępu do świadczeń zdrowotnych (czyli kolejek w szpitalach), przestrzegania praw pacjentów, wydatków na ochronę zdrowia czy
udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym oraz poprawności nakładania i ściągalności mandatów.
Więcej miejsca niż w latach ubiegłych media poświęciły także na zaprezentowanie zapowiedzi kontroli. Dziennikarze odnotowali m.in., że NIK rozpoczyna audyt poszukiwań i wydobycia gazu łupkowego, zajęła się przyczynami
upadków biur podróży i sprawdzi koncesję dla OLT Express oraz bezpieczeństwo przewozów kolejowych.
Media odnotowały także (w kilkudziesięciu artykułach i materiałach radiowych, telewizyjnych, prasowych), że Najwyższa Izba Kontroli została wybrana na audytora zewnętrznego Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN).
Izba będzie pełniła tę funkcję w latach 2013-2015. Dziennikarze podkreślali, że to pierwszy przypadek, gdy audyt
CERN powierzony został organowi kontroli z grupy tzw. nowych państw członkowskich.
W 2012 r. największym zainteresowaniem mediów cieszyły się:

Rozdział IV

 kontrola funkcjonowania pogotowia ratunkowego i SOR-ów: media zgodnie podkreślały, że raport NIK
wskazał jedną z kluczowych luk systemu ratownictwa: nadużywanie pomocy SOR-ów i pogotowia przez
pacjentów, którzy mają kłopot z dostaniem się do specjalistów lub z wyegzekwowaniem prawa do nocnej
i świątecznej pomocy lekarskiej;
 NIK o szpitalach-instytutach badawczych: NIK zwróciła uwagę opinii publicznej na kondycję finansową
i sposób pracy szpitali-instytutów; dziennikarze, zauważając, iż leczy się tam najbardziej skomplikowane
przypadki, na plan pierwszy swoich serwisów wybili tezę NIK o bezwzględnej konieczności unowocześnienia systemów zarządzania instytutami; media najmocniej poruszyła wizja upadku najbardziej znanych
polskich placówek, m.in. Centrum Zdrowia Matki Polki;
 nadzór nad spółką ELEWARR: w związku z ujawnionymi nieprawidłowościami w Agencji Rynku Rolnego
media powróciły do wyników kontroli opublikowanych przez NIK w 2011 r. NIK negatywnie oceniła wówczas (czerwiec 2011) sprawowanie przez Prezesa ARR nadzoru właścicielskiego nad spółką ELEWARR.
W miarę rozwoju sytuacji media szczegółowo informowały o ustaleniach kontroli. W przygotowywanych
materiałach dziennikarze opierali się przede wszystkim na ocenie NIK, zgodnie z którą powołanie prezesa
spółki odbyło się bez wymaganego ustawą postępowania kwalifikacyjnego. Wielokrotnie podkreślano
także, że zgodnie z oceną NIK wynagrodzenia zarządu przekraczały limity ustawy kominowej oraz że Izba
nakazała zwrot nienależnych środków wraz z odsetkami. Podano także, iż to po analizie wystąpień NIK
prokuratura wszczęła w tej sprawie śledztwo;
 NIK o szpitalach psychiatrycznych: raport NIK rozpoczął ważną dyskusję nad kondycją polskiej psychiatrii
klinicznej, w której głos zabierali przede wszystkim lekarze praktycy, podkreślali oni zgodność ustaleń kontrolerów z własnymi doświadczeniami i naglącą konieczność poprawy standardów leczenia;
 NIK o TVP SA: publikacje kładły nacisk na złą sytuację finansową Telewizji Polskiej. Raport wywołał burzliwą dyskusję o rzetelności wykorzystania środków finansowych pochodzących z abonamentu;
 NIK o domach dziecka: publikacji raportu towarzyszyły dwa typy materiałów: część dziennikarzy skupiła
się na sytuacji prawnej dofinansowywanych przez państwo ośrodków i procedurach adopcyjnych. Pozostali
nawiązali do części raportu NIK mówiącej o przemocy i demoralizacji w sierocińcach. Media podjęły dyskusję nad obecną formą procedury adopcyjnej, krytykując ją jako zbyt skomplikowaną i mało efektywną;
 ochrona przeciwpowodziowa: dziennikarze zwrócili uwagę na stan urządzeń melioracji wodnych. Akcentowano rosnącą liczbę urządzeń wymagających remontów. Raport wywołał dyskusję na temat stanu ogółu
infrastruktury przeciwpowodziowej. W wielu publikacjach odwoływano się do skutków powodzi sprzed
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kilku lat, podjęto kwestię bezpieczeństwa mieszkańców terenów zalewowych. W materiałach na temat
ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry za raportem NIK powrócono do kwestii właściwego wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na ten cel;
 NIK o policyjnych rejestrach przed EURO 2012: w publikacjach podkreślano brak przygotowania Policji
w kwestii rejestru cudzoziemców objętych zakazem stadionowym. Raport NIK wywołał dyskusję na temat
bezpieczeństwa w czasie EURO. Publikacje podjęły problem tzw. kiboli – stadionowych chuliganów. Media
zwróciły także uwagę na opieszałość sądów przekazujących informacje o wyrokach komendom Policji;
 NIK o wykorzystaniu pieniędzy na naukę: raport NIK zwrócił uwagę na ważki, choć nieczęsto podejmowany problem stanu polskiej nauki w ogóle, a wydatkowania pieniędzy na cele badawczo-rozwojowe
w szczególe.
Jak co roku Prezes NIK przedstawił w Sejmie sprawozdanie z działalności NIK oraz analizę wykonania budżetu
państwa i założeń polityki pieniężnej. W 2012 r. zainteresowanie dziennikarzy wykonaniem budżetu za rok 2011
skupiło się głównie na Ministerstwie Gospodarki, w którym zdaniem NIK doszło do złamania dyscypliny budżetowej. Wyniki kontroli wykonania budżetu państwa wzbudziły zainteresowanie nie tylko dziennikarzy, ale i obywateli,
o czym świadczy wiele tysięcy wizyt na stronie BIP.

4.5.	Udostępnianie informacji publicznej

Rozdział IV

Przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej dają każdemu obywatelowi możliwość zapoznania się z interesującymi go aspektami pracy NIK. Nie tylko z wynikami kontroli przeprowadzonymi 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 Izby
– można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie NIK. Pozostałe informacje udostępniane są na wniosek
zainteresowanej osoby.
Od 2007 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 2012 r. do Izby wpłynęła
rekordowa liczba 389 spraw. Statystykę przedstawia diagram nr 1.
Diagram 1. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej nadesłane do NIK w latach 2007-2012

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.
Charakterystyka wniosków
W 2012 r. do NIK wpłynęło 389 wniosków o udostępnienie informacji publicznej. W porównaniu z 2011 r.,
w którym zarejestrowano 348 tego rodzaju spraw, oznacza to zwiększenie ich liczby o ok. 12 proc. Wśród wnioskodawców wyodrębnić można osoby fizyczne, które skierowały do NIK 303 wnioski (77,9 proc.), przedstawicieli
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urzędów państwowych i samorządowych (25 wniosków, tj. 6,4 proc), organizacji pozarządowych i związków zawodowych (15 wniosków, tj. 3,9 proc.) oraz kancelarii prawnych (6 wniosków, tj. 1,5 proc.). W trybie przepisów ustawy
o dostępie do informacji publicznej zwracali się także parlamentarzyści (19 wniosków, tj. 4,9 proc.) i dziennikarze,
którzy w ub.r. złożyli 18 wniosków (tj. 4,6 proc.). W 2012 r. 3 wnioski (tj. 0,8 proc.) do NIK skierował 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 (99 wniosków,
tj. 25,4 proc.). W tabeli nr 1 przedstawiono strukturę wniosków o udostępnienie informacji publicznej, które wpłynęły
do NIK w 2012 r.
Tabela 1. Struktura wniosków o udostępnienie informacji publicznej, które wpłynęły do NIK w 2012 r.
(podział według rodzaju żądanej informacji)
Lp.

Rodzaj żądanej informacji

1.
2.
3.
4.
5.

Wyniki kontroli urzędów administracji samorządowej
Kompetencje i procedury kontrolne, zatrudnienie, wydawnictwa i historia 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 podmiotów z działów komunikacja i transport
Wyniki kontroli dotyczące ochrony środowiska
Wyniki kontroli działalności spółek komunalnych
Wyniki kontroli prywatyzacji i przekształceń własnościowych
Wyniki kontroli instytucji kultury i telewizji oraz radia publicznego
Wyniki kontroli dotyczące więziennictwa
Informacje o zamówieniach publicznych i wydatkach inwestycyjnych NIK
Wyniki kontroli dotyczące przygotowania Polski do EURO 2012
Wyniki kontroli wykorzystania środków z funduszy Unii Europejskiej
Wyniki kontroli działalności fundacji i stowarzyszeń
Pozostałe
Razem
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

99
63
36
25
24

Struktura
(w %)
25,4
16,2
9,3
6,4
6,2

24
21
19
14
14
11
7
5
4
4
19
389

6,2
5,4
4,9
3,6
3,6
2,8
1,8
1,3
1,0
1,0
4,9
100,0

Liczba

Sposób załatwienia wniosków
Ze wspomnianych 389 wniosków o udostępnienie informacji publicznej 348 (89,5 proc.) załatwiono pozytywnie.
W niektórych wypadkach żądana informacja była już zamieszczona na stronach BIP.
Nie udostępniano informacji w sytuacjach, kiedy żądana dokumentacja nie występowała w zasobach Izby, ponieważ NIK nie prowadziła kontroli w zakresie objętym wnioskiem (29 przypadków – 7,5 proc.). Odmownie załatwiono
natomiast 12 wniosków (3 proc.). Dotyczyły one udostępnienia informacji z kontroli, które nie zostały zakończone lub
gdy wniosek nie dotyczył informacji publicznej. Nie przekazano także informacji stanowiącej tajemnicę kontrolerską
(np. programy kontroli). 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.
Udostępnianie informacji na podstawie innych ustaw
W 2012 r. załatwiono pozytywnie łącznie 180 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
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Tabela 2. Liczba wniosków o udostępnienie informacji publicznej, które wpłynęły do NIK w 2012 r. od organów powołanych
do ścigania przestępstw, organów skarbowych i celnych oraz sądów
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nazwa organu
Prokuratura
Policja
Centralne Biuro Antykorupcyjne
Sądy
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Organy skarbowe i celne

Liczba

Razem

62
50
24
23
19
2
180

Struktura (w %)
34,4
27,8
13,3
12,8
10,5
1,2
100,0

W minionym roku pracownicy NIK nadzorujący lub wykonujący czynności kontrolne byli wielokrotnie wzywani
w charakterze świadków przez organy ścigania oraz sądy na okoliczność udostępnienia informacji, z którymi się zapoznali w trakcie wykonywania czynności kontrolnych. W 2012 r. wystąpiło 128 takich przypadków. Organami najczęściej wzywającymi kontrolerów NIK do stawienia się w charakterze świadka były: Policja (60 wezwań – 46,9 proc.),
sądy (43 wezwania – 33,6 proc.), prokuratura (11 wezwań – 8,6 proc.), Centralne Biuro Antykorupcyjne (9 wezwań
– 7 proc.) i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (2 wezwania – 1,6 proc.). Kontrolerzy NIK byli trzy razy wzywani
także przez urzędy skarbowe (2,3 proc.).

4.6.	Wydawnictwa NIK
„Kontrola Państwowa”

Rozdział IV

Dwumiesięcznik naukowy „Kontrola Państwowa” (dalej KP), poświęcony problematyce kontroli, wydawany jest
przez NIK od 57 lat. Pismo znajduje się w wykazie wybranych czasopism Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z liczbą 7 pkt za umieszczoną w nim publikację. „Kontrola Państwowa” jest także notowana w dwóch naukowych
bazach danych: CEJSH – Środkowoeuropejskim Czasopiśmie Nauk Społecznych i Humanistycznych oraz Index Copernicus Journal Master List.
W KP priorytetowa jest problematyka kontroli i audytu. Na ten temat, w dziale „Kontrola i audyt”, w 2012 r.
opublikowano 26 artykułów (w tym 16 z ustaleń kontroli NIK). Omówiono w nich m.in.: postępowanie kontrolne
NIK po nowelizacji ustawy; kontrolę w administracji rządowej; problemy audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych; nadzór nad funduszami spekulacyjnymi; przetwarzanie danych osobowych; skuteczność polityki
publicznej Trybunału Obrachunkowego Francji. Na łamach czasopisma omawiano również współpracę NIK z organizacjami międzynarodowymi, przede wszystkim EUROSAI i INTOSAI, oraz najwyższymi organami kontroli innych
państw; odnotowano też ważne dla Izby wydarzenia.
Autorami publikacji w KP są naukowcy, uznani specjaliści w dziedzinie kontroli, audytu, prawa, finansów i gospodarki, a także pracownicy NIK – członkowie Kolegium NIK, radcy Prezesa NIK, szefowie jednostek organizacyjnych Izby,
specjaliści i kontrolerzy. Radę naukową KP, czyli Komitet Redakcyjny, tworzą profesorowie oraz doktorzy prawa i ekonomii – wykładowcy akademiccy, sędziowie Trybunału Konstytucyjnego i NSA, prezes GUS oraz przedstawiciele NIK.
W 2012 r. wydano 6 numerów standardowych (932 strony), zawierających 47 artykułów merytorycznych.
Nakład w 2012 r. wynosił 850 egzemplarzy; numery 1 i 3 miały dodruk. Wszystkie wydania „Kontroli Państwowej”
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 specjalistycznym periodykiem wewnętrznym, służącym
upowszechnianiu doświadczeń i osiągnięć z zakresu metodyki kontroli. Adresowany jest do pracowników NIK
i przedstawia najnowsze techniki prowadzenia kontroli, informuje o nowatorskich rozwiązaniach stosowanych
w NIK oraz w najwyższych organach kontroli innych państw, a także promuje dobre praktyki. Czasopismo ma charakter monograficzny. W roku 2012 wydane zostały trzy numery „Przeglądu Metodycznego”. Pierwszy poświęcony
był tematyce zamówień publicznych, szczególnie ważnej w okresie prowadzenia w Polsce wielu inwestycji. Autorami
opracowań byli specjaliści o dużym doświadczeniu i bogatej wiedzy. Drugi numer „Przeglądu Metodycznego” został
przygotowany przez pracowników Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO) i prezentował metody i cele
działania tej instytucji oraz typy prowadzonych kontroli i ich skuteczność. Przekazany został uczestnikom zorganizowanego przez NIK i ETO seminarium dla przedstawicieli polskiej administracji publicznej. Trzeci numer poświęcony
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został zagadnieniom ochrony danych osobowych. „Przegląd Metodyczny” ukazuje się w nakładzie ok. 600 egzemplarzy, a jego wersja elektroniczna jest dostępna w intranecie.
Inne wydawnictwa metodyczne
W roku ubiegłym prowadzone były prace nad opracowaniem w języku polskim i dostosowaniem do warunków polskich kolejnych standardów i wytycznych wydanych przez Międzynarodową Organizację Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI). Tym razem przygotowane zostały do wydania „Wytyczne w sprawie standardów kontroli
wewnętrznej w sektorze publicznym”, znane pod nazwą INTOSAI GOV 9100. Wydanie i udostępnienie dokumentu
nastąpi w roku bieżącym.

5. Skargi i wnioski obywateli
W 2012 r. NIK rozpatrzyła 5696 wniosków o kontrolę i skarg obywatelskich. Przeprowadziła 158 kontroli zainspirowanych wnioskami i skargami. 91 spraw zakwalifikowano do zbadania w ramach przyszłych badań kontrolnych
NIK. 387 spraw skargowych przekazano do wyjaśnienia innym organom kontroli i nadzoru, a 11 spraw wskazujących
na prawdopodobieństwo zaistnienia przestępstwa przekazano organom ścigania. Autorom 3360 skarg i wniosków
udzielono wyjaśnień, wskazując dalszy kierunek działań w sygnalizowanych sprawach. Finansowe rezultaty kontroli
przeprowadzonych w sprawach skargowych wyniosły ponad 41 mln zł.

5.1.	Tryb rozpatrywania i efekty

Rozdział IV

Procedura przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków w administracji publicznej została
określona w ustawie – Kodeks postępowania administracyjnego4 oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów5 w sprawie
organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. W Najwyższej Izbie Kontroli szczegółowy sposób postępowania ze skargami i wnioskami uregulowany został zarządzeniem Prezesa NIK6 w sprawie trybu przyjmowania,
rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków skierowanych do NIK.
Wnioski o kontrolę i skargi kierowane do Najwyższej Izby Kontroli przez obywateli są źródłem wiedzy o nieprawidłowościach występujących w różnych obszarach funkcjonowania państwa. Każdy wniosek i skarga obywatelska wprowadzane są do centralnej bazy i klasyfikowane. Treści zawarte w korespondencji skargowej w pierwszej
kolejności analizowane są pod kątem możliwości zbadania sprawy w postępowaniu kontrolnym, w powiązaniu
z realizowanym planem pracy NIK, ewentualnie poprzez rozpoznanie możliwości podjęcia kontroli doraźnej – skargowej. Wnioski i skargi służą również do dokonywania analizy ryzyka występowania nieprawidłowości w wybranych
obszarach funkcjonowania państwa, stanowiąc jeden z elementów budowy planu pracy NIK oraz przygotowania
programów kontroli planowych. Gdy skarga kierowana do NIK nie dotyczy jej kompetencji kontrolnych, wdrażane
są procedury określone w ustawie – Kodeks postępowania administracyjnego.
Wydane w 2012 r. zarządzenie Prezesa NIK w sprawie trybu przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg
i wniosków skierowanych do Najwyższej Izby Kontroli pozwoliło wprowadzić w NIK nową metodykę ewidencjonowania wniosków o kontrolę i skarg. Zapewnia ona pełniejsze wykorzystanie sygnałów kierowanych do NIK przez
obywateli w działalności kontrolnej Izby oraz jednorodny sposób klasyfikowania zgłaszanych nieprawidłowości.
W 2012 r. do Najwyższej Izby Kontroli skierowano 5696 wniosków o kontrolę i skarg obywatelskich. Dotyczyły
one zarówno podmiotów podlegających kontroli NIK, jak i pozostających poza sferą jej oddziaływania kontrolnego.
Autorami wniosków i skarg były zarówno osoby fizyczne, jak i przedstawiciele określonych społeczności, np. zakładów pracy, wspólnot mieszkaniowych, gmin, osoby wykonujące mandat społeczny – posłowie na Sejm RP, senatorowie i radni, posłowie do Parlamentu Europejskiego, a także członkowie związków, stowarzyszeń oraz reprezentanci
różnych instytucji.
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4
5

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, Dział VIII Skargi i wnioski.

6

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.

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).

IV. Współpraca z podmiotami krajowymi
Tabela 3. Wnioski o kontrolę i skargi, które wpłynęły w latach 2011-2012 (wg autorów korespondencji)
Lp.

Wyszczególnienie

1
1.
2.
3.

6.
7.
8.
9.

2
Indywidualne
Zbiorowe
Posłowie i organy Sejmu RP
Posłowie do Parlamentu
Europejskiego
Senatorowie RP i organy
Senatu RP
Radni
Organizacje społeczne
Organizacje związkowe
Anonimowe

10.

Pozostałe1

4.
5.

2011 r.

1

4888
132
103
5

Wskaźnik %
(5:3)

3984
120
150

Struktura
(w %)
6
70,0
2,1
2,6

0,1

7

0,1

140,0

20

0,3

19

0,3

95,0

24
76
81
806

0,4
1,2
1,3
12,6

49
96
52
944

0,9
1,7
0,9
16,6

204,2
126,3
64,2
117,1

Liczba skarg
3

Ogółem

2012 r.
Struktura
(w %)
4
76,5
2,1
1,6

Liczba skarg
5

7
81,5
90,9
145,6

252

3,9

275

4,8

109,1

6387

100,0

5696

100,0

89,2

Na przykład kierowane przez organy administracji rządowej i samorządowej, przedstawicieli zakładów pracy.

Rozdział IV

Najbardziej oczekiwanym przez skarżących sposobem załatwienia wniosku czy skargi skierowanej do NIK jest
przeprowadzenie kontroli spraw i problemów podniesionych w skierowanej korespondencji. W 2012 r. przeprowadzono łącznie 158 postępowań kontrolnych, w ramach których zbadano problematykę podniesioną w skargach
i wnioskach (83 z 2012 r. i 75 z lat poprzednich), oraz rozpoczęto kontrole w 67 sprawach skargowych. Kolejnych
91 spraw zakwalifikowano do zbadania w późniejszym terminie. Wskazane w skargach nieprawidłowości badane
były zarówno w ramach kontroli doraźnych, jak i planowych. W ich wyniku ujawniono finansowe rezultaty w wysokości ponad 41,4 mln zł. Na kwotę tę złożyły się: finansowe lub sprawozdawcze skutki nieprawidłowości – ponad
36,9 mln zł oraz finansowe skutki nieprawidłowości na szkodę budżetu Wspólnot Europejskich – ponad 218 tys. zł.
Kwota korzyści finansowych uzyskanych w wyniku kontroli skargowych wyniosła ponad 4,2 mln zł.
Skargi i wnioski, co do których nie było możliwości zbadania zasadności postawionych w nich zarzutów, jednakże
prezentowana argumentacja dawała asumpt do włączenia w sprawę autorytetu NIK, przekazywane były do właściwych instytucji, np. do Państwowej Inspekcji Pracy, Prezesa ZUS, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, rzeczników
praw konsumenta, rzeczników praw pacjenta, urzędów kontroli skarbowej, Inspekcji Handlowej, regionalnych izb
obrachunkowych. W ten sposób w 2012 r. załatwiono 387 skarg (tj. 6,8 proc. ogólnej ich liczby). Jedenaście skarg
przekazano organom ścigania, uznając, że opisane w nich fakty wskazują na duże prawdopodobieństwo zaistnienia
przestępstwa.
Gdy charakter zarzutów nie kwalifikował skarg do przekazania organom właściwym lub zbadania przez NIK,
skarżącym udzielano wyjaśnień – wskazywano możliwy kierunek działań w danej sprawie, informowano o organach właściwych do ich rozpatrzenia, jak również informowano o zakresie uprawnień kontrolnych NIK. W ten sposób
w 2012 r. załatwiono 3360 skarg (59 proc. ogólnej ich liczby).

5.2.	Problematyka skarg i wniosków
Każda ze spraw podniesionych we wnioskach o kontrolę i skargach obywatelskich podlega zakwalifikowaniu
do odpowiednich grup problemowych7. W 2012 r. przyjęto nowy sposób ewidencjonowania skarg i wniosków
ze względu na charakter podnoszonych w nich problemów. Dzięki temu są one lepiej identyfikowanym źródłem
informacji, pomocnym w ukierunkowaniu działalności kontrolnej z punktu widzenia zgłaszanych nieprawidłowości
w państwie. Zestawienie wniosków o kontrolę i skarg skierowanych do NIK w latach 2011-2012 w poszczególnych
działach administracji rządowej przedstawiono w tabeli nr 4.

7

Podstawowe grupy problemowe zostały określone w zał. nr 1 i 2 do zarządzenia 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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Tabela 4. Zestawienie rozpatrzonych wniosków o kontrolę i skarg obywatelskich według działów administracji rządowej
Lp.
1
1.

Rozdział IV

2.

Dział
2
Administracja publiczna
Budownictwo, gospodarka przestrzenna
i mieszkaniowa

2011 r.
Wskaźnik
Liczba
struktury
skarg
(w %)
3
4
1381
21,6
737

11,5

2012 r.
Wskaźnik
Liczba
struktury
skarg
(w %)
5
6
917
16,1
651

Wskaźnik %
(5:3)

11,4

7
66,4
88,3

3.

Budżet państwa i finanse publiczne

472

7,4

419

7,4

88,8

4.

Praca

336

5,3

356

6,2

106,0

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.

Gospodarka
Zabezpieczenie społeczne
Zdrowie
Sprawiedliwość
Środowisko
Transport
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Oświata i wychowanie
Instytucje finansowe
Sprawy wewnętrzne
Rozwój wsi
Skarb Państwa
Integracja europejska
Rolnictwo
Szkolnictwo wyższe
Informatyzacja
Łączność
Obrona narodowa
Gospodarka wodna
Kultura fizyczna i sport
Turystyka
Rozwój regionalny
Sprawy zagraniczne
Nauka
Rynki rolne
Wyznania religijne
Gospodarka morska
Pozostałe sprawy
Ogółem

243
303
252
498
165
195
75
149
125
156
66
150
39
53
32
16
66
33
49
37
6,0
17
6,0
22
6,0
2,0
3,0
697
6387

3,8
4,7
4,0
7,8
2,6
3,1
1,2
2,3
2,0
2,4
1,0
2,3
0,6
0,8
0,5
0,3
1,0
0,5
0,8
0,6
0,1
0,3
0,1
0,3
0,1
0,0
0,1
10,9
100,0

345
310
302
291
259
204
174
165
114
84
70
59
55
52
46
45
44
33
27
25
20
16
15
10
6,0
4,0
4,0
574
5696

6,1
5,4
5,3
5,1
4,6
3,6
3,1
2,9
2,0
1,4
1,2
1,0
1,0
0,9
0,8
0,8
0,8
0,6
0,5
0,4
0,3
0,3
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
10,1
100,0

142,0
102,3
119,8
58,4
157,0
104,6
232,0
110,7
91,2
53,8
106,1
39,3
141,0
98,1
143,8
281,3
66,7
100,0
55,1
67,6
333,3
94,1
250,0
45,5
100,0
200,0
133,3
82,4
89,2

Administracja publiczna
Najliczniejszą grupę wśród wszystkich zaewidencjonowanych przez NIK spraw stanowiły wnioski o kontrolę
i skargi dotyczące działań organów i urzędów administracji publicznej (917 – ponad 16 proc.). Wskazywano głównie
na nieprawidłowości w wykonywaniu ustawowych zadań, jak również krytykowano sam system funkcjonowania
administracji rządowej i organów samorządu terytorialnego. Wśród przedstawianych zarzutów dominowały sprawy
dotyczące m.in.:
 nieskutecznego nadzoru nad działalnością komunalną, szczególnie nad realizacją przez organy administracji samorządowej zadań zleconych przez administrację rządową;
 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;
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 występowania w urzędach niegospodarności, naruszania prawa (zwłaszcza przepisów związanych z zamówieniami publicznymi), jak również niezgodnego z ustawą o finansach publicznych wydatkowania środków
publicznych;
 problematyki zaspokojeniem roszczeń obywateli z tytułu pozostawionego mienia zabużańskiego, w szczególności odnoszących się do niewykonania przez państwo polskie przyjętych na siebie zobowiązań.
Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa
Problematyka ta znalazła odzwierciedlenie w 651 wnioskach o kontrolę i skargach obywatelskich (w 2011 r. –
737). Krytyce poddawano przede wszystkim działania organów nadzoru architektoniczno-budowlanego (18 proc.
pism w tej grupie), działania i procesy decyzyjne związane ze wznoszeniem obiektów budowlanych (13 proc.), działania służb właściwych w sprawach zagospodarowania przestrzennego (11 proc.) oraz postępowania organów i urzędów administracji publicznej w sprawach związanych ze wspieraniem mieszkalnictwa i zasadami prowadzenia polityki miejskiej (po 9 proc. w każdej z grup). 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 lub fałszowanie dokumentacji i 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 rolnych;
 nieracjonalne gospodarowanie nieruchomościami przekazanymi w dzierżawę;

Rozdział IV

 nadużycia podczas wyceny zbywanych nieruchomości, umożliwiające ich zakup przez konkretne osoby.
W zakresie spraw dotyczących gospodarki mieszkaniowej podnoszono następujące kwestie:
 błędy w administrowaniu nieruchomościami i w systemie rozliczeń za media;
 nieskuteczny nadzór 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;
 niewłaściwe gospodarowanie lokalami komunalnymi, w tym: brak dbałości o stan techniczny budynków,
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;
 nieprawidłowe działania wspólnot mieszkaniowych.
Budżet państwa i finanse publiczne
Sprawy dotyczące finansów publicznych oraz finansowej polityki państwa to przedmiot 419 wniosków o kontrolę
i skarg obywatelskich, stanowiących ponad 7 proc. ogólnej liczby spraw skierowanych do NIK w 2012 r. (w 2011 r.
– 472). Dotyczyły one wydatkowania środków publicznych i zarządzania nimi, jak również kwestii zaciągania zobowiązań angażujących środki publiczne. Dominujący (62 proc. w tym dziale) był jednak problem właściwego gospodarowania publicznymi środkami finansowymi. Problematyka w dziale budżet państwa i finanse publiczne obejmowała
m.in. sprawy:
 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, nienaliczania kar umownych za opóźnienia w realizacji zamówień na dostawy, roboty i usługi;
 wydatków budżetowych urzędów administracji publicznej, w tym: prawidłowości sporządzania sprawozdań finansowych, przypadków ukrywania zobowiązań wobec wykonawców inwestycji na terenie gmin
oraz wobec jednostek samorządu terytorialnego, sposobu finansowania jednostek realizujących zadania
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objęte budżetem państwa i finansowania jednostek samorządu terytorialnego, wydatków związanych
z finansowaniem budowy infrastruktury drogowej (w tym systemów koncesyjnych autostrad);
 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;
 finansowania wybranych jednostek budżetowych, w tym m.in.: akceptacji planu finansowego Krajowego
Funduszu Drogowego na 2012 r.
Praca
Do działu praca zakwalifikowano 356 pism wnioskujących przeprowadzenie kontroli i skarg (w 2011 r. – 336).
W tej grupie spraw 74 proc. stanowiły sygnały o nieprawidłowościach w polityce zatrudnienia oraz w zakresie przestrzegania praw wynikających ze stosunku pracy i warunków pracy. Dotyczyły one 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;

Rozdział IV

 niewłaściwej polityki nagradzania pracowników, pozbawiającej motywacji i zaangażowania;
 naruszania procedur naboru na stanowiska urzędnicze.
Gospodarka
Krytyczne uwagi do działań związanych z gospodarką sformułowano w 345 wnioskach o kontrolę i skargach obywatelskich (42 proc. więcej niż w 2011 r.). Krytyce poddawano przede wszystkim działalność gospodarczą wskazanych podmiotów, zarzucano stosowanie praktyk monopolistycznych oraz wskazywano na nieprawidłowości w funkcjonowaniu krajowych systemów energetycznych. Wskazywano m.in. na:
 trudną sytuację ekonomiczno-finansową podmiotów gospodarczych (PLL LOT, PKP SA, Polska Żegluga Bałtycka SA, Szczecińska Stocznia Remontowa „Gryfia”);
 nieprawidłowości związane z realizacją inwestycji prorozwojowych przez jednostki samorządu terytorialnego (budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, budowa i remont dróg);
 nieprawidłowości w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej przez spółkę ENEA SA (kwestionowano
m.in. wybór koncepcji i przebieg procedury przetargowej na wdrożenie jednolitego systemu bilingowego);
 wykorzystywanie przez wskazane podmioty pozycji dominującej na rynku (PGE, TP SA);
 kwestie dotyczące przestrzegania procedur wynikających z prawa własności przemysłowej.
Zabezpieczenie społeczne
W 2012 r. zarejestrowano 310 (6 proc.) spraw zawierających krytykę systemu świadczeń, w szczególności dotyczącą zapewnienia obywatelom bezpieczeństwa socjalnego, a także zabezpieczenia przed takimi rodzajami ryzyka
socjalnego, jak: zgon żywiciela rodziny, starość, utrata pracy czy niezdolność do pracy ze względów zdrowotnych.
W pismach wnioskujących o przeprowadzenie kontroli w placówkach i organach związanych z pomocą społeczną
wskazywano m.in. na:
 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, niekompetencję pracowników,
przydzielanie okresowych zasiłków uznaniowo, przy równoczesnym odmawianiu pomocy osobom rzeczywiście jej potrzebującym.
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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.
Zdrowie
Funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia to przedmiot 302 wniosków o kontrolę i skarg obywatelskich (w 2011 r.
– 252; wzrost o 20 proc.). Przedstawiane zarzuty dotyczyły generalnie dwóch aspektów, tj. gospodarności 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 nadzoru jednostek samorządowych nad zakładami opieki zdrowotnej;
 niegospodarne zarządzanie środkami publicznymi przez dyrektorów szpitali;
 świadczenie usług medycznych przez placówki prywatne zlokalizowane w jednostkach publicznych;
 niewłaściwy sposób prowadzenia procedur konkursowych na ratownictwo medyczne i na ambulatoryjną
opiekę specjalistyczną;
 nieprawidłowości w zawieraniu kontraktów na usługi medyczne.
Sprawiedliwość
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Sprawy związane z funkcjonowaniem organów wymiaru sprawiedliwości podniesiono w 291 pismach skierowanych do NIK (w 2011 r. – 498, spadek o 42 proc.). W tej grupie wniosków o kontrolę i skarg obywatelskich 44 proc.
spraw wiązało się z orzecznictwem sądowym, w 20 proc. spraw krytykowano warunki odbywania kar, 17 proc. pism
podnosiło problematykę związaną z obszarem działań prokuratury, natomiast w 10 proc. krytyce poddawano wykonywanie kar oraz środków wychowawczych i środka poprawczego orzeczonego przez sądy. Wśród podnoszonych
spraw powtarzały się kwestie dotyczące m.in.:
 przewlekłości prowadzonych postępowań sądowych;
 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, w tym trudności w dostępie do świadczeń zdrowotnych, nieprawidłowości przy przyznawaniu tzw. prac wolnościowych, nieprawidłowe funkcjonowanie systemu załatwiania
skarg, wniosków oraz próśb przez jednostki organizacyjne Służby Więziennej.
Środowisko
Wnioski o kontrolę i skargi zakwalifikowane do działu środowisko w liczbie 259 stanowiły blisko 5 proc. ogółu
spraw skierowanych do NIK. W stosunku do 2011 r. odnotowano 57-proc. wzrost sygnałów z tego zakresu. Najczęściej wskazywano na nieprawidłowości dotyczące:
 procesów decyzyjnych związanych z budową elektrowni wiatrowych i przygotowań do realizacji tych
inwestycji;
 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;
 rozbudowy ośrodków narciarskich położonych na terenie parku krajobrazowego;
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 działań Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami przy wydawaniu wniosku o zezwolenie
na udział we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i przydział
uprawnień do emisji CO2;
 lokalizacji terenów górniczych i pozyskiwania dochodów z tytułu opłat eksploatacyjnych;
 niedostatecznych działań nadzorczych organów samorządu terytorialnego nad eksploatacją złóż kopalin
pospolitych.
Transport
Powyższa problematyka obecna była w 204 pismach wnioskujących o przeprowadzenie kontroli (w 2011 r. – 195),
w tym ponad 42 proc. stanowiły sygnały o nieprawidłowościach w rozwoju infrastruktury transportu samochodowego oraz występujących przy budowie, modernizacji i utrzymaniu dróg publicznych. 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;
 budowy ekranów akustycznych przy drogach, w tym: budowy ekranów przy łąkach i lasach, nieuwzględniania dróg dojazdowych i przejść dla pieszych, nieuzasadnionej wysokości ekranów podrażającej koszty
inwestycji;
 działalności wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, w tym zasad przeprowadzania egzaminu państwowego dla kandydatów ubiegających się o prawo jazdy;
 jakości kontroli przeprowadzanych przez Inspekcję Transportu Drogowego;
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 jakości urządzeń pomiarowych (fotoradarów) i prawidłowości ich usytuowania, prowadzenia przez straże
miejskie postępowań mandatowych;
 rozwiązań systemowych w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego;
 transformacji przedsiębiorstw państwowych wykonujących zadania pilotażu portowego i wydzielenia się
z ich struktur spółek prywatnych.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Problematyka ta podniesiona została w 174 wnioskach o kontrolę i skargach obywatelskich, stanowiących ponad
3 proc. pism skargowych (w 2011 r. – 75, wzrost o 132 proc.). W tej grupie ponad 44 proc. spraw dotyczyło funkcjonowania jednostek publicznej radiofonii i telewizji, 18 proc. wskazywało na problemy związane z ochroną zabytków
i opieką nad zabytkami oraz działalnością wydawniczą, natomiast w 14 proc. podnoszono sprawy ochrony miejsc
pamięci narodowej. Wśród spraw zakwalifikowanych do tej grupy zarzuty dotyczyły:
 prawidłowości przyznawania przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji koncesji na nadawanie naziemnej
telewizji cyfrowej;
 działalności placówek muzealnych, w tym wykorzystywania dotacji budżetowych, braku dbałości o stan
eksponatów;
 włączania do zbiorów eksponatów, które nie mają odpowiedniej dokumentacji muzealnej;
 niewłaściwej ochrony zabytków techniki kolejowej;
 niegospodarności kierownictw placówek muzealnych i wspierania finansowania Fundacji Ochrony
Zabytków.
Oświata i wychowanie
W porównaniu z rokiem poprzednim w 2012 r. wzrosła (o 10 proc.) liczba pism skargowych wskazujących na nieprawidłowości w funkcjonowaniu jednostek związanych z działalnością oświatową i wychowawczą (z 149 w 2011 r.
do 165). Najwięcej kontrowersji społecznych budziły kwestie związane z kształceniem, nauczaniem i wychowaniem
(48 proc. spraw w tej grupie) oraz system nadzorowania i zarządzania oświatą (39 proc.).
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Kwestionowano m.in.:
 prawidłowość wyboru podręczników do szkół, wskazując na przypadki przekazywania szkołom sprzętu
elektronicznego z wydawnictw w zamian za deklarację nauczycieli, że wybiorą ich podręczniki do pracy;
 system kształcenia nauczycieli i jakość nauczania w szkołach;
 proces likwidacji placówek oświatowych i tworzenie w 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
Sprawy związane z funkcjonowaniem instytucji finansowych podniesiono w 114 wnioskach o kontrolę i skargach
obywatelskich (w 2011 r. – 125). W 50 proc. tego rodzaju spraw kwestionowano prawidłowość działalności banków,
24 proc. zawierało krytykę zakładów ubezpieczeń, natomiast 16 proc. sygnałów o nieprawidłowościach dotyczyło instytucji odpowiedzialnych za realizację projektów ochrony przeciwpowodziowej. 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;
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 ograniczenia wypłat przez firmy ubezpieczeniowe z tytułu odszkodowań dla powodzian;
 niegospodarnego i nieefektywnego dysponowania środkami przyznanymi na ochronę przeciwpowodziową.
Sprawy wewnętrzne
Problematyka bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego obecna była w 84 skargach i pismach wnioskujących
przeprowadzenie kontroli wskazanych spraw i podmiotów (w 2011 r. – 156, spadek o 46 proc.). Krytyce poddawano
głównie funkcjonowanie Policji i innych formacji, organów oraz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (45 proc. spraw w tej grupie) oraz system ochrony
bezpieczeństwa i porządku publicznego (32 proc.). Pozostałe sygnały dotyczyły działalności Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego i Agencji Wywiadu (8 proc.), ochrony przeciwpożarowej (7 proc.), ochrony granic państwa (4 proc.),
przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych (2 proc.) oraz ratownictwa górskiego i wodnego (1 proc.).
Rolnictwo i rozwój wsi
Sprawy dotyczące produkcji rolnej, rozwoju wsi, przemysłu spożywczego, rybołówstwa oraz nadzoru fitosanitarnego i weterynaryjnego podniesiono w 122 pismach skargowych skierowanych do NIK w 2012 r. (w 2011 r. – 119).
W 70 sprawach dotyczących działu rozwój wsi sygnalizowano problemy: wynikające z podziału i rozgraniczeń nieruchomości na terenie wsi (28 proc. w tym dziale), dotyczące działań w zakresie oczyszczania ścieków i gospodarki
odpadami (23 proc.), scalania i wymiany gruntów oraz ich gleboznawczej klasyfikacji (14 proc.).
W 52 sprawach dotyczących rolnictwa kwestionowano prawidłowość funkcjonowania systemu finansowania
rolnictwa i gospodarowania środkami unijnymi w rolnictwie (42 proc. w tej grupie), podnoszono problemy związane
z ochroną zwierząt i weterynaryjną ochroną zdrowia publicznego (21 proc.) oraz sygnalizowano nieprawidłowości
wynikające z produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt (13 proc.).
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Skarb Państwa
Do tego działu gospodarki narodowej przypisano 59 wniosków o kontrolę i pism skargowych, z których ponad
50 proc. stanowiły sprawy dotyczące komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz przekształceń
własnościowych w gospodarce narodowej. Problematyka tej grupy skarg dotyczyła m.in.:
 zmian trybu prywatyzacji z negocjacji na przetarg publiczny i uzyskiwania cen niższych niż te, które wynikały z wyceny (w wyniku zaniżenia ceny wywoławczej);
 wyboru inwestora niezwiązanego z branżą prywatyzowanego przedsiębiorstwa;
 zasadności podejmowanych decyzji prywatyzacyjnych;
 braku kontroli państwa nad funkcjonowaniem spółek córek powstałych z majątku spółek z udziałem Skarbu
Państwa.
Integracja europejska
Proces realizacji zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej znalazł odzwierciedlenie
w 55 pismach wskazujących na potrzebę przeprowadzenia badań kontrolnych w tym obszarze. Wskazywano m.in. na:
 niewłaściwą obsługę wniosków o dotacje unijne;

Rozdział IV

 potrzebę podjęcia kontroli funkcjonowania systemu przyznawania dla gmin środków pomocowych Unii
Europejskiej, umożliwiającej ocenę podziału środków unijnych na gminy (czy odbywa się na podstawie
jednolitych, równych dla zainteresowanych gmin kryteriów przyznawania pomocy; czy nie występuje zjawisko dyskryminowania niektórych gmin i uprzywilejowania innych na podstawie pozamerytorycznych
kryteriów; czy nie ma przejawów dowolnego i arbitralnego traktowania gmin ubiegających się o przyznanie wniosków; 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 przyznanych środków.
Pozostałe sprawy wg działów
Pozostałe wnioski o kontrolę i skargi obywatelskie charakteryzowały się mniejszą niż wymienione powyżej liczbą
podnoszonych problemów i sygnałów o nieprawidłowościach. Pozostawały one w granicach od 4 do 46 spraw
w każdym z wymienionych poniżej działów administracji rządowej:
 szkolnictwo wyższe – 46 spraw (w 2011 r. – 32); wskazano m.in. na nieskuteczny nadzór nad szkołami
wyższymi, formułowano krytyczne oceny finansowania nauki w szkołach wyższych;
 informatyzacja – 45 spraw (w 2011 r. – 16); kwestionowano prawidłowość zastosowania informatyki, w szczególności w gospodarce, administracji publicznej, bankowości i edukacji, podnoszony był problem złej infrastruktury informatycznej oraz systemów i sieci teleinformatycznej;
 łączność – 44 sprawy (w 2011 r. – 66); podniesiono problematykę jakości usług telekomunikacyjnych
(telefonii stacjonarnej, telefonii komórkowej, Internetu), funkcjonowania spółki Poczta Polska, sformułowano zarzuty niewłaściwego gospodarowania zasobami częstotliwości radiowych;
 obrona narodowa – 33 sprawy (w 2011 r. – 33); sygnały dotyczyły gospodarowania mieniem Sił Zbrojnych RP, w tym lokalami mieszkalnymi z Agencji Mienia Wojskowego, podniesiono problematykę dotyczącą obronności państwa oraz niedostatecznego nadzoru Ministra Obrony Narodowej nad podległymi mu
służbami, kwestionowano prawidłowość przebiegu służby wojskowej oraz zgłaszano problemy związane
z produkcją i dostawami uzbrojenia oraz sprzętu wojskowego;
 gospodarka wodna – 27 spraw (w 2011 r. – 49); podnoszono problem ochrony przeciwpowodziowej,
kształtowania, ochrony i racjonalnego wykorzystania zasobów wodnych, utrzymania śródlądowych wód
powierzchniowych stanowiących własność Skarbu Państwa i dróg wodnych oraz funkcjonowania państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej;
 kultura fizyczna i sport – 25 spraw (w 2011 r. – 37); wskazywano na problemy występujące w placówkach związanych z działalnością sportową;
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 turystyka – 20 wniosków dotyczyło jakości usług świadczonych przez biura turystyczne (w 2011 r. – 6);
 rozwój regionalny – 16 spraw (w 2011 r. – 17); wskazywano na trudności wynikające ze współpracy
z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie rozwoju regionalnego, nieprawidłową realizację projektów narodowej strategii rozwoju regionalnego i kontraktów wojewódzkich zawieranych w trybie ustawy
o Narodowym Planie Rozwoju oraz podnoszono kwestie związane z prawidłowością programowania
i wykorzystania funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności;
 sprawy zagraniczne – 15 wniosków i skarg (w 2011 r. – 6); wskazywano na nieprawidłowości w organizacji i działalności przedstawicielstw dyplomatycznych;
 nauka – 10 spraw (w 2011 r. – 22); wnioskowano o kontrolę prowadzenia badań naukowych i prac
badawczo-rozwojowych.

5.3.	Sprawy kierowane do NIK przez posłów na Sejm RP
Wykonując swoje obowiązki, posłowie i senatorowie mają 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 wnoszą we własnym imieniu albo
w imieniu wyborcy lub wyborców, jak również zaznajamiać się z tokiem jej rozpatrywania8. Z prawa tego korzystają
parlamentarzyści m.in. przez kierowanie do NIK różnych spraw wymagających wyjaśnienia, w tym głównie wniosków o przeprowadzenie kontroli. Przepisy kodeksu postępowania administracyjnego9 nadają tego typu sprawom
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 – w miarę istniejących uprawnień i możliwości – w kontrolach doraźnych bądź planowych.
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W 2012 r. w NIK zarejestrowano 150 spraw wniesionych przez parlamentarzystów i organy Sejmu RP. Senatorowie i organy Senatu RP skierowali do NIK 19 spraw. Autorami 7 pism byli posłowie do Parlamentu Europejskiego. Z ogólnej liczby pism skierowanych do NIK przez posłów na Sejm RP wyodrębnić można: wnioski o kontrole
(88 proc.), prośby o udostępnienie informacji i materiałów z przeprowadzonych kontroli (4 proc.) oraz inne – pisma,
przy których przekazano skargi, oraz sprawy przesłane do wiadomości NIK (8 proc.).
Tabela 5. Sprawy kierowane do NIK przez posłów na Sejm RP w latach 2011-2012
2011 r.
Lp.

Rodzaj korespondencji

Liczba
spraw

2

3

1
1.

3

8
9

Liczba
spraw

4

5

Struktura
(w %)

Wskaźnik %
(5:3)

6

7

92

89,3

132

88,0

143,5

1.1.

– wnioski uwzględnione

56

60,9

68

51,5

121,4

1.2.

– sprawy zakwalifikowane do kontroli
w terminie późniejszym

2

2,2

5

3,8

250,0

1.3.

– kontrole przeprowadzone przed wpływem
pisma poselskiego

7

7,6

8

6,1

114,3

1.4.

– sprawy badane przez inne organy kontroli,
inspekcji i nadzoru

8

8,7

12

9,1

150,0

19

20,6

39

29,5

205,3

2.

Prośby o informacje i materiały
z kontroli

9

8,8

6

4,0

66,7

3.

Sprawy inne

2

1,9

12

8,0

600,0

103

100,0

150

100,0

145,6

– sprawy, które nie mogły być zbadane2

3

Razem
2

Struktura
(w %)

Wnioski o kontrolę1

1.5.

1

2012 r.

W tym: dezyderaty, interpelacje, prośby o kontrolę.
Na przykład sprawy badane przez organy ścigania, sprawy będące przedmiotem postępowań sądowych, ograniczenia ustawowe.
Interwencje i zapytania poselskie, pisma, przy których przekazano skarg, oraz sprawy przesłane do wiadomości NIK.

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.
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IV. Współpraca z podmiotami krajowymi
W 2012 r. 132 spośród 150 przekazanych spraw (88 proc.) stanowiły wystąpienia o przeprowadzenie kontroli.
Uwzględniono 73 z nich (55 proc.), a przedstawione w pismach sprawy zakwalifikowano do zbadania w ramach
kontroli prowadzonych lub planowanych do przeprowadzenia. Sprawy wskazane w 39 wnioskach nie mogły zostać
zbadane w postępowaniu kontrolnym, m.in. ze względu na ograniczenia ustawowe lub postępowania prowadzone
przez organy wymiaru sprawiedliwości i ścigania.
W wypadku 8 spraw przedstawiona problematyka kontrolowana była już przez NIK przed wpływem pisma poselskiego, 12 spraw zbadały inne organy kontroli lub nadzoru.
Diagram 1. Sprawy przekazane do NIK przez posłów na Sejm RP w latach 2008-2012 (wg rodzaju korespondencji)
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Rok 2012 to kolejny rok aktywnej działalności Najwyższej Izby Kontroli na arenie międzynarodowej. Oprócz kontroli prowadzonych wspólnie z najwyższymi organami kontrolnymi innych krajów, działalności w zespołach realizujących cele strategiczne EUROSAI oraz kontynuacji przewodnictwa w Podkomisji INTOSAI ds. Standardów Kontroli
Wewnętrznej, NIK weszła w nowe obszary aktywności międzynarodowej. W czerwcu 2012 r. NIK została wybrana
na audytora zewnętrznego Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych – CERN na lata 2013-2015.
Po zakończeniu w połowie roku 2011 trzyletniej prezydencji w Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów
Kontroli (EUROSAI)1 i przyjęciu przez kongres planu strategicznego tej organizacji na lata 2011-2017, NIK zaangażowała się w prace nad jego realizacją. Przedstawiciele NIK są członkami dwóch spośród czterech istniejących zespołów
powołanych do realizacji celów strategicznych EUROSAI (zespołu ds. realizacji celu 3. „Wymiana wiedzy” oraz zespołu
ds. celu 4. „Zarządzanie i komunikacja”). Stąd w 2012 roku NIK uczestniczyła w pracach nad kilkoma, przewidzianymi
w planie strategicznym projektami, w tym nad opracowaniem projektu polityki komunikacyjnej EUROSAI.
W obszarze współpracy w ramach INTOSAI2, czyli Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli,
NIK przewodniczyła Podkomisji INTOSAI ds. Standardów Kontroli Wewnętrznej. W 2012 roku NIK aktywnie działała
też w ramach Komitetu Kontaktowego prezesów najwyższych organów kontroli państw Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, czyli ETO3, a także współpracowała z innymi instytucjami i organizacjami europejskimi i pozaeuropejskimi.
Drugim filarem współpracy są działania wspierające działalność kontrolną, polegające na transferze do NIK i z NIK
standardów i dobrych praktyk oraz na wymianie wiedzy i doświadczeń. W ciągu roku wielu pracowników NIK uczestniczyło w seminariach, szkoleniach, konferencjach, spotkaniach eksperckich i roboczych odbywających się za granicą. W podobnych przedsięwzięciach zorganizowanych przez NIK brali również udział pracownicy urzędów kontroli
innych krajów.
Dużą wagę Najwyższa Izba Kontroli przywiązuje do jakości swojej pracy i obiektywnej jej oceny. W świetle międzynarodowych standardów kontroli użytecznym instrumentem w tym zakresie jest wykorzystanie zewnętrznej
oceny funkcjonowania najwyższych organów kontroli. W 2012 roku, na prośbę Prezesa NIK, Izba została już po raz
trzeci objęta przeglądem partnerskim (peer review).

1. Międzynarodowa Organizacja Najwyższych Organów Kontroli 
– INTOSAI 
Rozdział V

Istotnym aspektem działalności międzynarodowej Najwyższej Izby Kontroli jest aktywność w Międzynarodowej
Organizacji Najwyższych Organów Kontroli. W INTOSAI działa kilkadziesiąt komisji, podkomisji oraz grup roboczych
i zadaniowych, które są forum wymiany wiedzy eksperckiej, wypracowują standardy, dobre praktyki i inicjują kontrole
równoległe. NIK przewodniczy Podkomisji ds. Standardów Kontroli Wewnętrznej, jest członkiem tzw. podkomisji 3.
(ds. propagowania najlepszych praktyk i zapewnienia jakości poprzez dobrowolne przeglądy partnerskie), a także
członkiem grup roboczych ds. kontroli środowiska, ds. kontroli systemów informatycznych, ds. oceny skuteczności
programów publicznych, ds. kluczowych wskaźników krajowych, ds. walki z korupcją i praniem brudnych pieniędzy,
ds. modernizacji finansowej i reformy regulatorów oraz grupy zadaniowej ds. globalnego kryzysu finansowego.
Pod koniec 2010 r., na XX Kongresie INTOSAI w Johannesburgu, NIK przejęła przewodnictwo w Podkomisji INTOSAI ds. Standardów Kontroli Wewnętrznej (Internal Control Standards – ICS). Podkomisja ta jest jednym z organów Komisji Standardów Zawodowych INTOSAI, czyli Professional Standards Committee (PSC)4, której zadaniem jest
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1

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.

2

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.

3

ETO (ang. European Court of Auditors) jest organem kontrolującym rozliczenia dochodów i wydatków Wspólnot i ich instytucji.
Potwierdza wobec Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej wiarygodność rozliczeń oraz zgodność z prawem i prawidłowość
podstawowych transakcji.

4

PSC (ang. Professional Standards Committee). W skład PSC wchodzi ok. 70 instytucji kontrolnych z państw całego świata.
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opracowanie standardów dla najwyższych organów kontroli (NOK), czyli tzw. ISSAI5 oraz INTOSAI GOV6. Podkomisja
kierowana przez NIK zajmuje się opracowywaniem wytycznych dla administracji rządowej dotyczących dobrego
zarządzania w zakresie kontroli wewnętrznej, czyli INTOSAI GOV serii 9100.
W kwietniu 2012 r. odbyło się w NIK pierwsze po objęciu przez Izbę przewodnictwa spotkanie Podkomisji INTOSAI ds. Standardów Kontroli Wewnętrznej. Do Warszawy przybyło kilkanaście delegacji NOK z całego świata oraz
przedstawiciele międzynarodowej organizacji Komitet Organizacji Sponsorujących Komisję Treadwaya (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission – COSO). Na spotkaniu omówiono plan działania podkomisji, która ma przeprowadzić dwa ogólnoświatowe badania. Pierwsze w zakresie zarządzania ryzykiem, drugie
na temat raportowania o kontroli wewnętrznej w sektorze publicznym. Zdobyta podczas badań wiedza pozwoli
na aktualizację wytycznych INTOSAI GOV. Jako przewodnicząca Podkomisji ds. Standardów Kontroli Wewnętrznej
NIK uczestniczy w pracach Komitetu Sterującego Komisji ds. Standardów Zawodowych. W związku z tym przedstawiciele NIK wzięli udział w spotkaniu w Oslo w sprawie koordynacji działań między PSC a Komisją ds. Budowy
Potencjału (Capacity Building Committee – CBC).
Prezes Najwyższej Izby Kontroli, z racji pełnienia funkcji przewodniczącego Podkomisji INTOSAI ds. Standardów
Kontroli Wewnętrznej, został przedstawicielem INTOSAI w Międzynarodowej Radzie Standardów Audytu Wewnętrznego, czyli IIASB7. Działa ona w ramach Instytutu Audytorów Wewnętrznych (IIA). Zadaniem IIASB jest upowszechnianie, monitorowanie i promowanie Międzynarodowych Standardów Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego na arenie międzynarodowej. W 2012 roku Prezes NIK uczestniczył w dwóch posiedzeniach Rady: podczas
Międzynarodowej Konferencji IIA w lipcu w Bostonie oraz podczas posiedzenia komisji IIA w Orlando w listopadzie.
W październiku 2012 roku w Sopocie odbyło się VI Spotkanie Grupy Roboczej INTOSAI ds. Walki z Korupcją i Praniem Brudnych Pieniędzy. NIK gościła przedstawicieli NOK z Egiptu, który przewodniczy grupie, Austrii, Czech, Chin,
Ekwadoru, Indonezji, Iraku, Lesoto, Namibii, Niemiec i Rosji. Spotkanie było poświęcone tworzeniu wytycznych, które
pomogą skuteczniej walczyć z korupcją oraz praniem brudnych pieniędzy. Uczestniczyli w nim również, jako obserwatorzy, przedstawiciele Banku Światowego, Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, Grupy Roboczej INTOSAI
ds. Kontroli Środowiska oraz NOK Iranu, który został podczas tego spotkania przyjęty do grupy roboczej.
NIK uczestniczy w także innych strukturach INTOSAI, z których większość była bardzo aktywna w 2012 roku.
W Kuala Lumpur w Malezji odbyło się 21. spotkanie Grupy Roboczej INTOSAI ds. Kontroli Systemów Informatycznych
– WGITA8, kierowanej przez NOK Indii. Przedstawiciele NIK przedstawili prezentację na temat projektu EUROSAI:
e-Administracja. Projekt ten dotyczy usystematyzowania ryzyka strategii audytu IT. Oparty jest na wynikach kontroli
funkcjonowania wybranych systemów informatycznych.
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W kwietniu 2012 r. w Rydze odbyło się spotkanie Grupy Roboczej INTOSAI ds. Kluczowych Wskaźników Krajowych (WG Key National Indicators). Grupie przewodniczy NOK Rosji. Program spotkania obejmował m.in. opracowanie tzw. białej księgi na temat kluczowych wskaźników krajowych (White Paper on KNI). Odbyły się również dyskusje
dotyczące podprojektów planowanych na kolejne miesiące 2012 roku. Omówiono m.in. możliwości wykorzystania
wskaźników krajowych w kontekście zrównoważonego rozwoju oraz wykorzystanie wskaźników krajowych w działalności NOK dla celów porównań międzynarodowych.
NIK będzie kandydatem EUROSAI do Zarządu INTOSAI. Decyzję taką podjął Zarząd EUROSAI w maju 2012 r. w Ankarze. Jeśli kandydaturę NIK zaakceptuje Kongres INTOSAI, to kadencja NIK rozpocznie się w 2013 roku i potrwa 6 lat.

5

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
przeprowadzanych przez instytucje sektora prywatnego.

6

INTOSAI GOV – to szczególna część standardów opracowywanych przez INTOSAI, zawierająca wytyczne dla sektora publicznego
dot. dobrego zarządzania. W odróżnieniu od ISSAI wytyczne z serii INTOSAI GOV adresowane są nie do NOK, ale do kierownictwa
jednostek sektora publicznego.

7

IIASB (ang. International Internal Audit Standards Board ) – organ Instytutu Audytorów Wewnętrznych (IIA), zajmujący się
promowaniem i aktualizacją Międzynarodowych Standardów Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego.

8

Ang. INTOSAI Working Group on IT Audit.
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2. Europejska Organizacja Najwyższych Organów Kontroli – EUROSAI 
Działalność NIK w ramach EUROSAI koncentrowała się w 2012 r. na realizacji przyjętego na VIII Kongresie EUROSAI
w Lizbonie (w czerwcu 2011 r.) planu strategicznego EUROSAI na lata 2011-2017 oraz na bieżącej pracy w zespołach
zadaniowych i grupach roboczych. NIK, jako poprzednia prezydencja EUROSAI jest członkiem zespołu ds. realizacji
4. celu strategicznego EUROSAI („Zarządzanie i komunikacja”). oraz zespołu ds. realizacji celu 3. („Wymiana wiedzy”).
Oprócz aktywnego uczestnictwa w pracach wspomnianych wyżej zespołów, w roku 2012 NIK kontynuowała
też swoją dotychczasową działalność w pracach grup roboczych ds. kontroli środowiska, ds. wykorzystania technik
informatycznych w kontroli oraz grupy zadaniowej ds. kontroli funduszy przeznaczonych na eliminowanie skutków
klęsk żywiołowych i katastrof wywołanych przez człowieka. Reprezentanci NIK w 2012 roku wzięli udział w dwóch
roboczych spotkaniach członków zespołu ds. realizacji 4. celu strategicznego EUROSAI (GT4). Podczas pierwszego
z tych spotkań, zorganizowanego w styczniu w Lizbonie, uzgodniono reguły funkcjonowania zespołu oraz jego plan
operacyjny. Założenia opracowane zostały na podstawie projektu przygotowanego przez NOK Niemiec i Najwyższą
Izbę Kontroli. Dokonano także podziału zadań między członków zespołu. NIK powierzono przewodniczenie podzespołowi Współpraca i Najlepsze Praktyki (Cooperation and best practices) powołanemu w ramach GT4 oraz wspólnie
z NOK Holandii prowadzenie podzespołu Polityka Komunikacyjna i Zrównoważony Rozwój (Communication Policy
and Sustainability).
W marcu 2012 r. NIK wspólnie z NOK Holandii zorganizowały w Warszawie warsztaty na temat dotychczasowych mechanizmów i narzędzi komunikacji wewnętrznej w EUROSAI, kryteriów ich oceny oraz potrzeb i oczekiwań
w tym zakresie członków organizacji. W warsztatach udział wzięli reprezentanci siedmiu NOK. W trakcie warsztatów
uzgodniono założenia dające podstawę do opracowania przez NOK Holandii i NIK projektu głównych założeń polityki
komunikacyjnej EUROSAI.
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W Hadze w kwietniu odbyło się drugie w roku 2012 spotkanie członków zespołu ds. realizacji 4. celu strategicznego EUROSAI. Dyskutowano m.in. o kwestiach, które powinny być ujęte w opracowywanym przez zespół dokumencie określającym reguły finansowania EUROSAI, o kształcie ogólnego raportu GT4 na temat stanu realizacji planu
strategicznego EUROSAI oraz dokumentu dotyczącego zasad planowania, monitorowania i raportowania, jakie ma
przyjąć Zarząd EUROSAI. Zapoznano się z informacją o pracach nad nowym projektem strony internetowej EUROSAI,
a także z proponowanymi przez NOK Holandii i NIK założeniami polityki komunikacyjnej EUROSAI. Zaopiniowano
wnioski o dofinansowanie z budżetu EUROSAI w roku 2012. Podczas spotkania w Hadze NIK zorganizowała zebranie podzespołu Współpraca i Najlepsze Praktyki. Omówiono na nim m.in. zasady koordynacji ankiet przewidzianych
do rozprowadzenia w ramach realizacji planu strategicznego EUROSAI oraz cel przygotowywanego przez podzespół
opracowania mającego zawierać ilustrowane przykładami z praktyki wytyczne dotyczące organizacji spotkań i konferencji oraz zarządzania projektem.
W maju 2012 r. odbyło się w Ankarze 39. posiedzenie Zarządu EUROSAI. Podczas tego spotkania przyjęto: raport
z działalności EUROSAI w latach 2011-2012, raport finansowy oraz sprawozdanie audytorów EUROSAI za rok 2011,
sprawozdanie w sprawie działań EUROSAI na rzecz wzmacniania niezależności NOK, ogólny raport z realizacji planu
strategicznego EUROSAI w latach 2011-2012, raporty roczne i plany operacyjne czterech zespołów powołanych
ds. realizacji poszczególnych celów strategicznych EUROSAI (celu 1. „Budowa potencjału”, celu 2. „Standardy zawodowe”, celu 3. „Wymiana wiedzy” oraz celu 4. „Zarządzanie i komunikacja”), dokument określający ramy organizacyjne i proceduralne funkcjonowania ww. zespołów, sprawozdania z działalności grup roboczych i zadaniowych
EUROSAI, sprawozdania ze współpracy z grupami roboczymi INTOSAI i partnerami zewnętrznymi. Przedłożono informacje o pracach nad nową stroną internetową EUROSAI, informację na temat reguł finansowych EUROSAI i o nowych
inicjatywach w tym zakresie oraz informację na temat przygotowań do IX Kongresu EUROSAI oraz Kongresu Młodych
EUROSAI w 2014 r. Podczas tego posiedzenia Zarząd zatwierdził NIK jako jednego z dwóch kandydatów (obok NOK
Federacji Rosyjskiej) na reprezentantów EUROSAI w Zarządzie INTOSAI na lata 2013-2019 (na EUROSAI „przypadają”
dwa miejsca w Zarządzie INTOSAI). Kandydatura ta musi jeszcze zostać zatwierdzona przez Kongres INTOSAI, który
zbierze się w Pekinie w październiku 2013 r.
NIK w grudniu 2012 r. była gospodarzem drugiego spotkania zespołu ds. realizacji 3. celu strategicznego EUROSAI
„Wymiana wiedzy” (GT3). W spotkaniu udział wzięli reprezentanci 14 NOK. W trakcie spotkania zaprezentowano
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stan prac nad realizacją poszczególnych projektów i zadań przewidzianych w planie operacyjnym GT3 na okres maj
2012 – maj 2013, w tym m.in. prac nad:
 nową stroną internetową EUROSAI;
 stworzeniem bazy danych dotyczących kontroli podejmowanych przez najwyższe organy kontroli – członków EUROSAI;
 stworzeniem bazy danych produktów EUROSAI.
Zaprezentowano również wyniki ankiet przeprowadzonych w ramach realizacji niektórych projektów GT3, w tym
m.in. wyniki opracowanej i rozprowadzanej przez NIK ankiety na temat możliwości organizacji przez członków EUROSAI staży dla pracowników innych NOK, a także możliwości wysyłania na takie staże własnych pracowników.
Przedstawiciele NIK w Grupie Roboczej EUROSAI ds. Kontroli Środowiska wzięli udział w corocznym spotkaniu
grupy w październiku 2012 roku na Cyprze. Seminarium poświęcone było m.in. kontrolom zrównoważonego rozwoju oraz danym niezbędnym do kontroli środowiskowych. Podczas spotkania omówiono także postępy realizacji
strategii i planu działania Grupy Roboczej na lata 2012-2014. Zaprezentowane zostały też informacje o wybranych
zakończonych i planowanych europejskich koordynowanych kontrolach środowiska. NOK Litwy i Łotwy przedstawiły wyniki międzynarodowej kontroli systemów handlu uprawnieniami do emisji CO2, w której uczestniczyła również NIK. W ramach informacji o pozakontrolnej działalności NOK przedstawiciele NIK zaprezentowali działania Izby
w zakresie zarządzania środowiskowego i uzyskania przez NIK certyfikatu ISO 14001.
Bezpośrednio po spotkaniu członków grupy odbyło się posiedzenie jej Komitetu Sterującego, podczas którego
dyskutowano m.in. potencjalne tematy corocznych, odrębnie organizowanych, seminariów. Ustalono, że następne
seminarium będzie dotyczyć użytkowania ziemi i zostanie zorganizowane w Oslo w maju 2013 roku. Komitet Sterujący zaaprobował też koncepcję przygotowania przez Grupę Roboczą krótkiej publikacji podsumowującej kontrole
dotyczące zrównoważonego rozwoju i zdobyte doświadczenia w tym zakresie. Z aprobatą spotkała się też aktywność
grupy dotycząca wydawania corocznego przeglądu kontroli środowiskowych w Europie oraz inicjatywa publikowania porad metodycznych dla kontroli środowiska.
W maju 2011 r. reprezentantka NIK uczestniczyła w Oslo w organizowanym przez Grupę Roboczą EUROSAI
ds. Kontroli Środowiska seminarium na temat kontroli rybołówstwa i zarządzania lasami.
W marcu 2012 roku NIK była gospodarzem okresowego spotkania grupy zadaniowej EUROSAI ds. kontroli funduszy na rzecz klęsk żywiołowych oraz katastrof. Odbyło się ono we Wrocławiu. Zatwierdzono m.in. plan pracy grupy
zadaniowej na lata 2012-2014.

Rozdział V

Delegatura NIK we Wrocławiu przeprowadziła w 2012 kontrolę wykorzystania środków publicznych na zabezpieczenie przeciwpowodziowe i likwidację skutków powodzi z lat 2009-2010. Polska kontrola jest częścią międzynarodowego audytu dotyczącego zabezpieczeń przed klęskami żywiołowymi i eliminacji ich skutków. Podczas wrocławskiego spotkania grupy zadaniowej EUROSAI wymieniono doświadczenia i wiedzę w zakresie prowadzonych przez
NOK poszczególnych krajów kontroli w ramach projektu międzynarodowego dotyczącego przygotowania państw
do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych. Podpisane zostało porozumienie w sprawie realizacji kontroli równoległej dotyczącej tych zagadnień. Europejskie najwyższe organy kontroli sprawdziły, jak w poszczególnych
krajach funkcjonują zabezpieczenia przed klęskami żywiołowymi. Wspólny raport będzie zawierał również wyniki
kontroli z Azerbejdżanu, Białorusi, Węgier, Włoch, Kazachstanu, Mołdawii, Federacji Rosyjskiej oraz Ukrainy. Dokument ma być podpisany przez szefów wszystkich NOK biorących udział w kontroli podczas IX Kongresu EUROSAI,
który odbędzie się w Holandii.
Spotkanie podgrupy e-Administracja (E-Government) w ramach Grupy Roboczej EUROSAI ds. IT odbyło się w listopadzie 2012 roku w Warszawie. Uczestniczyli w nim członkowie podgrupy, przedstawiciele NOK: Estonii, Holandii,
Portugali, Rosji oraz Słowacji. NIK stoi na czele projektu e-Administracja, którego celem jest stworzenie internetowej bazy danych o tematyce dotyczącej kontroli IT. Ma ona ułatwić audytorom z różnych krajów szybkie docieranie
do potrzebnych informacji oraz umożliwić ich skuteczną analizę. Baza początkowo ma gromadzić informacje o kontrolach informatycznych. Jeśli sprawdzi się w działaniu, być może zostanie rozszerzona o dane z innych obszarów
kontroli. Po spotkaniu w Warszawie projekt przeszedł z fazy koncepcyjnej w fazę wdrażania.
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We wrześniu 2012 roku odbyła się w Gruzji, z udziałem delegacji NIK, 7. konferencja EUROSAI – OLACEFS (Organizacja Najwyższych Organów Kontroli Ameryki Łacińskiej i Karaibów). Obrady konferencji podzielone były na dwie
sesje tematyczne:
1. Podnoszenie zaufania interesariuszy: rzetelność kadry zarządzającej kontrolą, postawa pracowników najwyższego szczebla (Enhancing Stakeholder Confidence: Auditing Management Integrity, Accountability and
Tone at the Top).
2. Reforma zarządzania finansami publicznymi: trendy oraz wnioski na przyszłość (Public Finance Management
Reform: Trends and Lessons Learned).
Podczas pierwszej sesji Prezes NIK przekazał informacje na temat działania Grupy Roboczej EUROSAI ds. IT, której
Izba jest aktywnym członkiem. Na drugiej sesji przedstawiciel NIK zaprezentował referat: „Nowe trendy i problemy
w zarządzania finansami publicznymi jako wyzwanie dla NOK – polska perspektywa”,
Uczestnicy konferencji (w tym reprezentanci NIK) wzięli jednocześnie udział w uroczystościach związanych
z obchodami 20. rocznicy powstania NOK Gruzji.

3. Komitet Kontaktowy prezesów najwyższych organów kontroli
państw UE i ETO 
Komitet Kontaktowy jest zgromadzeniem prezesów najwyższych organów kontroli 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 Europejską9. Działalność Komitetu wspomagana jest przez stałych przedstawicieli NOK poszczególnych krajów (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 uczestniczy w pracach Komitetu, bierze też udział
w pracach łączników oraz grup roboczych (ds. funduszy strukturalnych, ds. VAT oraz dla wskazania sytuacji, gdzie
nowe regulacje zarządzania gospodarczego UE nie zapewniają prowadzenia kontroli przez najwyższe organy kontroli), grup zadaniowych (ds. zbadania możliwości współdziałania NOK z Eurostatem10 i krajowymi urzędami statystycznymi, 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 strategii lizbońskiej oraz ds. kontroli polityki fiskalnej).

Rozdział V

Podczas corocznego zebrania Komitetu Kontaktowego w październiku 2012 roku w Estoril w Portugalii dyskutowano m.in. na temat wyzwań, jakie mogą się pojawić przed najwyższymi organami kontroli w związku z nowym
okresem finansowania w Unii Europejskiej. Gość specjalny, unijny komisarz ds. podatków i unii celnej, audytu i zwalczania nadużyć finansowych Algirdas Šemeta, omówił przygotowania do opracowania Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2014-202011 oraz podkreślił znaczenie projektu nowego rozporządzenia finansowego, które wzmocni
rozliczalność państw członkowskich. Przewiduje się w nim m.in. przedkładanie Komisji tzw. oświadczeń w sprawie
zarządzania (management declarations) dotyczących wykorzystania środków unijnych (tak jak ma to miejsce obecnie
w przypadku wspólnej polityki rolnej) wraz z (opcjonalnie) niezależną opinią audytora.
Komitet Kontaktowy podjął również temat przydatności Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego (IPSAS12) dla państw członkowskich UE i przyjął uchwałę, w której wyraził opinię, że NOK powinny
wnieść profesjonalny wkład do dyskusji na temat standardów rachunkowości sektora publicznego w UE. Dlatego też
na wiosnę 2013 roku zaplanowano we Francji osobne seminarium na ten temat.
9	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.

10

Eurostat, utworzony w 1953 r., to urząd statystyczny Unii Europejskiej z siedzibą w Luksemburgu. Dostarcza UE informacje
statystyczne na poziomie europejskim, które umożliwiają dokonywanie porównań między krajami i regionami.

11

WRF określają kwoty rocznych pułapów środków na zobowiązania i płatności i zawierają wszelkie inne postanowienia wymagane
dla prawidłowego prowadzenia rocznej procedury budżetowej.

12	Ang. International Public Sector Accounting Standards.
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Prezes NIK Jacek Jezierski wraz z Audytor Generalną Królestwa Danii Lone Strøm przedstawili raport podsumowujący działalność grupy zadaniowej ds. zbadania możliwości współdziałania NOK z Eurostatem i krajowymi urzędami statystycznymi. W ankiecie skierowanej do NOK krajów Unii Europejskiej zebrano szczegółowe informacje
na temat dotychczasowych relacji między NOK a krajowymi urzędami statystycznymi. Na zebraniu w czerwcu 2012 r.
w Kopenhadze grupa, przy udziale przedstawicieli Eurostatu, omówiła wyniki ankiety, jak również uregulowania
prawne i możliwe formy współpracy między NOK, Eurostatem i krajowymi urzędami statystycznymi. Komitet Kontaktowy przyjął opracowaną przez grupę uchwałę, w której podkreślono, że pomimo istniejących różnic między
zainteresowanymi instytucjami pod względem uprawnień, obowiązków i kompetencji istnieje wspólny cel, którym
jest dobre zarządzanie publiczne. NOK mogą zaś odegrać ważną rolę w zapewnianiu jakości statystyki sektora instytucji rządowych i samorządowych m.in. poprzez prowadzenie kontroli prawidłowości danych źródłowych. Komitet
Kontaktowy zwrócił się do NOK o utrzymywanie kontaktów z krajowymi urzędami statystycznymi. Polecił również
łącznikom, aby monitorowali wyniki prac grupy zadaniowej i przedstawili sprawozdanie Komitetowi Kontaktowemu
w 2015 r. lub wcześniej, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Nieformalna grupa działająca od poprzedniego zebrania Komitetu w 2011 r. złożona z NOK państw członkowskich
UE strefy euro podjęła się działania na rzecz uwzględnienia kontroli zewnętrznej NOK w przepisach dotyczących
Europejskiego Mechanizmu Stabilności (EMS)13. Ta aktywność najwyższych organów kontroli, pod przewodnictwem
niemieckiej Federalnej Izby Obrachunkowej, została uwieńczona sukcesem i ich propozycje uwzględniono w projekcie przepisów wewnętrznych do traktatu o utworzeniu EMS. Traktat wszedł w życie 27 września 2012 r.
Najwyższa Izba Kontroli została członkiem grupy zadaniowej powołanej przez Komitet Kontaktowy w związku
ze zmianami i inicjatywami, jakie pojawiły się wraz z kryzysem gospodarczym i finansowym w Unii Europejskiej14.
Celem grupy będzie opracowanie projektu wspólnego stanowiska szefów NOK UE i ETO w sprawie roli i zadań najwyższych organów kontroli związanych z ich ewentualnym udziałem w przyszłych procesach legislacyjnych w UE.
Uchwała, przyjęta przez Komitet na zebraniu w październiku 2012 r., podkreśla dążenia Komitetu, aby w sposób jak
najbardziej właściwy i skuteczny włączyć się w przyszłe procesy legislacyjne, przy zachowaniu niezależności NOK
i wykorzystaniu potencjału i doświadczeń członków Komitetu.
W ramach działań Komitetu Kontaktowego w 2012 roku pod przewodnictwem norweskiego i duńskiego NOK
przeprowadzona została kontrola koordynowana systemów handlu uprawnieniami do emisji CO2, w której wzięli
udział również przedstawiciele NIK oraz najwyższych organów kontroli Finlandii, Łotwy i Litwy.

Rozdział V

Urząd Kontroli Państwowej Łotwy przeprowadził wśród NOK UE ankietę na temat doświadczeń związanych
z kontrolą nadzoru właścicielskiego w spółkach państwowych i komunalnych. Na podstawie odpowiedzi przysłanych
przez 21 najwyższych organów kontroli, w tym Najwyższą Izbę Kontroli, powstał raport podsumowujący doświadczenia i dobre praktyki z tego typu kontroli.
Przedstawiciele Najwyższej Izby Kontroli uczestniczyli we wrześniu 2012 roku w seminarium na Węgrzech, którego tematem były doświadczenia wynikające z zamykania okresu programowania na lata 2000-2006. Seminarium
cieszyło się dużym zainteresowaniem NOK m.in. ze względu na fakt, iż zamykanie programów współfinansowanych
ze środków funduszy strukturalnych i środków krajowych stanowi duże wyzwanie dla wszystkich państw członkowskich UE, a szczególnie dla tych, które uczestniczą w tym procesie po raz pierwszy.
W ramach sieci współpracy ds. kontroli polityki fiskalnej odbyło się w czerwcu 2012 r. dwudniowe seminarium w Paryżu na temat kryzysu zadłużenia i zapewnienia informacji o sytuacji fiskalnej państw. Uczestnicy debaty
skoncentrowali się na wpływie kryzysu na funkcjonowanie najwyższych organów kontroli. Jedna z sesji semina-

13

W pierwszej wersji traktatu o utworzeniu EMS, z lipca 2011 r., nie przewidziano udziału NOK w kontroli jego działalności. W związku
z tym Komitet Kontaktowy, na zebraniu w październiku 2011 r., poparł apel najwyższych organów kontroli krajów strefy euro
o podjęcie działań na rzecz zapewnienia kontroli zewnętrznej mechanizmu i uwzględnienia roli NOK w przepisach EMS w tym
zakresie.

14

Są to m.in. „sześciopak”, czyli 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 UE zaleceń
dot. polityki budżetowej i zwalczania nierównowagi gospodarczej; „dwupak” (projekty dwóch dodatkowych rozporządzeń w celu
dalszego wzmocnienia nadzoru nad strefą euro); Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej
z marca 2012 r.
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rium poświęcona była wymianie doświadczeń NOK w sprawie obecnych, zakończonych lub planowanych kontroli
z obszaru strategii lizbońskiej i strategii Europa 202015.
Grupa robocza Komitetu Kontaktowego ds. funduszy strukturalnych V prowadziła w 2012 roku czynności kontrolne w ramach kontroli równoległej dotyczącej upraszczania zasad wdrażania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Grupa robocza powołana dla wskazania sytuacji, kiedy nowe regulacje zarządzania gospodarczego UE nie
zapewniają prowadzenia kontroli przez najwyższe organy kontroli, przeprowadziła pilotażowe badanie odnoszące
się do uprawnień kontroli oraz dostępu NOK do głównych organów nadzoru finansowego nad sektorem bankowym.
Z 13 NOK16, które podzieliły się swoimi doświadczeniami w tym zakresie, sześć nie ma uprawnień do prowadzenia
kontroli działalności głównego organu nadzoru nad rynkiem finansowym (są to najwyższe organy kontroli Estonii,
Finlandii, Litwy, Łotwy, Portugalii i Włoch). Z pozostałych siedmiu, które mają takie uprawnienia, pięć posiada pełen
dostęp do żądanych dokumentów (choć w swoich sprawozdaniach nie mogą ujawniać informacji poufnych), a pozostałe dwa albo mają częściowy dostęp (tak jest w przypadku Najwyższej Izby Kontroli), albo posiadają go w teorii,
ale nie w praktyce (holenderski NOK).
Sieć współpracy ds. krajowych sprawozdań o zarządzaniu środkami UE zorganizowała w 2012 r. dwa seminaria. Pierwsze odbyło się w lutym w Kopenhadze na temat kontroli obszaru wspólnej polityki rolnej, zaś drugie (w
listopadzie 2012 roku w Hadze) było podsumowaniem 10-letniej praktyki opracowywania przez niektóre NOK UE
zbiorczych sprawozdań o kontrolach środków unijnych17.

Rozdział V

Komitet Kontaktowy zdecydował, że w 2013 roku Trybunał Obrachunkowy Włoch przeprowadzi ankietę nt. prognoz wydatków w państwach Unii Europejskiej. Prognozy te (tzw. spending reviews) prowadzone są w niektórych
państwach UE (m.in. w Wielkiej Brytanii i we Włoszech), a ich celem jest ograniczenie wydatków poprzez eliminację
ich nieekonomicznych komponentów zamiast ogólnych cięć w wydatkach. Zebrane najlepsze praktyki i doświadczenia związane z procesem prognozowania wydatków zostaną przedstawione na kolejnym zebraniu Komitetu
Kontaktowego.
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15

Strategia lizbońska to społeczno-gospodarczy plan rozwoju UE na lata 2000-2010. W 2005 r. wprowadzono zmiany w programie,
koncentrując się na wzroście gospodarczym i zatrudnieniu, przy zachowaniu zgodności z celami zrównoważonego rozwoju. Strategia
Europa 2020 to zatwierdzony w czerwcu 2010 r. wspólny unijny program gospodarczy stanowiący plan wyjścia z kryzysu oraz
pobudzenia wzrostu gospodarczego w ciągu następnego dziesięciolecia.

16

Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Holandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, Portugalia, Szwecja, Włochy i Europejski Trybunał
Obrachunkowy.

17

Informacje o pracach grup dostępne są na stronie: www.contactcommittee.eu.

V. Współpraca z partnerami zagranicznymi
4.	Udział NIK w kontrolach międzynarodowych
W 2012 roku NIK była zaangażowana w działania związane z 10 kontrolami prowadzonymi we współpracy z najwyższymi organami kontroli innych państw.
Tabela nr 1. Kontrole równoległe i koordynowane realizowane i inicjowane w 2012 r.
Państwa uczestniczące
w kontroli

Tytuł kontroli

1.

Kontrola równoległa
przygotowań do organizacji
mistrzostw Europy w piłce
nożnej na Ukrainie
i w Polsce w 2012 r.

Ukraina, Polska

2.

Kontrola koordynowana
wdrożenia rozporządzenia
UE w sprawie przemieszczania odpadów

Bułgaria Grecja,
Holandia, Irlandia,
Norwegia, Polska,
Słowenia, Węgry

3

Kontrola dotycząca handlu
emisjami CO2

Dania, Finlandia,
Litwa, Łotwa, Polska,
Norwegia

4.

Realizacja Programu
Operacyjnego Współpracy
Transgranicznej
Rzeczpospolita Polska –
Republika Słowacka na lata
2007-2013

Polska,
Słowacja

5.

Wykorzystanie
środków publicznych
na zabezpieczenie
przeciwpowodziowe
i likwidację skutków
powodzi w latach
2009-2011
Uproszczenie przepisów
dotyczących funduszy
strukturalnych

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

6.

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

Ogólne informacje o kontroli, w tym informacje
o zadaniach zrealizowanych w 2012 r.
List intencyjny pomiędzy NIK a Izbą Obrachunkową Ukrainy w sprawie realizacji kontroli został podpisany podczas VII Kongresu EUROSAI
w Krakowie w czerwcu 2008 r. Zgodnie z porozumieniem o współpracy
podpisanym w listopadzie 2008 r., strony zobowiązały się przeprowadzać
corocznie w latach 2008-2011 kontrole dotyczące przygotowań do EURO
2012. Pierwsza kontrola (obejmująca lata 2007-2008) została przeprowadzona w okresie od września 2008 do stycznia 2009. Wspólny raport
z tej kontroli został podpisany w Kijowie w czerwcu 2009. Druga kontrola
została przeprowadzona w okresie od września 2009 do stycznia 2010
i objęła lata 2009-2010. Wspólny raport z drugiej kontroli został podpisany
w lipcu 2010 r. Trzeci wspólny raport z kontroli został podpisany w Lizbonie
w czerwcu 2011 r. podczas VIII Kongresu EUROSAI.
W 2012 r. zakończone zostały czynności kontrolne ostatniej, czwartej kontroli, zawierającej ocenę przygotowań do organizacji EURO 2012 według stanu
na kwiecień 2012 r.
Kontrola koordynowana przez NOK Holandii, realizowana z inicjatywy
Komitetu Kontaktowego szefów najwyższych organów kontroli państw UE
i ETO.
W roku 2012 przeprowadzono czynności kontrolne oraz wstępnie uzgodniono wspólny raport z kontroli. Jego podpisanie zaplanowano w III kw. 2013 r.
Kontrola realizowana na podstawie umowy zawartej w styczniu 2012 r.
w ramach prac Grupy Roboczej EUROSAI ds. Kontroli Środowiska,
koordynowana przez NOK Danii i Norwegii. W 2012 r. przeprowadzono
czynności kontrolne oraz uzgodniono i podpisano wspólny raport
z kontroli. Wyniki kontroli były prezentowane przez NOK Danii na spotkaniu
Komitetu Kontaktowego (Lizbona 18-19.10.2012 r.). oraz przez NOK Litwy
na spotkaniu Grupy Roboczej EUROSAI ds. Kontroli Środowiska
(Cypr 23-25.10.2012 r.). Papierowa wersja raportu została przesłana
do Europejskiej Agencji Środowiska, Komisji Europejskiej, ETO i Parlamentu
Europejskiego.
Kontrola realizowana na podstawie ogólnej umowy o współpracy między
NIK a NOK Słowacji (z 1998 r.), bez podpisywania odrębnej umowy
o kontroli.
Z kontroli przeprowadzonej w tym zakresie w roku 2011 sporządzono
dwa odrębne raporty. (7 grudnia 2011 r. wymieniono informacje nt. ustaleń
kontroli).
W czerwcu 2012 r. strony uzgodniły, że kontrola realizacji Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej zostanie ponownie przeprowadzona, tym razem obejmując lata 2010-2012. Strona słowacka rozpoczęła
realizację tej kontroli pod koniec 2012 r. NIK kontrolę zaplanowała na początek roku 2013.
Przewiduje się, że w połowie roku 2013 kontrola zakończona zostanie
wspólnym raportem.
Kontrola realizowana w ramach Grupy Zadaniowej ds. Eliminacji Skutków
Klęsk Żywiołowych i Katastrof. Na podstawie umowy zawartej w 2011 r.
Koordynowana przez NOK Ukrainy. W roku 2012 przeprowadzono czynności
kontrolne oraz przystąpiono do prac nad wspólnym raportem.
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Lp.

Kontrola równoległa realizowana przez Grupę Roboczą ds. Funduszy
Strukturalnych Komitetu Kontaktowego na podstawie memorandum
Komitetu z października 2011 r. W roku 2012 przeprowadzono czynności
kontrolne. W roku 2013 przewidziane są prace nad wspólnym raportem
z kontroli i jego prezentacja na posiedzeniu Komitetu Kontaktowego w październiku 2013 r.
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Tytuł kontroli

Państwa uczestniczące
w kontroli

7.

Kontrola parków
narodowych

Armenia, Bułgaria,
Chorwacja, Dania,
Litwa, Norwegia,
Polska, Ukraina

8.

Kontrola bezpieczeństwa
w górach

Polska, Słowacja

9.

Kontrola programów współ- Czechy, Polska
pracy transgranicznej

10.

Kontrola biopaliw

Federacja Rosyjska,
Holandia, Norwegia,
Polska, Słowacja
Szwajcaria, Ukraina

Ogólne informacje o kontroli, w tym informacje
o zadaniach zrealizowanych w 2012 r.
Kontrola realizowana z inicjatywy NIK podjętej podczas spotkania prezesów
NOK krajów bałtycko-nordyckich (Oslo, sierpień 2011 r.), koordynowana
przez NOK Litwy. Pierwsze spotkanie NOK zainteresowanych udziałem
w kontroli odbyło się w Warszawie w marcu 2012 r. Umowa o realizacji
kontroli została uzgodniona we wrześniu 2012 r. Do końca grudnia 2012 r.
ustalono pytania kontrolne.
Kontrolą objęte zostaną lata 2010-2012. Czynności kontrolne planowane
są na rok 2013. Podpisanie wspólnego raportu z kontroli przewidziane jest
na czerwiec 2014.
Kontrola realizowana na podstawie propozycji NOK Słowacji zgłoszonej
podczas spotkania grupy NOK krajów wyszehradzkich we wrześniu 2012 r.
na Węgrzech.
Pierwsze spotkanie stron uczestniczących w kontroli, podczas której
uzgodniony został harmonogram działań i zasady współpracy, odbyło się
w Krakowie 5 listopada 2012 r. Czynności kontrolne planowane są na
drugą połowę 2013 r (czerwiec – październik 2013 r). Okres objęty kontrolą
w Polsce to lata 2010 – 2013 (I-II kwartał). Wspólny raport z kontroli ma być
podpisany w styczniu 2014 r.
Kontrola realizowana z inicjatywy NOK Czech w ramach współpracy krajów
Grupy Wyszehradzkiej. W wyniku krótkiej ankiety rozprowadzonej przez
NOK Czech w listopadzie 2011 r . dokonano rozeznania stopnia zainteresowania kontrolą wśród NOK państw Grupy Wyszehradzkiej terminu potencjalnej kontroli, jej zakresu i charakteru. (Wyniki ankiety były przekazane
członkom Grupy Wyszehradzkiej) .
We wrześniu 2012 r. Prezes NIK formalnie zadeklarował zainteresowanie
udziałem w proponowanej kontroli. Podpisanie stosownego porozumienia
planowane jest na początek 2013 r. Czynności kontrolne mają być przeprowadzone w lecie 2013 r., kontrola ma się zakończyć wspólnym raportem,
którego przygotowanie przewidziane jest na IV kwartał 2013 r.
NOK Norwegii wystąpił w roku 2011 z wstępną inicjatywą przeprowadzenia
kontroli w ramach prac Grupy Roboczej EUROSAI ds. Kontroli Środowiska.
W ślad za tym 14 lutego 2012 r. wystosowany został przez Prezesa NOK
Norwegii, jako przewodniczącego Grupy Roboczej, list do wszystkich członków grupy z zaproszeniem do wymiany informacji o dotychczas prowadzonych przez nich kontrolach w tej dziedzinie oraz do ewentualnej deklaracji
zainteresowania udziałem w planowanej kontroli regionalnej.
Wstępne zainteresowanie udziałem w kontroli zadeklarowały: Holandia,
Polska, Rosja, Szwajcaria, Słowacja i Ukraina.
Chęć podzielenia się wynikami swoich kontroli w tym zakresie zadeklarowały z kolei NOK: Francji, Malty Estonii i Szwecji.
I spotkanie NOK zainteresowanych udziałem w kontroli odbyło się na Cyprze
w październiku 2012 r. w trakcie spotkania Grupy Roboczej EUROSAI
ds. Kontroli Środowiska. Podczas tego spotkania wstępnie uzgodniono
przeprowadzenie kontroli w 2013 r. lub na przełomie lat 2013 i 2014 (NOK
Ukrainy). Zaproponowano, aby kontrola miała charakter kontroli równoległej
i została zakończona wspólnym raportem zawierającym informacje o wynikach kontroli poszczególnych NOK.

Zgodnie z porozumieniem prezesów najwyższych organów kontroli Polski, Danii i Niemiec, zawartym 2 lutego
2001 r., NIK jest zobowiązana do przeprowadzenia kontroli wykonania budżetu przez Wielonarodowy Korpus
Północno-Wschodni (WNK PW) w Szczecinie za lata 2010-2012. W roku 2012 zakończono rozpoczętą w 2011 r. kontrolę wykonania budżetu za rok 2010 i rozpoczęto kontrolę wykonania budżetu przez WNK PW za rok 2011.
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5.	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 wymianę okresowych planów pracy, 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 29 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 2012 r.
Temat kontroli ETO
1.

2.

3.

4.

5.

7.

8.

9.

10.

11.

Poświadczenie wiarygodności (DAS 2011), Fundusz Spójności, – Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
– Ministerstwo Finansów,
– Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
– wybrani beneficjenci
Kontrola wykonania zadań w zakresie różnicowania gospo– Ministerstwo Finansów,
darki wiejskiej (Działanie 311, 312, 313 Program Rozwoju
– Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Obszarów Wiejskich) Rozporządzenie Rady nr 1698/2005
– Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa,
– wybrani beneficjenci
Wiarygodność informacji księgowych dotyczących instru– Ministerstwo Finansów,
mentów inżynierii finansowej w ramach Małopolskiego
– Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
Regionalnego Programu Operacyjnego
– Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
– wybrani beneficjenci
Poświadczenie wiarygodności (DAS 2011), Europejski Fundusz – Ministerstwo Finansów,
Rybacki
– Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
– Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa,
– wybrani beneficjenci
Poświadczenie wiarygodności (DAS 2011), kontrola finanso– Ministerstwo Finansów,
wa Europejskiego Funduszu Gwarancji Rolnej
– Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
– Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa,
– wybrani beneficjenci
Poświadczenie wiarygodności (DAS 2011) Regionalny
– Ministerstwo Finansów,
Program Operacyjny Województwa Lubelskiego
– Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
– Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego,
– wybrani beneficjenci
Poświadczenie wiarygodności (DAS 2011), Wielkopolski
– Ministerstwo Finansów,
Regionalny Program Operacyjny
– Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
– Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,
– wybrani beneficjenci
Pomoc dla młodych rolników w ramach Programu Rozwoju
– Ministerstwo Finansów,
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (środki 112 i inne)
– Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
– Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa,
– wybrani beneficjenci
Poświadczenie wiarygodności (DAS 2011), wsparcie rozwoju – Ministerstwo Finansów,
obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny Rozwoju
– Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Obszarów Wiejskich – Rozporządzenie Rady 1698/2005
– Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa,
Działanie 113, 123, 226, 321, 322
– wybrani beneficjenci
Poświadczenie wiarygodności (DAS 2011), Europejski Fundusz – Ministerstwo Finansów,
Społeczny – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju
– Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
Regionalnego 2004-2006
– wybrani beneficjenci
Poświadczenie wiarygodności (DAS 2011), kontrola finanso– Ministerstwo Finansów,
wa Europejskiego Funduszu Rolnego Gwarancji
– Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
– Agencja Rynku Rolnego,
– wybrani beneficjenci
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Jednostki kontrolowane
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Temat kontroli ETO
12.

13.

14.

15.

Poświadczenie wiarygodności (DAS 2012), Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny
Województwa Zachodniopomorskiego

16.

Poświadczenie wiarygodności (DAS 2012), Europejski Fundusz
Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich – Rozporządzenie Rady
1698/2005

17.

Kontrola wykonania zadań w zakresie realizacji projektów
w dziedzinie transportu miejskiego współfinansowanych
ze środków Unii Europejskiej
Poświadczenie wiarygodności (DAS 2012), kontrola finansowa Europejskiego Funduszu Gwarancji Rolnej
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18.

19.

Poświadczenie wiarygodności (DAS 2012), Europejski Fundusz
Spójności, Program Operacyjny Kapitał Ludzki

20.

Kontrola rzetelności statystyk państw członkowskich UE
w zakresie przeprowadzonych kontroli

21.

Poświadczenie wiarygodności (DAS 2012), Europejski Fundusz
Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich – Rozporządzenie Rady
1698/2005

22.

Poświadczenie wiarygodności (DAS 2012), Tradycyjne zasoby
własne

23.

Efektywność wykorzystania środków Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego na inkubatory biznesu z MSP
(małych i średnich przedsiębiorstw)
Poświadczenie wiarygodności (DAS 2012), Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

24.

184

Poświadczenie wiarygodności (DAS 2011), Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko
Audyt systemów zarządzania – Instytucja Zarządzająca
i Komitet Monitorujący Europejski Fundusz Społeczny
dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poświadczenie wiarygodności (DAS 2012), Fundusz Społeczny,
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

25.

Poświadczenie wiarygodności (DAS 2012), Europejski Fundusz
Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki

26.

Poświadczenie wiarygodności (DAS 2012), Program
Operacyjny Transport i Gospodarka Wodna 2004-2006

27.

Poświadczenie wiarygodności (DAS 2012), Fundusz Spójności,
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

28.

Poświadczenie wiarygodności (DAS 2012), Europejski Fundusz
Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich – Rozporządzenie Rady
1698/2005

29.

Poświadczenie wiarygodności (DAS 2012), „Uczenie się przez
całe życie”

Jednostki kontrolowane
– Ministerstwo Finansów,
– Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
– wybrani beneficjenci
– Ministerstwo Finansów,
– Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
– wybrani beneficjenci
– Ministerstwo Finansów,
– Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
– Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,
– wybrani beneficjenci
– Ministerstwo Finansów,
– Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
– Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego,
– wybrani beneficjenci
– Ministerstwo Finansów,
– Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
– Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa,
– wybrani beneficjenci
– Ministerstwo Finansów,
– Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
– wybrani beneficjenci
– Ministerstwo Finansów,
– Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
– Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa,
– wybrani beneficjenci
– Ministerstwo Finansów,
– Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
– wybrani beneficjenci
– Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
– Ministerstwo Finansów,
– Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
– wybrani beneficjenci
– Ministerstwo Finansów,
– Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
– Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa,
– wybrani beneficjenci
– Ministerstwo Finansów,
– Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
– Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa,
– wybrani beneficjenci
– Ministerstwo Finansów,
– Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
– wybrani beneficjenci
– Ministerstwo Finansów,
– Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
– wybrani beneficjenci
– Ministerstwo Finansów,
– Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
– wybrani beneficjenci
– Ministerstwo Finansów,
– Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
– wybrani beneficjenci
– Ministerstwo Finansów,
– Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
– wybrani beneficjenci
– Ministerstwo Finansów,
– Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
– Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa,
– wybrani beneficjenci
– Ministerstwo Finansów,
– Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
– wybrani beneficjenci
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W październiku 2012 r. w ośrodku szkoleniowym NIK w Goławicach odbyło się seminarium dla pracowników
administracji rządowej odpowiedzialnych za wydatkowanie i kontrolę środków unijnych, zorganizowane wspólnie
przez Europejski Trybunał Obrachunkowy i Najwyższą Izbę Kontroli. Wykładowcami byli: członek ETO z ramienia
Polski Augustyn Kubik oraz kontrolerzy ETO. Obok kilkudziesięciu urzędników z różnych resortów wzięli w nim udział:
minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska, główny rzecznik dyscypliny finansów publicznych Mirosław
Sekuła, prezes Rządowego Centrum Legislacji Maciej Berek oraz Janusz Cisek, podsekretarz stanu w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych. W czasie dwu dni obrad omówiono zasady prowadzenia przez ETO kontroli finansowych
i kontroli wykonania zadań, reguły współpracy ETO z Komisją Europejską i państwami członkowskimi, a także rolę
NIK w kontroli wydatkowania funduszy unijnych. Na spotkaniu, które odbyło się przy okazji seminarium, prezes NIK
Jacek Jezierski i Augustyn Kubik rozpatrzyli formy współpracy NIK i gabinetu polskiego członka ETO, m.in. udział
NIK w kontrolach ETO w Polsce, możliwość zorganizowania w ETO szkoleń dla pracowników NIK oraz popularyzację
wiedzy o ETO w NIK i wiedzy o NIK w ETO.
Na spotkaniu w grudniu 2012 r. z udziałem kierownictwa, dyrektorów, wicedyrektorów i radców Prezesa NIK pan
Augustyn Kubik przedstawił roczne sprawozdanie ETO.

6. Współpraca z innymi organizacjami europejskimi i pozaeuropejskimi 
6.1.	Europejska Organizacja Badań Jądrowych (CERN)
W 2012 r. NIK podjęła aktywność w nowym dla Izby obszarze działalności międzynarodowej w charakterze audytora zewnętrznego organizacji międzynarodowych. Do kandydowania na tę funkcję zapraszane są najczęściej najwyższe organy kontroli krajów członkowskich poszczególnych organizacji. W celu zapewnienia odpowiednio przygotowanych kadr do realizacji zdań w ramach kontroli organizacji międzynarodowych NIK zorganizowała cykl szkoleń
dla 14 wyselekcjonowanych kontrolerów w zakresie standardów kontroli INTOSAI, Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości oraz znajomości specjalistycznego słownictwa w języku angielskim.
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W czerwcu 2012 r. NIK została wybrana na audytora zewnętrznego Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych
CERN na lata 2013-2015. Zgodnie z regulaminem finansowym funkcję audytora zewnętrznego CERN pełni jeden
z NOK państw członkowskich mianowany przez Radę CERN. Od 1954 roku zadania te wykonywało 11 NOK (obecnie
pełni ją włoski Trybunał Obrachunkowy). Audytor zewnętrzny odpowiedzialny jest za zbadanie rocznego sprawozdania finansowego CERN i jej funduszu emerytalnego, w tym ksiąg rachunkowych, zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Rewizji Finansowej oraz za wydanie certyfikatu badania w formie przewidzianej w standardach rewizji finansowej, w tym opinii audytora zewnętrznego. Oprócz NIK o funkcję audytora zewnętrznego CERN na lata
2013-2015 ubiegały się najwyższe organy kontroli Hiszpanii (pełnił tę funkcję w latach 1998-2002), Norwegii (pełnił
tę funkcję w latach 1993-1997) i Szwajcarii (pełnił tę funkcję w latach 1954-1962).
17 grudnia 2012 r. odbyło się w NIK spotkanie zespołu kontrolerów wybranych do realizacji audytu w CERN
z prof. Agnieszką Zalewską – członkiem Rady CERN (a począwszy od 1 stycznia 2013 r. przewodniczącą Rady CERN).

6.2.	NATO
Sekretarz generalny NATO, podejmując inicjatywę wzmocnienia audytu zewnętrznego NATO, skierował do NIK
w lipcu 2012 r. zaproszenie do włączenia się w prace z tym związane. Przedstawiciel NIK wszedł w skład grupy roboczej powołanej dla realizacji projektu wzmocnienia audytu zewnętrznego NATO. Inny przedstawiciel NIK (w przeszłości członek i przewodniczący Międzynarodowej Rady Audytorów NATO – IBAN) został z kolei włączony w skład
Komitetu Sterującego projektu, o którym mowa.
W maju 2012 r., w ramach dotychczasowych zasad i struktur odpowiedzialnych za audyt zewnętrzny NATO,
odbyło się w Brukseli spotkanie w celu omówienia rocznego raportu z działalności IBAN. W spotkaniu tym wziął
udział przedstawiciel NIK.
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6.3.	Eurostat
W związku z przewodniczeniem grupie zadaniowej Komitetu Kontaktowego prezesów najwyższych organów
kontroli państw UE i ETO ds. zbadania możliwości współdziałania NOK z Eurostatem i krajowymi urzędami statystycznymi, przedstawiciel NIK uczestniczył w pracach grupy roboczej Eurostat ds. zarządzania jakością w statystyce sektora instytucji rządowych i samorządowych. W zebraniach grupy (w maju i listopadzie 2012 r.) wzięli udział przedstawiciele Eurostatu oraz krajowych urzędów statystycznych i ministerstw finansów państw członkowskich. Umożliwiło
to zapoznanie się z propozycjami Eurostatu odnośnie do udziału NOK w weryfikacji danych źródłowych i opiniami
krajowych urzędów statystycznych co do możliwego zakresu współpracy oraz stworzyło okazję do przedstawienia
kontroli NIK w obszarach zainteresowania grupy. Szczegółowe informacje o działalności grupy były przekazywane
pozostałym NOK państw UE i ETO.

6.4.	Bank Światowy
Współpraca NIK z Bankiem Światowym wyraża się w udziale przedstawicieli Izby w warsztatach i seminariach organizowanych i finansowanych przez Bank Światowy oraz w przyjmowaniu uczestników wizyt studyjnych
w Polsce organizowanych przez BŚ dla delegacji zagranicznych z różnych krajów. W kwietniu 2012 r. przedstawiciel
NIK uczestniczył w Bejrucie w warsztatach, których tematem były dobre praktyki i zagadnienia prawne w kontroli
(ang. Governance and Forensic Audit). Warsztaty zorganizował Bank Światowy dla NOK Iraku. Z kolei w lipcu 2012 r.
przedstawiciele NIK uczestniczyli w Bukareszcie w warsztatach dotyczących problematyki audytu projektów finansowanych ze środków BŚ, organizowanych przez Bank Światowy dla NOK Rumunii.

6.5.	Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE)
We wrześniu 2012 r. odbyło się w Pradze 20. Forum Ekonomiczne OBWE. Jego tematem była promocja bezpieczeństwa i stabilności poprzez wdrażanie dobrych praktyk (Promoting Security and Stability Trough Good Governance).
W ramach Forum przedstawiciel NIK zaprezentował polskie doświadczenia w zakresie współpracy instytucjonalnej
służącej zwalczaniu nieprawidłowości w życiu publicznym. Reprezentant NIK wziął wcześniej udział w spotkaniu
przygotowawczym Forum, jakie odbyło się w kwietniu 2012 r. w Dublinie. Tematem tego spotkania była promocja
dobrych praktyk i przeciwdziałanie korupcji w celu wsparcia rozwoju społeczno-ekonomicznego (Promoting Good
Governance and Combating Corruption in Support of Socio-Economic Development).

6.6.	Współpraca dwustronna i wielostronna
Rozdział V

W lutym 2012 r. NIK gościła Prezesa NOK Gruzji. Omówiono m.in. zmiany prawno-organizacyjne, które wprowadzono po wejściu w życie nowelizacji ustawy o NIK, relacje pomiędzy NIK a jednostkami kontrolowanymi, system
naboru i szkolenia kontrolerów NIK oraz główne tematy kontroli, w tym kontrolę wykonania budżetu państwa.
Ustalono, że należy zacieśnić współpracę pomiędzy NIK a Izbą Kontroli Gruzji na poziomie wymiany ekspertów
– zakres współpracy obejmie organizację i przebieg kontroli wykonania budżetu państwa, a w przyszłości kontroli
IT oraz systemów IT wykorzystywanych w NIK. Delegacja NOK Gruzji odwiedziła Kraków, gdzie spotkała się z wojewodą małopolskim. W trakcie spotkania omówiono m.in. partnerstwo pomiędzy Krakowem i Tbilisi.
W marcu 2012 r. w Warszawie gościli przedstawiciele NOK Holandii, zainteresowani doświadczeniami NIK
w organizacji w czerwcu 2008 r. VII Kongresu EUROSAI w Krakowie. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Holendrów,
jako organizatorów IX Kongresu EUROSAI planowanego w Hadze w 2014 r.
W 2012 r. NIK kontynuowała, podjęte na prośbę Banku Światowego, działania w ramach programu pomocy dla
Iraku. Celem tych działań jest m.in. reforma zarządzania finansami publicznymi w tym kraju. Pod koniec marca 2012 r.
przybyła do Polski 12-osobowa grupa wysokich rangą urzędników Rady Najwyższej Kontroli Iraku (BSA). Z kolei
w maju NIK gościła Prezesa NOK Iraku.
W czasie sześciodniowej wizyty studyjnej goście uczestniczyli w wykładach i prelekcjach, na których zaprezentowano m.in. kontrolę NIK w zakresie wykonania budżetu państwa, stosowaną przez Izbę procedurę kontrolną, system
zapewnienia jakości kontroli oraz system szkoleń (w tym aplikację kontrolerską). Spotkania odbywały się w Warszawie
i Wrocławiu. Irakijczycy mogli zobaczyć, jak NIK korzysta ze wsparcia IT, na czym polega charakterystyka pracy delegatur oraz jak wyglądają relacje Izby z innymi organami państwowymi, mediami i opinią publiczną. Prezesi podpisali
porozumienie o współpracy dwustronnej. Delegacja spotkała się z wicemarszałkiem Sejmu Cezarym Grabarczykiem.
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W kwietniu 2012 r. z dwudniową wizytą przebywał w NIK Prezes Izby Kontroli Zjednoczonych Emiratów Arabskich
wraz z osobami towarzyszącymi. Podczas spotkania goście zapoznali się m.in. z podstawami funkcjonowania NIK,
jej polityką komunikacyjną oraz zakresem i procedurą kontrolną. Odrębnym punktem rozmów była informacja o roli
Najwyższej Izby Kontroli w zwalczaniu korupcji oraz o pracach Grupy Roboczej INTOSAI ds. Walki z Korupcją i Praniem Brudnych Pieniędzy, której NIK jest aktywnym członkiem. Podpisane zostało porozumienie o współpracy obu
instytucji. Współpraca prowadzona ma być w sferze zwalczania korupcji, prowadzenia polityki komunikacyjnej instytucji oraz przeglądów partnerskich. W ramach współpracy przewiduje się wymianę doświadczeń i szkolenie kadr.
W maju 2012 r. Prezes NIK złożył wizytę w Trybunale Obrachunkowym Słowenii. Poza podsumowaniem dotychczasowej współpracy obu instytucji rozmowy dotyczyły aktualnych, realizowanych wspólnie przedsięwzięć. Są to
m.in. przegląd partnerski NOK Słowacji, wspólne uczestnictwo w kontroli koordynowanej przez NOK Czech dotyczącej programów współpracy transgranicznej, wkład NIK w tworzenie podręcznika dla kontrolerów dotyczącego
aktywności antykorupcyjnej oraz wspólne uczestnictwo najwyższych organów kontroli Polski i Słowenii w kontroli
koordynowanej przez NOK Holandii dotyczącej transgranicznego przemieszczania odpadów. Omówiono także
uczestnictwo i wspólne działania w ramach Grupy Wyszehradzkiej, EUROSAI i INTOSAI.
Również w maju 2012 r. wizytę w NIK złożył Prezes Urzędu Kontroli Państwowej Albanii. Współpraca NIK i NOK
Albanii sięga 1998 roku. Szefowie obu instytucji wielokrotnie spotykali się na forum międzynarodowym, jak również
utrzymywali kontakty bilateralne. Podczas wizyty w Warszawie podpisana została umowa o współpracy NIK i NOK
Albanii. Kluczową dla obu stron jest wymiana doświadczeń z kontroli – szczególnie finansowej i wykonania zadań.
Spotkania ekspertów, seminaria, konferencje i konsultacje to narzędzia, które posłużyć mają realizacji wyznaczonych
celów. Jednym z tematów rozmów, który szczególnie zainteresował delegację NOK Albanii, były standardy antykorupcyjne w kontrolach NIK. Przedstawione zostały informacje o działaniach Izby w tym obszarze, a także o podstawach
prawnych jej funkcjonowania, metodologii kontroli, jak też aktywności międzynarodowej Najwyższej Izby Kontroli.

Rozdział V

W czerwcu 2012 r. Prezes NIK złożył wizytę w Chinach na zaproszenie Minister Kontroli Chińskiej Republiki Ludowej. W trakcie wizyty Prezes oraz członkowie towarzyszącej mu delegacji spotkali się z Ministrem Kontroli ChRL,
przewodniczącym Komisji Kontroli Dyscypliny Partyjnej Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin, wicedyrektorem generalnym Urzędu Kontroli, dyrektorem Biura Kontroli Miasta Szanghaj oraz merem Szanghaju. Podczas
spotkania w Ministerstwie Kontroli strona chińska przedstawiła główne obszary kontrolne ministerstwa oraz sposób
przekazywania rządowi wyników kontroli. Bardziej szczegółowe informacje przedstawione zostały na temat kontroli programu budowy dostępnych mieszkań oraz na temat kontroli procesu wywłaszczeń, przesiedleń i związanych z tym rekompensat. Zaprezentowano efekty w wykrywaniu procederu sprzedaży i kupna stanowisk w związku
z wyborami parlamentarnymi oraz ujawniania tajemnicy bankowej w celach zarobkowych. Minister kontroli omówiła
także reformę systemu zatwierdzania płatności, jako narzędzia zapobiegania zjawiskom korupcji. Przedstawiono
też system „Słonecznej administracji”, tj. dostępu do informacji publicznej, w ramach którego wybudowano 2900
punktów obsługi obywatela. Prezes NIK podczas spotkania w Ministerstwie Kontroli ChRL omówił m.in. działalność
NIK jako przewodniczącej Zarządu EUROSAI, zmiany u ustawie o NIK, system kontroli zapobiegania powodziom
i usuwania ich skutków oraz doświadczenia z kontroli przygotowań do Finału Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej
EURO 2012. Stronie chińskiej przekazane zostały również wyniki kontroli dotyczącej zatrudnienia osób niepełnosprawnych w sektorze publicznym. Prezes NIK zaprosił minister kontroli ChRL do złożenia wizyty w Polsce m.in.
w celu odnowienia porozumienia o współpracy. Podczas spotkania w Ogólnochińskim Zgromadzeniu Przedstawicieli
Ludowych przewodniczący Komisji Kontroli Dyscypliny Partyjnej Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin,
a zarazem członek Stałego Komitetu Biura Politycznego KC KPCh zauważył pozytywną zmianę w dynamice relacji
pomiędzy Chinami a Polską. Zwrócił uwagę na podpisanie przez prezydentów Polski i Chin wspólnego oświadczenia
o współpracy na poziomie partnerstwa strategicznego. Prezes NIK, dziękując za zaproszenie do Chin, odwołał się
do wzrastającej dynamiki relacji pomiędzy Chinami a Polską. Odwołał się także do ponaddwudziestoletniej historii
kontaktów pomiędzy instytucjami kontroli państwowej Polski i Chin. Podczas spotkania w Narodowym Urzędzie
Audytu Chińskiej Republiki Ludowej zwrócono uwagę na konieczność zintensyfikowania kontroli w systemie bankowym. Poinformowano o utworzeniu w Chinach systemu do analizy danych bankowych, który monitoruje kierunki
inwestycji, dodatkowe kredyty, naruszanie prawa. Prezes NIK, zapewniając, że kontrole Izby mają na celu m.in. przeciwdziałanie kryzysowi, opisał też prowadzone przez NIK kontrole nadzoru bankowego. W Biurze Kontroli Miasta
Szanghaj i podczas spotkania z merem tego miasta omówiono kompetencje i zakres kontroli Biura oraz sposób
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powoływania jego dyrektora i zależność od lokalnych władz. Delegacja polska omówiła działalność władz samorządowych w Polsce oraz kontroli przeprowadzanych przez delegatury NIK.
W lipcu 2012 r. w Najwyższa Izba Kontroli zorganizowała dla kontrolerów NOK Albanii szkolenie na temat kontroli
wykonania zadań. Obejmowało ono serię wykładów i warsztatów dotyczących m.in. metodyki kontroli wykonania
zadań, cyklu i przebiegu takiej kontroli, jej przygotowania i organizacji, systemu zapewniania jakości kontroli oraz
przygotowywania informacji o jej wynikach. Przedstawione zostało studium przypadku kontroli wykonania zadań
na przykładzie kontroli wyżywienia i higieny w szpitalach. W toku szkolenia wygłoszony został również ogólny
wykład na temat zadań administracji publicznej, zadań rządu, roli kontroli państwowej oraz koncepcji kontroli wykonania zadań. Uczestnikom szkolenia przekazano też informacje na temat zadań i celów NIK, rodzajów kontroli prowadzonych przez Izbę, technik przeprowadzania zadania audytowego oraz procedury kontrolnej.
W lipcu 2012 r. Prezes NIK złożył wizytę w Państwowym Urzędzie Kontroli Chorwacji. Wizyta zorganizowana
została z inicjatywy strony chorwackiej w związku z planowanym wstąpieniem Chorwacji do Unii Europejskiej.
W trakcie spotkania zaprezentowane zostały między innymi doświadczenia NIK w kontrolowaniu wydatkowania
środków unijnych. Rozmowy dotyczyły również przyszłych wspólnych działań, w tym organizacji polsko-chorwackiego seminarium na temat planowania strategicznego, seminarium na temat kontroli wydatkowania środków unijnych, udziału obu NOK w dwustronnej lub wielostronnej kontroli równoległej i jej ewentualnej tematyki (np. kontrola
problematyki parków narodowych), przeprowadzenia przez NIK szkolenia kontrolerów chorwackich na temat kontroli wydatkowania środków unijnych.
W lipcu 2012 r. w NIK gościł szef Państwowej Rady ds. Legislacji Chińskiej Republiki Ludowej wraz z pięcioosobową delegacją. Spotkanie zorganizowane zostało przy okazji jego pobytu w Polsce na zaproszenie Prezesa
Rządowego Centrum Legislacji. Głównymi tematami spotkania w NIK były: nadzór administracyjny, w tym zwalczanie łapówkarstwa i korupcji. (W Chinach trwają teraz prace nad aktem wykonawczym do ustawy o nadzorze
administracyjnym).

Rozdział V

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) wspiera państwa Europy Środkowej i Wschodniej w reformach
krajowego prawa handlowego. W ramach Legal Transition Programme, jednego z programów banku, NIK odwiedzili urzędnicy ukraińskiego Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego i Handlu. Ministerstwo to wystąpiło z wnioskiem
do EBOiR o wsparcie krajowych reform związanych z zamówieniami publicznymi. W ramach współpracy technicznej
EBOiR pomaga ukraińskim władzom w budowie i wdrożeniu przepisów dotyczących obszaru Legal Transition Programme. Jednym z elementów wsparcia technicznego są sesje szkoleniowe, których głównym celem jest poznanie
doświadczeń państw unijnych związanych z wdrażaniem najlepszych praktyk z dziedziny zamówień publicznych.
Wizyta ukraińskich urzędników w Polsce była jednym z elementów takiego wsparcia. Goście poznali szczegóły procesu przeprowadzania kontroli przez NIK w zakresie zamówień publicznych. Ponadto przedstawiciele NIK wyjaśnili
rolę wniosków pokontrolnych oraz ich wpływ na usprawnienie mechanizmu zamówień publicznych. NIK nie była
jedyną instytucją, którą odwiedziła ukraińska delegacja. Urzędnicy odbyli także spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Finansów, Krajowej Izby Odwoławczej i Urzędu Zamówień Publicznych.
W sierpniu 2012 r. Prezes NIK złożył oficjalną wizytę w Urzędzie Kontroli Państwowej Litwy. Celem wizyty było
podsumowanie wspólnych działań oraz wymiana dotychczasowych doświadczeń. Prezesi obu najwyższych organów kontroli rozmawiali m.in. o roli ścisłego kierownictwa w zapewnieniu jakości prowadzonych audytów, skutecznym wprowadzaniu standardów INTOSAI oraz problemach związanych z kontrolą samorządów, w tym o możliwości
współpracy z audytorami wewnętrznymi w samorządach terytorialnych. Omówione zostały planowane wspólne
kontrole (koordynowana przez NOK Litwy kontrola parków narodowych). Podczas wizyty na Litwie Prezes NIK spotkał
się także z wiceprzewodniczącym litewskiego Sejmu Česlovasem Juršėnasem. Rozmowa dotyczyła m.in. kontroli parlamentarnej. Pojawił się w niej również wątek relacji polsko-litewskich. Prezes NIK zaznaczył, że w obecnej sytuacji
ważne jest budowanie dobrych stosunków właśnie na różnych płaszczyznach, np. między kontrolerami z obu krajów.
We wrześniu 2012 r. odbyło się na Węgrzech, organizowane od dziesięciu lat, coroczne spotkanie szefów NOK
Grupy Wyszehradzkiej, V4+2 (Czech, Polski, Słowacji, Węgier oraz Austrii i Słowenii). Spotkanie poświęcone było
m.in. roli kontroli w podnoszeniu świadomości ekologicznej społeczeństwa. Tradycyjnie poruszono również tematy
związane z problematyką UE, niezależnością NOK oraz współpracą w ramach V4+2. Delegacja NIK wygłosiła podczas spotkania cztery prezentacje. Dotyczyły one: kontroli wdrażania budżetu zadaniowego w Polsce, wyników
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audytu zewnętrznego przeprowadzonego w NIK, znaczenia kontroli w podnoszeniu świadomości środowiskowej
społeczeństwa oraz wyników prac Komitetu Kontaktowego nad możliwościami współpracy między najwyższymi
organami kontroli a Eurostatem i krajowymi urzędami statystycznymi. Podjęto decyzję dotyczącą udziału NIK w polsko-słowackiej kontroli zapewnienia bezpieczeństwa w górach oraz polsko-czeskiej kontroli programów współpracy
transgranicznej.
Pod koniec września przedstawiciele palestyńskiego Państwowego Biura Kontroli Administracyjnej i Audytu przebywali ze studyjną wizytą w Polsce. Jednym z jej elementów była wizyta w NIK. Podczas spotkania rozmawiano o:
specyfice działalności Izby, planowaniu kontroli, zwalczaniu korupcji oraz współpracy z mediami.
W październiku 2012 r. wizytę w NIK złożył Wiceminister Kontroli Chińskiej Republiki Ludowej. Podczas spotkania
omówiono tematy kontroli przeprowadzonych przez NIK i Ministerstwo Kontroli ChRL oraz ich działalność antykorupcyjną. Dokonano ogólnej charakterystyki Izby po zmianie ustawy o NIK. Prezes NIK zadeklarował gotowość organizacji w 2013 r. szkolenia dla pracowników Ministerstwa Kontroli Chińskiej Republiki Ludowej.
Przedstawiciele najwyższego urzędu kontroli Republiki Korei (Korea Południowa) przyjechali do Polski z jednodniową wizytą studyjną w październiku 2012 r., by poznać funkcjonowanie Najwyższej Izby Kontroli, jej status, historię oraz metody planowania i prowadzenia kontroli. Była to pierwsza wizyta przedstawicieli urzędu kontroli Republiki Korei w Izbie. W spotkaniu ze strony koreańskiej uczestniczyli: dyrektor Instytutu Badań Kontrolnych NUK Korei
(BAI – The Board of Audit and Inspection of Korea), jego zastępca oraz ekspert Instytutu. Szczególnym przedmiotem
zainteresowania koreańskich partnerów była niezależność Najwyższej Izby Kontroli w kontekście zmian statusu NIK
– od powstania Izby, przez okres dwudziestolecia międzywojennego i utratę niezależności po II wojnie światowej,
aż do czasów współczesnych. Gości zaciekawił fakt, że pomimo pół wieku rządów komunistycznych w Polsce, Izbie
udawało się utrzymywać pewną niezależność od rządu, mimo epizodów podporządkowania NIK Radzie Ministrów
i Radzie Państwa. Przedstawicieli koreańskiego BAI interesowały aspekty współpracy z Sejmem, relacje z komisjami,
zlecanie kontroli i raportowanie ich wyników. Na tle prelekcji o procesie planowania kontroli w kontekście systemu
dbałości o jakość goście wyrażali zainteresowanie szacowaniem ryzyka kontroli, metodami wyboru tematów i podmiotów kontroli oraz podejmowaniem kontroli na zlecenie lub żądanie innych organów władzy w Polsce. Uczestnicy
spotkania wyrazili nadzieję, że wpłynie ono nie tylko na promowanie wymiany wiedzy i doświadczeń, ale także
na rozwój współpracy NIK z BAI.

Rozdział V

W listopadzie odbyło się w NIK szkolenie dla ekspertów Urzędu Kontroli Państwowej Albanii dotyczące kontroli
finansowej. W szkoleniu udział wzięło 16 kontrolerów albańskich. W trakcie oficjalnego otwarcia seminarium przybliżono gościom zagadnienie prezentowania przez NIK Sejmowi analizy wykonania budżetu państwa. Przedstawiano też ogólną informację o strukturze organizacyjnej oraz zadaniach i celach NIK, jak również o rodzajach kontroli
wykonywanych przez Izbę. W zasadniczej części szkolenia przeprowadzono serię wykładów na temat standardów
INTOSAI oraz metodologii audytu finansowego opartego na analizie ryzyka.
Na przełomie listopada i grudnia 2012 r. NIK przyjęła delegację ekspertów Trybunału Obrachunkowego Mołdowy.
Rozmowy poświęcone były ogólnej charakterystyce delegatury NIK w Warszawie i województwa mazowieckiego
z perspektywy kontroli władz samorządowych, metodyce kontroli NIK w samorządach, planowaniu kontroli, a także
zapewnieniu ich jakości. Zaprezentowano wybrane kontrole przeprowadzone przez Izbę we władzach samorządowych. Eksperci z NOK Mołdowy zapoznali się także z ogólnymi zasadami działania i przebiegu pracy kontrolerów NIK,
procedurą kontrolną i organizacją pracy w Najwyższej Izbie Kontroli. Zainteresowanie gości wzbudziła współpraca
pomiędzy centralą NIK a delegaturami.
W grudniu 2012 r. odbyło się w NIK spotkanie z delegacją Komisji Stałej ds. Nadzoru nad Finansami Publicznymi
Zgromadzenia Kosowa oraz Krajowego Instytutu Demokracji. Celem spotkania było zapoznanie gości ze strukturą,
ramami prawnymi, mandatem oraz bieżącym funkcjonowaniem odpowiednich komisji w Sejmie i Senacie, wzajemnymi relacjami między tymi komisjami oraz z nadzorem nad finansami publicznymi sprawowanym przez NIK
i Ministerstwo Finansów.
Ponadto w grudniu 2012 r. Prezes NIK spotkał się z Prezesem Urzędu Kontroli Państwowej Albanii, który przebywał w Warszawie w związku z udziałem w seminarium antykorupcyjnym organizowanym przez CBA. Celem spotkania było omówienie współpracy obu urzędów w minionym roku. Poinformowano o umieszczeniu słowa wstępnego Prezesa NIK w drugim wydaniu „Albańskiej Kontroli Państwowej”, która ukazała się w związku z obchodami
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100-lecia NOK Albanii. Najwyższa Izba Kontroli jest głównym partnerem NOK Albanii w obszarze szkoleń. Ponad
połowa wszystkich szkoleń zagranicznych w 2012 r. dla pracowników NOK Albanii odbyła się w Polsce, w ośrodku
szkoleniowym NIK w Goławicach. Prezes NOK Albanii zaprosił Prezesa NIK do złożenia wizyty w Albanii. Prezes
Izby został uhonorowany wysokim odznaczeniem państwowym przez Prezydenta Albanii, podczas wizyty w Tiranie
w maju 2013 r. ma dojść do wręczenia odznaczenia.

7.	Przegląd partnerski NIK
Coraz więcej najwyższych organów kontroli zwraca uwagę na jakość swojej pracy. W obiektywnej ocenie działalności własnej instytucji niezwykle pomocne mogą być spostrzeżenia innych, stąd w świetle międzynarodowych standardów kontroli drogą do poprawy jakości jest wykorzystanie zewnętrznej oceny funkcjonowania NOK. Pod koniec
roku 2011 NIK poprosiła wybrane najwyższe organy kontroli krajów europejskich o przeprowadzenie przeglądu
partnerskiego (peer review) w Izbie. Na prośbę Prezesa NIK w przeglądzie partnerskim NIK w roku 2012 udział wzięli
audytorzy z Danii, Austrii, Holandii i Litwy.
W styczniu 2012 r. odbyło się w NIK spotkanie planistyczne zespołu przeglądowego z przedstawicielami Izby,
w trakcie którego podpisano porozumienie o współpracy, uzgodniono zakres i plan przeglądu oraz przyjęto założenia
jego organizacji i finansowania. Przegląd koncentrował się na procesie kontroli NIK. Zbadane zostały obszary związane ze strategią i priorytetami kontroli, podejściem do planowania audytów, czynnościami kontrolnymi, raportowaniem oraz działaniami pokontrolnymi. Przeglądem objęto 17 kontroli, w tym kontrolę wykonania budżetu państwa.
W trakcie kolejnych wizyt zespół przeglądowy odbywał spotkania z przedstawicielami kierownictwa NIK, jednostek
organizacyjnych NIK realizujących kontrole objęte przeglądem, przedstawicielami jednostek kontrolowanych, przedstawicielami Sejmu oraz mediów. (Spotkania odbyły się: 16-20 kwietnia 2012 r. w Warszawie, 7-11 maja 2012 r.
w Warszawie, 11-15 czerwca 2012 r. w Krakowie, 25-26 czerwca 2012 r. w Warszawie).
We wrześniu w Kopenhadze odbyło się robocze spotkanie uczestników Zespołu Przeglądowego poświęcone
pracy nad raportem końcowym. Końcowa, przedyskutowana również z NIK, wersja tego raportu została przekazana
Izbie 21 grudnia 2012 r. Raport został przetłumaczony na język polski i przygotowany do prezentacji 30 stycznia
2013 r. na spotkaniu Kolegium NIK, na które zostali zaproszeni członkowie dużego kierownictwa NIK. Rekomendacje
zawarte w raporcie będą szczegółowo zbadane pod kątem możliwości ich wdrożenia w Izbie w celu usprawnienia
działalności kontrolnej.
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Przegląd partnerski przeprowadzony w NIK w 2012 roku nie był pierwszym przeglądem partnerskim Izby.
W 2000 r. eksperci z organizacji SIGMA zweryfikowali działalność Izby pod kątem wymogów stawianych przez UE.
Drugi przegląd odbył się w 2006 r. i został przeprowadzony przez NOK Danii. Eksperci z Izby dwukrotnie brali też
udział w przeglądach partnerskich NOK innych krajów europejskich – Danii i Słowacji.

8. Udział pracowników NIK w międzynarodowych konferencjach,
seminariach i szkoleniach
Ważnym aspektem działalności międzynarodowej NIK jest uczestnictwo pracowników w międzynarodowych konferencjach, seminariach i szkoleniach.
W maju 2012 r. reprezentantka NIK uczestniczyła w Oslo w corocznym seminarium organizowanym przez Grupę
Roboczą EUROSAI ds. Środowiska (WGEA). Tematem seminarium było Zrównoważone rybołówstwo i zarządzanie
lasami. W seminarium wzięli udział przedstawiciele 21 NOK oraz eksperci z Organizacji Narodów Zjednoczonych
i Komisji Europejskiej. Seminarium i warsztaty były okazją do zapoznania się z czynnikami utrudniającymi zrównoważone użytkowanie lasów, a także z problemami zarządzania zasobami ryb w Europie. Na tle doświadczeń
NOK w kontrolowaniu tej problematyki zastanawiano się nad wyzwaniami stojącymi przed NOK w zakresie kontroli
gospodarki leśnej i rybackiej oraz możliwościami wpływania NOK na poprawę sytuacji w tym obszarze. Podczas
seminarium przedstawicielka NIK zaprezentowała wyniki kontroli NIK dotyczącej zarządzania lasami prywatnymi
w Polsce.
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We wrześniu 2012 r. przedstawiciel NIK uczestniczył w organizowanej w Brukseli konferencji pn. Europejskie
prawo gospodarki odpadami. Konferencja organizowana była przez Europejską Akademię Prawa.
Ponadto cztery osoby z NIK uczestniczyły w 2012 roku w międzynarodowych szkoleniach organizowanych przez
rząd Indii, w ramach programu współpracy technicznej i gospodarczej. Pierwsze z tych szkoleń dotyczyło kontroli
ochrony środowiska, drugie – kontroli finansowej i regulatorów, trzecie zaś kontroli wykonania zadań.
W listopadzie 2012 r. delegacja NIK wzięła udział w polsko-indonezyjskim seminarium poświęconym polityce
informacyjnej najwyższych organów kontroli oraz walce z korupcją. Podczas ceremonii otwarcia wiceprezes NIK podsumował dotychczasową współpracę z Radą Audytu Republiki Indonezji, a następnie wygłosił prelekcję na temat polityki informacyjnej NIK. Drugi dzień seminarium poświęcony był w całości zagadnieniom walki z korupcją. Do wzięcia
udziału w obradach zaproszono przedstawicieli Prokuratury Generalnej, Policji oraz Komisji ds. Zwalczania Korupcji.
Wywiązała się żywa dyskusja na temat aktywności organów kontroli na tym polu. Przedstawiciele powyższych instytucji omówili dorobek swoich urzędów w tym zakresie. Delegaci z NIK omówili także działalność Centralnego Biura
Antykorupcyjnego w Polsce oraz NIK na poziomie Grupy Roboczej INTOSAI ds. Walki z Korupcją i Praniem Brudnych Pieniędzy. W pracach grupy biorą udział także przedstawiciele Rady Audytu Republiki Indonezji. Delegaci NIK
odwiedzili centrum szkoleniowe Rady Audytu Republiki Indonezji w Pusdiklat, gdzie zapoznali się z zakresem, typem
i rodzajami szkoleń tam prowadzonych. Przedstawiono także proces naboru do kadr Rady oraz proces szkolenia
przyszłych audytorów. NIK będzie gospodarzem kolejnego seminarium polsko-indonezyjskiego w Polsce w 2013 r.,
którego tematem ma być kontrola wykonania zadań.
W listopadzie 2012 r. odbyło się 13. z kolei seminarium polsko-indyjskie. Seminarium poświęcone było wdrażaniu
standardów ISSAI w działalności kontrolnej. Podczas dwudniowych obrad delegacja NIK omówiła metodykę kontroli
NIK w świetle standardów ISSAI, szczegółowy system planowania kontroli, a także zmiany w ustawie o NIK oraz
ogólną charakterystykę Izby po wejściu w życie nowelizacji ustawy o NIK. Przedstawiciele Urzędu Kontrolera i Audytora Generalnego Indii wygłosili z kolei prezentacje na temat wdrożenia standardów ISSAI w proces kontroli zgodności oraz w procesie kontroli wykonania zadań. Jako case studies przedstawiono kontrolę dotyczącą funkcjonowania
„banków krwi” oraz biblioteki narodowej.
Dodatkowo delegacje wymieniły się doświadczeniem w zakresie:
 szczegółowych warunków planowania kontroli (kontrole ad hoc);
 Audit Advisory Board (rada doradcza kontroli) – rada funkcjonująca w NOK Indii w podobnym systemie
co panel ekspertów, ale z większymi uprawnieniami;
 międzynarodowych kontroli równoległych, w których NIK brała udział bądź była koordynatorem;
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 przeglądu partnerskiego trwającego w NIK, a także poprzednich przeglądów partnerskich (NOK Indii także
poddał się dobrowolnemu przeglądowi partnerskiemu w ostatnim czasie – przegląd przeprowadziły NOK
Danii, Holandii, USA, Nowej Zelandii);
 współpracy z Sejmem, komisjami sejmowymi, policją, prokuraturą, sądami itp.;
 działalności antykorupcyjnej NIK oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
Podczas spotkania z kontrolerem i audytorem generalnym Indii wiceprezes NIK przedstawił dotychczasową
współpracę pomiędzy NIK a Urzędem Kontrolera i Audytora Generalnego Indii. Jako tematy wspólnych seminariów
omówiono i zaproponowano następujące zagadnienia:
 przygotowania na nagłe wypadki, klęski żywiołowe, katastrofy;
 sportowe imprezy masowe;
 ochrona środowiska;
 kontrole równoległe;
 dobór kryteriów do kontroli typu performance audit – NOK Indii opracował wytyczne dla tego typu kontroli
„Guidance/guidelines for Performance Auditing”;
 przetargi w wojsku;
 system bankowy – NOK Indii nie kontroluje Banku Centralnego (żaden podmiot nie kontroluje banku centralnego w Indiach ani polityki pieniężnej kraju);
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 funkcjonowanie Kolegium NIK i jego rola;
 procedura odwoławcza;
 działalność międzynarodowa NIK i NOK Indii, członkostwa w INTOSAI i jej regionalnych grupach roboczych,
grupach zadaniowych, stałych grupach roboczych oraz zarządach.
Kontroler i Audytor Generalny Indii wyraził zadowolenie z tradycji organizowania corocznych seminariów z NIK,
podkreślił też jak cennym źródłem nowych inspiracji mogą się one stać, jeśli temat jest w kręgu zainteresowania
obydwu stron. Zgodnie z umową o współpracy pomiędzy NIK a Urzędem Kontrolera i Audytora Generalnego Indii,
kolejne seminarium odbędzie się w Polsce jesienią 2013 r.
Na przełomie maja i czerwca 2012 r. w Paryżu odbyła się konferencja Sieci Organizacji Współpracy Gospodarczej
i Rozwoju (OECD) nt. uczciwości w sektorze publicznym (ang. Public Sector Integrity). Celem konferencji było przedstawienie doświadczeń krajów należących do G20 w zakresie utrzymania wysokich standardów uczciwości w sektorze publicznym i na tym tle między innymi określenie roli OECD w przeciwdziałaniu korupcji. Jednym z wygłoszonych
podczas tej konferencji referatów był referat przedstawiciela NIK. Jego tematem była uczciwość urzędnicza.
W lipcu 2012 r. wiceprezes NIK uczestniczył w Europejskiej Konferencji OECD w Paryżu. Tematem spotkania były
zagadnienia pomiaru dobrobytu i wspierania postępu w społeczeństwie (European Conference on Well-Beeing and
Fostering the Progress in Societies). W konferencji udział wzięło ponad 200 polityków, statystyków, pracowników
naukowych i innych przedstawicieli gremiów zainteresowanych problematyką.

Rozdział V

Przedstawiciel NIK brał udział w szkoleniu organizowanym w maju w Barcelonie przez Europejski Instytut Administracji Publicznej (European Institute of Public Administration – EIPA). Tematem szkolenia była kontrola wewnętrzna
i zewnętrzna programów i projektów finansowanych przez Unię Europejską (Internal and External Audit of the EU
Funded Programmes and Projects).
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VI. Ogólne informacje o Najwyższej Izbie Kontroli
1. Podstawy prawne działalności NIK
1.1.	Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Najwyższa Izba Kontroli ma pozycję ustrojową uregulowaną w ustawie zasadniczej. Konstytucja sytuuje Izbę
wśród organów kontroli państwowej i ochrony prawa (w IX rozdziale) i określa w art. 202 jako naczelny organ kontroli państwowej, podległy Sejmowi i działający na zasadach kolegialności. Nadanie Najwyższej Izbie Kontroli statusu naczelnego organu kontroli państwowej wiąże się z przyznaniem Izbie najszerszego zakresu przedmiotowego
i podmiotowego kontroli spośród wszystkich innych organów kontroli w państwie. Kompetencje NIK oraz kryteria,
według których przeprowadza się kontrole, normuje art. 203 Konstytucji. Zakres kontroli sięga tam, gdzie wydawane
są pieniądze publiczne. Pozycja Izby jako naczelnego organu kontroli przejawia się w samodzielnym inicjowaniu kontroli oraz określaniu ich zasięgu. Działania wymienione w art. 204 Konstytucji związane są ściśle z funkcją kontrolną
Sejmu, któremu NIK obowiązana jest przedkładać analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej,
zawierającą uogólnione wyniki kontroli wraz z oceną wykonania przez kontrolowane jednostki ustawy budżetowej,
oraz opinię w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów. Sejm rozpatruje także inne informacje o wynikach kontroli
oraz wnioski i wystąpienia przedkładane przez Izbę. Wynikającym z Konstytucji obowiązkiem NIK jest także coroczne
przedstawianie Sejmowi sprawozdania ze swojej działalności.
Ustawa zasadnicza określa także pozycję Prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Jest on, zgodnie z art. 205 Konstytucji,
powoływany przez Sejm za zgodą Senatu na 6 lat i może być powołany ponownie tylko raz. Prezes NIK 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. Prezes NIK należy natomiast do wąskiego grona podmiotów uprawnionych do kierowania wniosków w sprawach rozpoznawanych przez Trybunał Konstytucyjny1 i może występować w każdej z tych
spraw. Artykuł 206 Konstytucji gwarantuje Prezesowi NIK nietykalność osobistą – 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.
Jako że pozycja ustrojowa NIK została określona w Konstytucji, zmiana zakresu jej uprawnień może nastąpić
jedynie poprzez zmianę ustawy zasadniczej. Dokonywane podczas kontroli ustalenia oraz formułowane w związku
z nimi oceny, uwagi i wnioski mogą być weryfikowane tylko w postępowaniu prowadzonym przez NIK; uprawnień
do dokonywania zmian w tym zakresie nie ma nawet Sejm RP, któremu Izba podlega.

1.2.	Ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli
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Organizację i tryb działania NIK określa ustawa z 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2. Była ona wielokrotnie nowelizowana. Wprowadzone ustawą z 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli3 zmiany w zakresie organizacji Izby, spraw pracowniczych, a przede wszystkim procedury kontrolnej skutkowały
koniecznością podjęcia wielu działań dostosowujących do nowych warunków. Ze względu na liczbę i złożoność
tych zmian oraz możliwość negatywnego oddziaływania na wykonywanie zadań Izby ustawodawca zdecydował
o ich stopniowym wprowadzaniu. Podział jednostek organizacyjnych NIK i związane z tym zmiany strukturalne oraz
kadrowe dokonywały się od 2 czerwca 2011 r. Znowelizowane przepisy postępowania kontrolnego weszły w życie
2 czerwca 2012 r., a od 2013 r. zaczęły obowiązywać regulacje związane z konkursami na kierownicze stanowiska
w jednostkach kontrolnych i ich kadencyjnością. Poprzez wprowadzenie do ustawy nowych rozwiązań oraz uzupełnienie i doprecyzowanie dotychczasowych przepisy dotyczące postępowania kontrolnego (rozdz. 3 ustawy) uległy
zmianie w bardzo szerokim zakresie. Ich wprowadzenie uzasadniono4 przede wszystkim koniecznością dostosowania do Konstytucji RP niektórych dotychczasowych regulacji oraz potrzebą uproszczenia, skrócenia czasu trwania i uczynienia postępowania kontrolnego bardziej przejrzystym, a także przyjaznym dla podmiotów kontrolowanych. Ponieważ do konstytucyjnego katalogu źródeł prawa nie włączono zarządzeń (mają one w obecnym systemie
1	Art. 191 i art. 188 oraz art. 192 i art. 189 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483, ze. zm.).
2	Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 2012 r., poz. 82, ze zm.).
3	Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. Nr 227, poz. 1482).
4	Uzasadnienie projektu ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli – druk sejmowy nr 1349.
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charakter aktów wewnętrznych), obowiązujące regulacje zawarte w zarządzeniu Prezesa Najwyższej Izby Kontroli
z 1 marca 1995 r. w sprawie postępowania kontrolnego zostały przeniesione do ustawy, jako aktu stanowiącego
podstawę praw i obowiązków podmiotów biorących udział w takim postępowaniu.
Dokonano też systematyzacji i uproszczenia procesu kontrolnego. Wśród najistotniejszych zmian należy wymienić: zmianę sposobu dokumentowania ustaleń kontrolnych (poprzez wprowadzenie jednego wystąpienia pokontrolnego), wprowadzenie zasad i odmiennego trybu postępowania odwoławczego (eliminującego dwustopniowość),
uregulowanie zasad przygotowania kontroli, określenie kontroli planowych i doraźnych oraz jednolitego sposobu
dokumentowania czynności dowodowych, rozszerzenie uprawnień kontrolera, w tym do przetwarzania danych osobowych, także wrażliwych, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Warunkiem przetwarzania takich danych jest jednak ich niezbędność do ustalenia stanu faktycznego w przeprowadzanej kontroli.
Zmieniona procedura kontrolna ma zastosowanie do postępowań kontrolnych rozpoczętych po 1 czerwca 2012 r.,
gdyż zgodnie z art. 2 nowelizującej ustawy z 22 stycznia 2010 r. do kontroli niezakończonych do dnia wejścia w życie
tejże ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
Ustawa stanowi, że NIK podejmuje kontrole na zlecenie Sejmu lub jego organów (Marszałka Sejmu, Prezydium
Sejmu i komisji sejmowych), na wniosek Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów oraz z inicjatywy własnej. Swe zadania Izba realizuje na podstawie rocznego planu pracy. Może także przeprowadzać kontrole doraźne.
NIK kontroluje wykonanie budżetu państwa, prawidłowość realizacji ustaw oraz innych aktów prawnych w zakresie działalności finansowej, gospodarczej i organizacyjno-administracyjnej organów i jednostek wskazanych w ustawie. Kompetencje NIK obejmują zadania kontrolne zarówno obligatoryjne, jak i fakultatywne. Do zadań obligatoryjnych należy kontrola działalności organów administracji rządowej, Narodowego Banku Polskiego, państwowych
osób prawnych i innych państwowych jednostek organizacyjnych. Kontrola taka jest przeprowadzana z zastosowaniem wszystkich wymienionych w Konstytucji kryteriów, tj. legalności, gospodarności, celowości i rzetelności. Zadania fakultatywne obejmują kontrole działalności organów samorządu terytorialnego, komunalnych osób prawnych
i innych komunalnych jednostek organizacyjnych według kryteriów legalności, gospodarności i rzetelności. NIK może
badać działalność innych jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych pod względem legalności i gospodarności, jednak tylko w takim zakresie, w jakim wykorzystują one majątek lub środki państwowe albo komunalne
oraz w jakim wywiązują się z zobowiązań finansowych na rzecz państwa.
Wobec części podmiotów podlegających kompetencjom kontrolnym NIK zakres przedmiotowy kontroli jest
węższy i obejmuje jedynie wykonanie budżetu, realizację zadań audytu wewnętrznego, gospodarkę finansową
i majątkową. Ograniczenie to dotyczy Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Sejmu RP i Kancelarii Senatu RP, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Krajowej Rady Sądownictwa, Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznika
Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych, Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Krajowego Biura Wyborczego oraz Państwowej Inspekcji Pracy. Ograniczenie to nie dotyczy kontroli przeprowadzanych
w niektórych z wymienionych jednostek, jeżeli podejmowane są na zlecenie Sejmu RP. Do podmiotów tych należą:
Kancelaria Prezydenta RP, Kancelarie Sejmu i Senatu RP, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Rzecznik Praw Dziecka,
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu oraz Państwowa Inspekcja Pracy. Działalność Kancelarii Prezydenta NIK może badać jedynie
na wniosek Prezydenta RP, zaś działalność Kancelarii Senatu RP – na wniosek Senatu RP.

Rozdział VI

Podstawowym zadaniem informacyjnym NIK jest przekazywanie Sejmowi wiedzy o stanie państwa i finansów
publicznych. Konstytucyjne prawo obywateli do informacji o funkcjonowaniu organów państwa i gospodarowaniu
majątkiem i środkami publicznymi realizowane jest m.in. przez NIK poprzez podawanie do publicznej wiadomości
najważniejszych dokumentów zawierających takie dane – analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki
pieniężnej oraz sprawozdania z działalności NIK. Obowiązek informowania obywateli wypełniany jest także przez
zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej wystąpień pokontrolnych i informacji o wynikach kontroli, a także
poprzez udostępnianie informacji publicznej na wniosek skierowany do NIK.

195

VI. Ogólne informacje o Najwyższej Izbie Kontroli
1.3.	Akty wewnętrzne
Zmiany przepisów ustawy w zakresie postępowania kontrolnego skutkowały koniecznością dostosowania
do nowego stanu prawnego aktów wykonawczych oraz innych uregulowań wewnętrznych, a także przygotowania do nich kontrolerów. W związku ze zmianą delegacji zawartej w art. 65 ustawy dotychczasowe zarządzenie
nr 15/2011 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z 1 września 2011 r. w sprawie postępowania kontrolnego5 obowiązywało do 1 czerwca 2012 r. (i ma zastosowanie do postępowań kontrolnych niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowych przepisów). Od 2 czerwca 2012 r. obowiązuje zarządzenie nr 9/2012 Prezesa Najwyższej Izby
Kontroli z 29 marca 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad przygotowania kontroli, zadań kontrolerów oraz zasad
sporządzania informacji o wynikach kontroli. Ponadto, w trosce o właściwe i jak najbardziej sprawne wdrożenie
nowych regulacji, Prezes Najwyższej Izby Kontroli wydał pismo okólne z 29 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzania i nadzorowania czynności kontrolnych oraz dokumentowania wyników kontroli rozpoczętych od 2 czerwca
2012 r. W piśmie tym wskazano sposób wykonywania niektórych obowiązków związanych z przeprowadzaniem
i nadzorowaniem czynności kontrolnych oraz wprowadzono wzory dokumentów sporządzanych w postępowaniu
kontrolnym. Istotnym aktem jest również zarządzenie nr 15/2012 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z 14 maja 2012 r.
w sprawie postępowania kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli przy uzyskiwaniu danych osobowych szczególnie
chronionych, stanowiące dodatkowe zabezpieczenie przed nieuzasadnionym przetwarzaniem tzw. danych wrażliwych. Unormowania wewnętrznego wymagało też rozpatrywanie zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, które
nastąpiło poprzez wydanie zarządzenia nr 16/2012 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z 25 maja 2012 r. oraz powołanie członków Komisji rozstrzygającej zarządzeniem nr 17/2012 z 25 maja 2012 r. Pomimo takiej skali wprowadzonych w 2012 r. zmian, niewątpliwie wymagających wzmożonego wysiłku i zaangażowania, NIK realizowała nieprzerwanie przyjęty plan kontroli, przeprowadzając jednocześnie systematyczne szkolenia dla kontrolerów.
W roku 2012 Prezes NIK wydał 35 zarządzeń i jedno pismo okólne.

2. Działalność Kolegium Najwyższej Izby Kontroli

Rozdział Vi

Najistotniejszym aspektem realizacji konstytucyjnej zasady kolegialności działania Najwyższej Izby Kontroli, wskazanej w art. 202 ust. 3 ustawy zasadniczej i art. 1 ust. 3 ustawy o NIK, jest powołanie Kolegium Najwyższej Izby
Kontroli, wyposażonego 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. Członków Kolegium NIK powołuje Marszałek 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.
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2.1.	Skład Kolegium NIK
W 2012 r. Kolegium NIK obradowało w następującym składzie:
Kierownictwo NIK
Jacek Jezierski 		

– Prezes Najwyższej Izby Kontroli,

Marian Cichosz 		

– wiceprezes NIK,

Wojciech Kutyła		

– wiceprezes NIK (powołany 26 kwietnia 2012 r.),

Wojciech Misiąg		

– wiceprezes NIK,

Marek Chodkiewicz		

– dyrektor generalny NIK.

Przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawnych
Maciej Bałtowski		

– prof. nauk ekonomicznych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,

Florian Kuźnik		

– prof. nauk ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,

Czesław Martysz		

– prof. nauk prawnych, Uniwersytet Śląski,

Artur Nowak-Far		

– prof. nauk prawnych i ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa,

Mirosław Stec		

– prof. nauk prawnych, Uniwersytet Jagielloński,

Marcin Trzebiatowski

– prof. nauk prawnych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Dyrektorzy kontrolnych jednostek NIK i radcy Prezesa NIK
Roman Furtak		

– dyrektor Departamentu Metodyki Kontroli i Rozwoju Zawodowego (sekretarz Kolegium),

Wiesław Motyka		

– dyrektor Departamentu Strategii,

Józef Płoskonka		

– radca Prezesa NIK,

Czesława Rudzka-Lorentz

– radca Prezesa NIK,

Stanisław Sikora		

– dyrektor Delegatury NIK w Rzeszowie,

Jacek Szczerbiński		

– dyrektor Departamentu Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny.

W dniu 10 maja 2013 r. Marszałek Sejmu powołał na członka Kolegium Najwyższej Izby Kontroli Stanisława
Jarosza, radcę Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, p.o. dyrektora Departamentu Infrastruktury.

2.2. Kompetencje Kolegium NIK
Kolegium NIK w drodze uchwały podjętej w tajnym głosowaniu rozstrzyga lub opiniuje najważniejsze sprawy
związane z zadaniami i funkcjonowaniem Najwyższej Izby Kontroli. Uprawnienia Kolegium są unormowane w art. 23
ustawy o NIK. Do zadań Kolegium należy zatwierdzanie, uchwalanie i opiniowanie wymienionych w ustawie o NIK
dokumentów oraz spraw. Zatwierdzanie lub uchwalanie ma charakter decyzji. Uchwały podjęte w sprawie wymienionych dokumentów:
 analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej;
 rocznego sprawozdania z działalności NIK;

Rozdział VI

 opinii w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów;
 wystąpień zawierających zarzuty wynikające z kontroli, a dotyczące ministrów, kierowników urzędów centralnych, Prezesa NBP;
 rocznego planu pracy;
są ostateczne i nie mogą być zmienione przez Sejm lub jego organy.
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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

Uchwala

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

1/

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

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 osób kierujących instytucjami wymienionych 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 podpisaniu jej przez przewodniczącego i sekretarza Kolegium NIK, wraz z uzasadnieniem jest przesyłana kierownikowi podmiotu kontrolowanego.

Rozdział Vi

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.

2.3. Uchwały Kolegium NIK i rozpatrywanie zastrzeżeń
W 2012 r. Kolegium Najwyższej Izby Kontroli obradowało na 13 posiedzeniach, w trakcie których, po rozpatrzeniu
przedłożonych dokumentów i opracowań,
uchwaliło:
 pozytywną opinię w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów w zakresie wykonania ustawy budżetowej
za 2011 r.;
 zmiany w planie pracy NIK na 2012 r.;
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 projekt budżetu Najwyższej Izby Kontroli na 2013 r.;
 plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2013 r.;
 regulamin Kolegium Najwyższej Izby Kontroli;
zatwierdziło:
 analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2011 r.;
 sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2011 r.;
rozpatrzyło i podjęło uchwały:
 w sprawie 46 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 złożone do 4 wystąpień pokontrolnych.
Opinia w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów za 2011 r.
Kolegium NIK po zapoznaniu się z wynikami kontroli przedstawionymi w Analizie wykonania budżetu państwa
i założeń polityki pieniężnej w roku 2011 uchwaliło 6 czerwca 2012 r. pozytywną opinię w sprawie udzielenia
Radzie Ministrów absolutorium za 2011 r. Wyrażając tę opinię, Kolegium Najwyższej Izby Kontroli wzięło pod uwagę
w szczególności następujące okoliczności:
1. Budżet państwa w 2011 r. został wykonany zgodnie z ustawą budżetową, a jego realizacja była lepsza,
niż zakładano. Dochody były o 1,6 proc. Wyższe, niż zaplanowano w ustawie budżetowej. Wydatki były
niższe od limitu ustawowego o 3,4 proc. W rezultacie deficyt budżetu państwa, planowany na 40,2 mld zł,
wyniósł 25,1 mld zł. Dochody budżetu środków europejskich stanowiły 70,8 proc. zaplanowanej kwoty.
Wydatki wyniosły 72,4 proc. planowanej kwoty. Wykonanie budżetu środków europejskich zamknęło się
deficytem w kwocie 12,2 mld zł, który był niższy o 3,1 mld zł od limitu ustawowego. Budżet środków europejskich został zaplanowany ostrożnie i zapewniał duży margines bezpieczeństwa.
2. Dochody budżetu państwa i budżetu środków europejskich wyniosły 326,1 mld zł i były wyższe od dochodów osiągniętych w 2010 r. o 13,2 proc. Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich wyniosły
363.5 mld zł i były wyższe od wydatków poniesionych w 2010 r. o 6,0 proc. Deficyt budżetu państwa i budżetu
środków europejskich wyniósł 37,4 mld zł i był niższy od deficytu osiągniętego w 2010 r. o 17,6 mld zł,
tj. o 32,1 proc. Zmniejszenie deficytu przyczyniło się do ograniczenia dynamiki wzrostu długu publicznego.

Rozdział VI

3. Na wykonanie budżetu państwa i sytuację finansów publicznych wpływ miały działania podjęte w celu obniżenia deficytu finansów publicznych oraz kształtowanie się sytuacji gospodarczej w kraju. Ograniczony został
wzrost wydatków o charakterze uznaniowym na skutek zastosowania tzw. tymczasowej reguły wydatkowej,
określonej w Planie Rozwoju i Konsolidacji Finansów 2010-2011. Skutki zmienionych od 1 stycznia 2011 r.
stawek VAT wyniosły zgodnie z przewidywaniami 5,6 mld zł. Na bardziej efektywne zarządzanie płynnością
Skarbu Państwa i całego sektora finansów publicznych oraz obniżenie potrzeb pożyczkowych i długu publicznego wpłynął funkcjonujący od maja 2011 r. mechanizm konsolidacji środków jednostek sektora finansów
publicznych. Do zmniejszenia przyrostu długu publicznego przyczyniła się również zmiana w systemie emerytalnym, polegająca na obniżeniu składki przekazywanej do otwartych funduszy emerytalnych.
4. Sytuacja gospodarcza Polski w 2011 r. była lepsza, niż prognozowano. Realny wzrost PKB wyniósł 4,3 proc.
wobec prognozowanego 3,5 proc. Budżet wykonywany był przy wyższej, niż przewidywano, inflacji. Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniósł 4,3 proc. wobec zakładanego 2,3 proc
Przyspieszenie wzrostu gospodarczego wpłynęło na wzrost liczby zatrudnionych w gospodarce narodowej
o 1,7 proc. Nie zahamowało to jednak wzrostu liczby bezrobotnych. Stopa bezrobocia na koniec 2011 r.
wyniosła 12,5 proc. wobec 12,4 proc. na koniec 2010 r. Ze względu na wysoką inflację tempo wzrostu płac
realnych było niewielkie. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto ogółem było realnie o 1,2 proc. wyższe
niż przed rokiem.
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5. Konsolidacja finansowa przyniosła w 2011 r. pierwsze pozytywne efekty – zmniejszył się deficyt sektora
finansów publicznych, obniżyła dynamika wzrostu państwowego długu publicznego. Zdaniem Kolegium NIK
rozpoczęte reformy systemowe i ich efekty należy ocenić pozytywnie, są one jednak niewystarczające do rozwiązania problemów finansów publicznych.
6. Państwowy dług publiczny na koniec 2011 r. wyniósł 815,3 mld zł i w stosunku do roku poprzedniego był
wyższy o 67,4 mld zł. W relacji do PKB stanowił 53,5 proc. Podobnie jak w 2010 r. relacja długu do PKB przekroczyła 50 proc, tj. pierwszy próg „ostrożnościowy” wynikający z ustawy o finansach publicznych. Przyrost
państwowego długu publicznego był przede wszystkim konsekwencją wzrostu zadłużenia Skarbu Państwa
o 56,3 mld zł.
7. Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie lub pozytywnie z zastrzeżeniami wykonanie budżetu państwa
w poszczególnych jego częściach oraz realizację planów finansowych przez kontrolowane jednostki sektora
finansów publicznych. Ocen pozytywnych było, podobnie jak w roku poprzednim, dwa razy więcej niż ocen
pozytywnych z zastrzeżeniami. Ze względu na niski stopień wykonania zadań ustawowych negatywnie oceniono jedynie wykonanie planu finansowego Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.
8. Sprawozdanie Rady Ministrów z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.
przekazuje prawdziwy obraz wykonania budżetu państwa. Kwoty dochodów, wydatków i deficytów podane
w tym sprawozdaniu stanowią sumę kwot wykazanych w sprawozdaniach budżetowych dysponentów
poszczególnych części. Stwierdzone przez NIK nieprawidłowości w sprawozdaniach zostały usunięte lub nie
miały istotnego znaczenia.

2.4.	Posiedzenie seminaryjne
„System kontroli zarządczej w Polsce – sukcesy i porażki” – pod takim hasłem przebiegało seminaryjne posiedzenie NIK, zorganizowane 5 grudnia 2012 r. wspólnie ze Stowarzyszeniem Audytorów Wewnętrznych IIA Polska
oraz Ministerstwem Finansów. Uczestniczyli w nim reprezentanci urzędów centralnych, uczelni, banków, dyrektorzy departamentów, delegatur i radcy Prezesa NIK. Podstawę dyskusji stanowiły wystąpienia: Jacka Jezierskiego
– Prezesa NIK, Mirosława Sekuły – podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, Joanny Mrowickiej – prezes Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, oraz referaty przygotowane przez:
 prof. zw. dr hab. Krystynę Lisiecką, kierownik Zakładu Zarządzania Jakością w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach: „Audyt wewnętrzny a kontrola zarządcza
w procesie doskonalenia zarządzania organizacją sektora publicznego”;
 prof. dr. hab. Artura Nowaka-Fara, kierownika Katedry Prawa Europejskiego w Szkole Głównej Handlowej, członka Kolegium NIK: „Podstawowe problemy wdrażania systemu kontroli zarządczej w administracji
europejskiej”;
 dr. Józefa Płoskonkę, radcę Prezesa NIK, członka Kolegium NIK: „Jak w działaniu instytucji publicznych
zapewnić rzetelność i sprawność”;
 Agnieszkę Giebel, dyrektor Departamentu Audytu Sektora Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów:
„Perspektywy współpracy Najwyższej Izby Kontroli i Ministerstwa Finansów”;
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 Urszulę Sojkę, naczelnik Wydziału Koordynacji Kontroli Zarządczej Departamentu Audytu Sektora Finansów
Publicznych Ministerstwa Finansów: „Sukcesy i porażki kontroli zarządczej z punktu widzenia projektodawcy i koordynatora”;
 dr. Adama Piołunowicza, członka Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska: „Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych”;
 Marzenę Staniszewską i Mirosława Stasika, członków zarządu Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych
IIA Polska: „Jak poprawić funkcjonowanie kontroli zarządczej w administracji publicznej – rola audytu
wewnętrznego i Najwyższej Izby Kontroli”.
Kontrola zarządcza to narzędzie, które ma wspomóc zarządzanie publiczne, czyli w istocie usprawnić skuteczność
i efektywność działania administracji publicznej. Kontrolę tę wprowadziła do polskiego systemu prawnego ustawa
o finansach publicznych na początku 2010 r. Prawie trzyletni okres funkcjonowania nowych przepisów był zatem
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dobrą okazją do przedstawienia, w jaki sposób sprawdziły się one w praktyce, na ile skutecznie udało się usprawnić
działania administracji.
Z przeprowadzonych przez Izbę dwóch kontroli: w jednostkach samorządu terytorialnego ze szczególnym
uwzględnieniem audytu wewnętrznego oraz w administracji rządowej, wynika m.in, że skuteczność kontroli zarządczej w badanych gminach była bardzo niska, a jednostki administracji rządowej koncentrowały się głównie na formalnych aspektach systemu. Goście seminarium podkreślali m.in., że wdrażanie kontroli zarządczej jest procesem,
a nie jednorazową aktywnością, i dlatego nie wyznaczono terminu jego zakończenia, że wdrażanie kontroli w jednostkach nie może ograniczać się jedynie do stworzenia dokumentacji, zaś o tym, czy jednostka usprawni swoją działalność, zadecydują osiągnięcie założonych celów i rzetelność informacji przekazywanej w oświadczeniach o stanie
kontroli zarządczej. Nawiązując do roli audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej, zwracali uwagę, że w ramach
audytu powinien być dokonywany przegląd, ocena skuteczności i efektywności narzędzia, audytor powinien zaś
sformułować odpowiednie wnioski dotyczące usprawnień w tym obszarze.
Rzeczywiste wdrażanie kontroli zarządczej to budowa nowego systemu zarządzania państwem. Obowiązująca
kultura „stosowania przepisów” powinna zostać zastąpiona kulturą „realizacji zadań”. Obszarem sprawności instytucjonalnej jest skuteczność administracji publicznej – mówili w dyskusji uczestniczy seminarium. Pełny zapis spotkania
wraz z tekstami wygłoszonych referatów NIK opublikowała w numerze 1/2013 „Kontroli Państwowej”.

3. 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 2012 r. funkcję Prezesa NIK sprawował Jacek Jezierski, zaś funkcje wiceprezesów – Marian Cichosz i Wojciech Misiąg. Na wakujące stanowisko wiceprezesa NIK 26 kwietnia 2012 r. został powołany przez Marszałka Sejmu Wojciech Kutyła.
Ustawa o NIK stanowi, że dyrektora generalnego NIK powołuje Prezes NIK za zgodą Marszałka Sejmu. W 2012 r.
dyrektorem generalnym NIK był Marek Chodkiewicz. 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.

3.1. Struktura organizacyjna

Rozdział VI

Organizację wewnętrzną określa statut NIK, nadany przez Marszałka Sejmu 26 sierpnia 2011 r.6 Kontrolnymi jednostkami organizacyjnymi są departamenty oraz delegatury. Departamenty przeprowadzają lub wspomagają postępowanie kontrolne według właściwości określonej 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.

6	Zarządzenie nr 11 Marszałka Sejmu z 26 sierpnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Najwyższej Izbie Kontroli.
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Schemat 2. Struktura organizacyjna NIK w 2012 r.

Najwyższa Izba Kontroli

Jednostki
organizacji i obsługi

Jednostki kontrolne

Departament
Administracji Publicznej

Delegatura w Białymstoku

Departament
Budżetu i Finansów

Delegatura w Bydgoszczy

Departament
Gospodarki, Skarbu
Państwa i Prywatyzacji

Biuro Gospodarcze

Biuro Informatyki
Delegatura w Gdańsku
Biuro Organizacyjne
Delegatura w Katowicach

Departament
Infrastruktury

Biuro Rachunkowości
Delegatura w Kielcach

Departament
Metodyki Kontroli
i Rozwoju Zawodowego

Delegatura w Krakowie

Departament
Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Delegatura w Lublinie

Departament
Obrony Narodowej

Delegatura w Łodzi

Departament
Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Delegatura w Olsztynie

Delegatura w Opolu
Departament
Pracy, Spraw
Społecznych i Rodziny
Delegatura w Poznaniu
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Departament
Prawny i Orzecznictwa Kontrolnego
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Delegatura w Rzeszowie

Departament
Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Delegatura w Szczecinie

Departament
Strategii

Delegatura w Warszawie

Departament
Środowiska

Delegatura we Wrocławiu

Departament
Zdrowia

Delegatura
w Zielonej Górze
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3.2.	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 2012 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.
Na podstawie zarządzenia nr 12/2011 Prezesa NIK7 głównym zadaniem departamentów jest przeprowadzanie
kontroli, w szczególności spraw objętych działami administracji rządowej8, 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. Szczegółowe zakresy właściwości zostały przedstawione w schemacie nr 3.

Rozdział VI

7	Zarządzenie nr 12/2011 Prezesa NIK z 29 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowej organizacji wewnętrznej oraz właściwości jednostek
organizacyjnych Najwyższej Izby Kontroli.

8	Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437 ze zm.).
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Schemat 3. Zakresy właściwości departamentów
Ogólny zakres właściwości rzeczowej

Departament
Administracji Publicznej

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 Przemuysłu

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
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Departament
Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Departament Strategii

Departament Środowiska

Departament Zdrowia
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Rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne, rybołówstwo, działalność Agencji Nieruchomości
Rolnych, Agencji Restrkturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego,
Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych
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,
koordynowanie udostępniania informacji publicznej, prowadzenie BIP, audyt i kontrola
wewnętrzna

Gospodarka wodna oraz środowisko

Ochrona zdrowia
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Jednostkami organizacyjnymi wykonującymi zadania z zakresu organizacji i obsługi są biura: Gospodarcze, Informatyki, Organizacyjne oraz Rachunkowości. Biura mają strukturę wydziałową, a ich pracownicy zatrudniani są na
podstawie umowy o pracę.
Schemat 4. 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

Biuro Rachunkowości

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

4.	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 uczestnictwa 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.

4.1.	Stan etatowy i struktura zatrudnienia
Planowana na 2012 r. liczba etatów w NIK wynosiła 1701. Przeciętne zatrudnienie w 2012 r. wynosiło 1635,3
etatu. Według stanu na koniec grudnia 2012 r. zatrudniano pracowników na 1644,3 etatu9. Dane o stanie etatowym
i strukturze zatrudnienia, według stanu na 31 grudnia 2012 r. oraz w porównaniu z analogicznymi danymi z 2011 r.,
zawiera tabela nr 1.

Rozdział VI

Tabela 1. Stan etatowy i struktura zatrudnienia w latach 2011-2012
2011 r.
Lp.

Stan etatowy na 31 grudnia:

1

2

1.

Kierownictwo NIK

2.

Kontrolerzy

3.

Pracownicy administracji i obsługi

2012 r.

Liczba etatów

Struktura (w%)

Liczba etatów

Struktura (w%)

3

4

5

6

Razem

4,0

0,2

5,0

0,3

1202,7

73,2

1196,0

72,7

437,0

26,6

443,3

27,0

1643,7

100,0

1644,3

100,0

9	W tym 50 osób na urlopach bezpłatnych i wychowawczych.
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Na podstawie mianowania zatrudniano 1138 kontrolerów, czyli 94,8 proc. pracowników z tej grupy. W 2012 r.
Prezes NIK mianował na stanowiska kontrolerskie 84 osoby oraz awansował 160 pracowników, w tym 132 na stanowiska kontrolerskie i 28 na stanowiska administracyjne i obsługi. Z danych statystycznych za 2012 r. wynika,
że w Najwyższej Izbie Kontroli pracuje więcej mężczyzn (58 proc.) niż kobiet. Wśród pracowników zatrudnionych
na stanowiskach kontrolerskich 33 proc. stanowiły kobiety, a 67 proc. mężczyźni. Struktura zatrudnienia wg płci
pracowników kontrolnych nie uległa zmianie w relacji do roku poprzedniego. Wśród kontrolerów przeważały osoby
o wieloletnim doświadczeniu zawodowym, w wieku powyżej 41 lat. W grupie pracowników legitymujących się wyższym wykształceniem 66 osób posiadało stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego, zaś 44 ukończyły
Krajową Szkołę Administracji Publicznej.
Diagram 1. Struktura zatrudnienia w 2012 r. w podziale na jednostki organizacyjne NIK (wg płci pracowników)
Licz ba etatów
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W podziale na grupy stanowisk struktura pracowników wg płci kształtuje się następująco:
Diagram 2. Struktura pracowników NIK wg płci w poszczególnych grupach stanowisk w 2012 r.
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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 2012 r.
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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. Ich przedmiotem 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 2012 r. pracowało 1054 mianowanych kontrolerów, spośród których ocenie kwalifikacyjnej za 2012 r.
podlegało 845. Z obowiązku oceny na podstawie art. 76 ust. 6 ustawy o NIK oraz zarządzenia Prezesa NIK zwolnionych było 209 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.
Od 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 przyczyny10.
W grupie 845 ocenionych pracowników mianowanych ocenę wyróżniającą otrzymały 193 osoby, ocenę bardzo
dobrą uzyskało 388 pracowników, ocenę dobrą 232 pracowników, ocenę zadowalającą 28 pracowników, zaś ocenę
negatywną 4 pracowników. Od oceny negatywnej odwołał się jeden pracownik. Od decyzji Prezesa NIK zatwierdzającej ocenę negatywną mianowanemu kontrolerowi służy skarga do sądu administracyjnego11.
Pracownicy z orzeczoną niepełnosprawnością zatrudnieni w NIK
W Najwyższej Izbie Kontroli na dzień 31 grudnia 2012 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:
 2 osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności (kontrolerzy) oraz 1 osoba posiadająca orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji (pracownik na stanowisku
administracyjnym);
 31 osób posiadających umiarkowany stopień niepełnosprawności lub całkowitą niezdolność do pracy bądź
II grupę inwalidzką (15 kontrolerów, 14 osób na stanowiskach administracyjnych, 2 osoby na stanowiskach
obsługi);
 9 osób posiadających lekki stopień niepełnosprawności lub III grupę inwalidzką (7 kontrolerów, 2 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 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych12, 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, dodatkowego urlopu wypoczynkowego.
Odejścia z pracy
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W 2012 r. z pracy w NIK, w większości w związku z nabyciem prawa do emerytury (67,1 proc), odeszło 51 osób
zatrudnionych w pełnym wymiarze etatu (w tym 43 osoby ze stanowisk kontrolerskich). Spośród osób zwolnionych
z pracy 42 pracowały w delegaturach NIK, 23 – w departamentach kontrolnych, 10 – w biurach wykonujących
zadania z zakresu organizacji i obsługi. Odejścia z pracy wg przyczyn i w porównaniu z 2011 r. ilustrują dane przedstawione w tabeli nr 2.

§ 8 ust.1 zarządzenia Prezesa NIK z dnia 1 września 2011 r. w sprawie dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych mianowanych
kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli.

11	Art. 76, 76a i 76b ustawy o NIK.
12	Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze. zm.
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Tabela 2. Odejścia z pracy w NIK w latach 2011-2012 według przyczyn
2011 r.
Lp.

Przyczyny odejścia z pracy

1

2

2012 r.

Liczba osób

Struktura
(w%)

Liczba osób

Struktura
(w%)

3

4

5

6

1.

Nabycie uprawnień do emerytury

37

54,4

51

2.

Porozumienie stron

8

11,7

4

5,3

3.

Wypowiedzenie stosunku pracy przez NIK

2

2,9

2

2,6

4.

Wypowiedzenie stosunku pracy przez pracownika

5.

Upływ terminu, na jaki zawarto umowę

67,1

6

8,8

1

1,3

10

15,0

12

15,8

6.

Wygaśnięcie stosunku pracy – śmierć pracownika

1

1,4

5

6,6

7.

Przejście na rentę

2

2,9

0

0,0

8.

Rozwiązanie bez wypowiedzenia
Razem

2

2,9

1

1,3

68

100,0

76

100,0

Procedury konkursów na stanowiska doradców oraz naboru kandydatów na kontrolerów
Zasady postępowania kwalifikacyjnego reguluje zarządzenie Nr 11/2012 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli
z 11 kwietnia 2012 r. w sprawie awansów na stanowiska doradców prawnych, ekonomicznych i technicznych kontrolnych jednostek organizacyjnych NIK. Zgodnie z § 8 i § 9 ww. zarządzenia Komisja do spraw Naboru odbywa
posiedzenia, których celem jest przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami na stanowiska doradców.
Komisja dokonuje oceny spełnienia wymagań przez kandydatów na podstawie ofert i dokumentów przez nich przedłożonych, informacji o przebiegu zatrudnienia i ocenach kwalifikacyjnych oraz wyniku przeprowadzonych z kandydatami rozmów. Podczas rozmów Komisja sprawdza i ocenia wiedzę, kwalifikacje i predyspozycje kandydatów do pracy
na stanowisku doradcy.
W 2012 r. Prezes NIK ogłosił postępowania konkursowe dla 21 jednostek organizacyjnych NIK, w tym 12 departamentów i 9 delegatur. Łącznie na 37 etatów zgłosiły się 72 osoby. Na 11 etatów doradcy prawnego kandydowało
14 pracowników – awansowano 7 osób; na 18 etatów doradcy ekonomicznego aplikowało 42 pracowników –
awansowano 18 osób; na 8 etatów doradcy technicznego do konkursu stanęło 16 pracowników – awansowano
7 osób. Na 3 etaty doradców prawnych nie zgłosił się żaden kandydat. Postępowanie na 1 etat doradcy technicznego
i 1 etat doradcy prawnego zostanie rozstrzygnięte w 2013 r.

Rozdział Vi

Zasady i tryb naboru kandydatów do pracy w NIK na stanowiska kontrolerów regulowało zarządzenie Prezesa
NIK Nr 20/2011 z 1 września 2011 r. w sprawie naboru do pracy na stanowiska kontrolerów w Najwyższej Izbie
Kontroli. Nabór został ogłoszony 17 lutego 2012 r. w drodze otwartego postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego na podstawie publicznego ogłoszenia na stronie internetowej NIK, portalu Pracuj.pl, w dziennikach „Rzeczpospolita” oraz „Dziennik Gazeta Prawna”. Na stronie internetowej został zamieszczony wykaz wolnych stanowisk
pracy w jednostkach organizacyjnych Izby wraz z informacjami o wymaganiach stawianych kandydatom. Nabór
ogłoszono na 46 wolnych stanowisk pracy w 24 jednostkach organizacyjnych NIK. Zgłoszenia kandydatów do pracy
w NIK przyjmowane były wyłącznie w formie elektronicznej poprzez rejestrację kandydatów na portalu internetowym
NIK do 8 marca 2012 r. Ogółem wpłynęło 5936 aplikacji. Postępowanie kwalifikacyjne składało się z trzech etapów
określonych w ww. zarządzeniu. W wyniku przeprowadzonej analizy ofert Komisja do spraw Naboru wytypowała
do drugiego etapu 686 osób ubiegających się o pracę w 23 jednostkach organizacyjnych NIK. Komisja nie wskazała
na stanowisko radcy Prezesa NIK żadnego z aplikujących kandydatów. Do testów przystąpiło 435 osób. Biorąc pod
uwagę wyniki uzyskane w II etapie postępowania kwalifikacyjnego, Komisja do rozmów kwalifikacyjnych zaprosiła
187 kandydatów. W wyniku naboru na stanowiska kontrolerskie zatrudniono w NIK 37 osób.
Pracownicy nowo przyjęci
Do pracy w NIK przyjęto w 2012 r. ogółem 60 osób (w wymiarze 59,62 etatu), w tym 37 na stanowiska kontrolerskie. Wśród nowo zatrudnionych 47 proc. (28 osób) stanowiły kobiety. Spośród osób przyjętych do pracy 19 zatrudniono w departamentach kontrolnych, 11 – w biurach wykonujących zadania z zakresu organizacji i obsługi, 29 –
w delegaturach NIK, oraz 1 – w kierownictwie NIK. Spośród osób przyjętych w 2012 r. na stanowiska kontrolerskie
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większość (78,4 proc.) nie przekroczyła 40. roku życia, 75,3 proc. z nich legitymuje się wykształceniem prawniczym,
administracyjnym lub ekonomicznym.
Praktyki studenckie
Pracownicy NIK dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem także ze studentami. W Izbie organizowane są nieodpłatne praktyki studenckie dla studentów kierunków związanych z kontrolą państwową szczególnie zainteresowanych pogłębieniem wiedzy o funkcjonowaniu najwyższego organu kontroli, którzy chcą się wykazać swoimi umiejętnościami w pracy. Warunkiem odbycia praktyk w NIK jest złożenie podania zawierającego uzasadnienie potrzeby
stażu w NIK, uzyskanie zgody dyrektora jednostki organizacyjnej, w której student ubiega się o praktykę, oraz dostarczenie skierowania wystawionego przez uczelnię. W 2012 r. praktyki studenckie w NIK odbyli studenci Uniwersytetu
Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Rzeszowskiej, Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego,
Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Akademii Obrony Narodowej.

4.2.	Działania w obszarze rozwoju zawodowego
Opracowanie systemu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników
W 2012 r. kontynuowane były prace nad budową ostatniego, trzeciego filaru systemu podnoszenia kwalifikacji
zawodowych pracowników NIK, na bazie którego tworzone będą indywidualne ścieżki rozwoju zawodowego pracowników Izby. Elementem tym jest kurs przygotowawczy dla koordynatorów kontroli i kontrolerów nadzorujących
kontrole. Ma on na celu przygotowanie kontrolerów do pełnienia kluczowych ról w postępowaniu kontrolnym.
Będzie pośrednim stopniem w rozwoju zawodowym pracowników między aplikacją kontrolerską a podyplomowymi
studiami menedżerskimi, przygotowującymi kadrę kierowniczą. Pierwsza edycja kursu została zainaugurowana
w lutym 2013 r.
Zakres i formy działalności szkoleniowej
W 2012 r. Departament Metodyki Kontroli i Rozwoju Zawodowego organizował dla pracowników NIK aplikację
kontrolerską oraz szkolenia specjalistyczne. Udzielane było także dofinansowanie do studiów doktoranckich i podyplomowych, aplikacji prawniczych oraz kursów językowych. Szkolenia specjalistyczne organizowane były na podstawie planu szkoleń opracowanego z uwzględnieniem diagnozy luki kompetencyjnej, dokonanej na podstawie ankiet
wypełnionych przez pracowników i zatwierdzonych przez ich przełożonych.
Aplikacja kontrolerska
Ustawowym warunkiem zatrudnienia w NIK na stanowisku kontrolerskim na podstawie mianowania jest ukończenie aplikacji kontrolerskiej. Jej celem 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 kontrolerskiej zapewnia kandydatom na kontrolerów niezbędne przygotowanie do prowadzenia postępowania kontrolnego. Odbywają oni to szkolenie w okresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, po przepracowaniu w NIK co najmniej 6 miesięcy. Aplikacja kończy się egzaminem
kontrolerskim przed komisją powołaną przez Prezesa NIK.

Rozdział VI

W latach 2011-2012 weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, istotnie zmieniające procedurę kontrolną NIK. Nowe regulacje na nowo zdefiniowały zakres praw i obowiązków zarówno NIK,
jak i podmiotów kontrolowanych. Treść programowa aplikacji kontrolerskiej w 2012 r. uwzględniała te zmiany. Podczas ośmiu tygodniowych zjazdów szkoleniowych aplikanci uczestniczyli w 312 godzinach zajęć, poznając system
kontroli w Polsce i innych krajach, strukturę i zadania władz publicznych i administracji, postępowanie dowodowe
NIK, metodykę prowadzenia kontroli, zagadnienia z zakresu prawa, rachunkowości, zamówień publicznych, finansów publicznych, podstawy ekonomii i zarządzania gospodarką, psychologiczne aspekty pracy kontrolera i narzędzia informatyczne wykorzystywane w kontroli. Największym zainteresowaniem cieszyły się ćwiczenia obejmujące
sporządzanie projektów wystąpienia pokontrolnego oraz wybranych dokumentów i kart nieprawidłowości. Wykładowcami na aplikacji byli zarówno pracownicy NIK, jak i pracownicy naukowi szkół wyższych. W 2012 r. w aplikacji
kontrolerskiej wzięło udział 49 kontrolerów.
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Studia menedżerskie
W 2012 r. Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej zorganizowała dla pracowników NIK
II edycję Menedżerskich Studiów Podyplomowych. Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom aktualnej wiedzy
o uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych i prawnych funkcjonowania polskiej gospodarki oraz rozwój umiejętności kierowania zespołem pracowniczym. Zajęcia obejmują m.in. stosowanie nowoczesnych metod i technik zarządzania, inspirowania myślenia i rozwiązywania problemów oraz doskonalenie indywidualnych kompetencji kierowniczych i zdolności interpersonalnych. Studia zostały zainaugurowane w listopadzie 2012 r. Bierze w nich udział
40 pracowników. Uzyskanie dyplomu ukończenia studiów uwarunkowane jest obroną pracy dyplomowej. Tematy
prac dyplomowych dotyczą zazwyczaj istotnych praktycznych aspektów działania NIK albo zarządzania zasobami
ludzkimi w NIK. Ich wyniki mogą stanowić wkład w usprawnianie działania Izby.
Inne szkolenia
Pracownicy mają możliwość uzupełniania lub systematyzowania zdobytej wiedzy i umiejętności w ramach stałego
doskonalenia zawodowego. NIK zapewnia szkolenia specjalistyczne, szkolenia związane z realizacją obowiązków
ustawowych (ochrona informacji niejawnych, BHP) oraz kursy języków obcych. Ponadto pracownicy mogą 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 dwóch latach, prezentuje tabela nr 3.
Tabela 3. Udział pracowników NIK w szkoleniach w latach 2011-2012
Lp.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1

Rodzaj szkolenia
2
Aplikacja kontrolerska
Szkolenia specjalistyczne
Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Studia doktoranckie, podyplomowe
Aplikacje w zawodach prawniczych
Nauka języków obcych

2011 r.
2012 r.
Liczba przeszkolonych
pracowników NIK1
3
4
48
4533
938
183
189
14
322

49
5941
499
347
132
9
288

Liczby w tabeli odpowiadają liczbie zaświadczeń o ukończeniu szkoleń uzyskanych przez pracowników.

Szkolenia specjalistyczne
W 386 szkoleniach zorganizowanych w 2012 r. wzięło udział 1487 pracowników NIK. Uzyskali oni łącznie blisko
6 tys. zaświadczeń o ukończeniu szkoleń. Tematyka kształcenia dotyczyła m.in.:
 rachunkowości ogólnej i budżetowej, rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego, sprawozdawczości budżetowej;
 budżetu zadaniowego (ocena sprawności i efektywności wydatkowania środków publicznych);
 finansów publicznych;
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 wybranych zagadnień prawnych, m.in. zmian w kodeksie postępowania administracyjnego obowiązujących od 2011 r.;
 funkcjonowania Unii Europejskiej, w tym funkcjonowania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego,
audytu i kontroli projektów i systemów w ramach funduszy strukturalnych, instytucji UE;
 odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 obsługi narzędzi informatycznych wspierających kontrolę;
 metodyki badania systemów informatycznych;
 nowej procedury kontrolnej i sporządzania wystąpienia pokontrolnego;
 doskonalenia warsztatu kontrolerskiego w zakresie dokumentowania ustaleń;
 poprawności językowej sporządzanych dokumentów kontrolnych.
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W 2012 r. kontynuowane były szkolenia wewnętrzne dotyczące nowej procedury kontrolnej NIK. Zajęcia prowadzone były w formie prezentacji oraz warsztatów rozwijających umiejętność dokumentowania czynności kontrolnych
oraz sporządzania wystąpienia pokontrolnego. Udział w szkoleniach został potwierdzony wydaniem 1791 zaświadczeń o ich ukończeniu.
Czterech pracowników NIK uczestniczyło w szkoleniach zagranicznych. Do udziału w kursach organizowanych
przez rząd Indii w ramach programu współpracy technicznej i gospodarczej ITEC (Indian Technical and Economic
Cooperation) zostało zakwalifikowanych 3 pracowników NIK. Tematyka tych szkoleń obejmowała zagadnienia przygotowania i przeprowadzania kontroli finansowej, kontroli zgodności i kontroli wykonania zadań. Jeden pracownik
uczestniczył w szkoleniu zagranicznym w Hiszpanii, obejmującym problematykę wydatkowania środków unijnych.
Szkolenia dla pracowników biur wykonujących zadania z zakresu organizacji i obsługi obejmowały tematykę
bezpośrednio przydatną do wykonywania przez nich obowiązków służbowych, m.in. Budżet zadaniowy, Zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych w 2012 r., Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2012 r., Postępowanie w sprawie skarg i wniosków, Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2012 r.
Intensywnie szkoleni byli informatycy w zakresie nowych technologii informatycznych i oprogramowania.
Tematami szkoleń były m.in.: Palo Alto Networks Firewall Policy Design and Implementation, CISSP CBK Review Seminar with CISSP Certification, CJSA – konfiguracja zabezpieczeń Juniper Networks Secure Acess, 3114vNovell Zenworks
11 Configuration Management Administration, MS Project, konferencja Zarządzanie ryzykiem teleinformatycznym –
jak przygotować się na nieznane, konferencja SECURE 2012, Managing Successful Programmes (MSP Foundation),
Vmware vSphere: Install, Configure, Manage [V5], MS20410 Installing and Configuring Windows Server 2012.
Nauka języków obcych
Ważnym obszarem podnoszenia kompetencji jest znajomość przez kontrolerów języków obcych. Nauka języków
obcych odbywała się m.in. w ramach lektoratów prowadzonych przez szkoły językowe w siedzibie NIK. Pracownik
mógł także podjąć szkolenie na zewnątrz. Specjalistyczne kursy językowe, zbieżne z potrzebami zawodowymi pracowników NIK (np. kurs języka prawa), prowadziła Krajowa Szkoła Administracji Publicznej. Dane o udziale pracowników NIK w szkoleniach językowych zamieszczono w tabeli nr 4.
Tabela 4. Pracownicy uczestniczący w kursach językowych w latach 2011–2012
Lp.
1
1.
2.
3.
4.
5.

2011 r.

Lektoraty
2
Angielski
Niemiecki
Francuski
Rosyjski
Hiszpański
Razem

1

2012 r.
Struktura
(w %)
4

Liczba
osób1
3
267
7
25
7
16
322

82,9
2,2
7,7
2,2
5,0
100,0

Liczba
osób1
5

Struktura
(w %)
6
236
3
21
13
15
288

82,0
1,0
7,3
4,5
5,2
100,0

Łącznie z lektoratami w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

Studia doktoranckie i podyplomowe, aplikacje w zawodach prawniczych
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W 2012 r., poza pracownikami uczestniczącymi w Menedżerskich Studiach Podyplomowych prowadzonych przez
SGH, 92 zatrudnionych 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, rachunkowości i rewizji finansowej oraz psychologii w zarządzaniu instytucjami. Ponadto 9 pracowników
NIK realizowało aplikacje w zawodach prawniczych.
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5.	Informatyzacja 
Strategia informatyzacji NIK i polityka bezpieczeństwa
W Strategii informatyzacji NIK na lata 2010-2013 za główny cel przyjęto usprawnienie funkcjonowania Izby
poprzez wspomaganie procesu zarządzania i realizacji zadań. Środkiem prowadzącym do jego osiągnięcia jest wykorzystanie technologii teleinformatycznej do wsparcia procesów realizowanych przez NIK. 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 2012 r. doskonalono i aktualizowano systemy już funkcjonujące,
modernizowano zasoby sprzętowe, dokonywano zakupów usług towarzyszących oraz wdrażano nowe rozwiązania
informatyczne. Dbałość o bezpieczeństwo oraz niezawodność infrastruktury i systemów teleinformatycznych jest
niezbędnym elementem procesu informatyzacji NIK. W 2012 r. rozpoczęto formalną procedurę wdrożenia Polityki
bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Opisuje ona procedury związane z zapewnieniem zgodnego z obowiązującymi regulacjami prawnymi bezpieczeństwa danych przetwarzanych przez NIK. Działanie to traktowane jest
jako priorytetowe.

Systemy informatyczne w fazie wdrażania
W 2012 r. kontynuowano realizację drugiego etapu (implementacyjnego) projektu Systemu Zarządzania Dokumentami i Sprawami i w czwartym kwartale 2012 r. przystąpiono do procesu odbioru tego etapu. Wdrażany system
ma umożliwiać zarządzanie dokumentami i ich wersjami. Zapewni bezpieczny dostęp do nich, wraz z mechanizmami pracy grupowej, niezbędnymi z punktu widzenia ergonomii pracy oraz wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji. System ten w znacznym stopniu usprawni obieg dokumentów w zakresie: przyjmowania, dekretacji i dystrybucji na poszczególne stanowiska pracy, tworzenia rejestrów pism i spraw oraz opiniowania, wysyłki do adresatów,
sprawnego wyszukiwania, gromadzenia w teczkach, ochrony przed nieuprawnionym dostępem, a także monitorowania terminowości załatwiania spraw, centralnego repozytorium dokumentów i spraw, wymiany i eksportu informacji z innymi systemami, archiwizowania, niezależnie od formy dokumentu oraz miejsca jego wytworzenia (korespondencja zewnętrzna i wewnętrzna).
W ramach Elektronicznego Systemu Wspomagania Kontroli kontynuowano w 2012 r. podejście prototypowe,
które polegało na zbieraniu kluczowych potrzeb i wymagań w toku bieżącego wsparcia realizacji zadań merytorycznych i przy współpracy z użytkownikami. Trwały też prace nad wytworzeniem aplikacji wspomagającej działalność merytoryczną NIK: opracowano aplikacje wspierające realizację kontroli – SMOK, KarpNIK oraz SamNIK. Celem
głównym tych 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 kontroli.

Rozdział Vi

Kontynuowano również prace związane z wykorzystaniem podejścia projektowego do zadań kontrolnych, w ich
wyniku powstała wstępna lista wymagań dla narzędzia informatycznego z obszaru PPM13
NIK przykłada dużą wagę do bezpieczeństwa posiadanych zasobów bazodanowych, zwłaszcza podczas wdrażania nowych systemów i funkcjonalności. Priorytetem jest również optymalizacja bezpieczeństwa danych przetwarzanych na komputerach przenośnych. W 2012 r. rozpoczęto wdrażanie systemu szyfrowania danych. Celem wdrożenia
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.

13	Ang. Project Portfolio Management.
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System ma także zapewnić spełnienie wymagań prawnych stawianych przez:
 ustawę o ochronie danych osobowych;
 ustawę o Najwyższej Izbie Kontroli – tajemnica kontrolerska;
 inne przepisy dotyczące tajemnic ustawowo chronionych.
Korzyściami z wdrożenia ochrony danych w spoczynku są:
 ochrona danych pochodzących z instytucji kontrolowanych, które są przetwarzane przez pracowników NIK
na dyskach twardych laptopów i pamięciach typu pendrive;
 wdrożenie mechanizmów wspomagających kontrolerów w przestrzeganiu obowiązków pracownika NIK;
 ochrona prestiżu i reputacji instytucji.

Systemy informatyczne funkcjonujące w NIK
Jednym z priorytetów w obszarze informatyzacji jest usprawnianie funkcjonowania NIK przez wspomaganie procesów zarządczych, z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych. Zastosowane rozwiązania IT podnoszą jakość
realizacji kontroli. Działalność NIK wspierają różnorakie systemy i aplikacje.
Systemy PILOT i WebPILOT
PILOT jest najstarszą, bo funkcjonującą nieprzerwanie od 1995 r., aplikacją wspierającą postępowanie kontrolne.
Wszystkie jednostki organizacyjne korzystają z centralnej bazy tego systemu. W okresie sprawozdawczym funkcjonalność PILOT-a została tak przystosowana, aby można było w nim zaimplementować nową procedurę kontrolną, która
weszła w życie 2 czerwca 2012 r. Aplikacja WebPILOT jest autorską nakładką, która umożliwia przeglądanie zgromadzonych danych w bazie PILOT za pomocą przeglądarki internetowej. Została zbudowana na podstawie wewnętrznych zapotrzebowań, w celu poprawy ergonomii i wizualizacji prezentowanych danych z bazy PILOT. W roku 2012
wykonano szereg zmian w systemie WebPILOT, obejmujących wprowadzanie nowych funkcjonalności oraz modyfikowanie i usprawnianie już istniejących.
Elektroniczny Rejestr Finansowych Rezultatów Kontroli (EFRK)
Corocznie skuteczność działania Izby prezentowana jest opinii publicznej w sprawozdaniu z działalności NIK.
Jedną z miar przedstawiających działania, osiągnięcia i sukcesy NIK są finansowe rezultaty kontroli, które są wymiernym efektem kontroli. 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 2012 r. zarejestrowano 1178 kart informacyjnych finansowych rezultatów kontroli. Dotyczyły one ustaleń i efektów z 685 kontroli
jednostkowych.
Elektroniczny Rejestr Komisji Sejmowych (KOMISS)

Rozdział VI

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 zaewidencjonowanych zobowiązań NIK wobec komisji sejmowych. W roku 2012 w aplikacji zarejestrowano 1039 zawiadomień o posiedzeniach komisji sejmowych i plenarnych Sejmu.
SterNIK
Aplikacja autorska wspomaga przygotowywanie rocznego planu pracy NIK. W roku 2012 została ona znacząco
przebudowana pod kątem nowych wymagań proceduralnych w zakresie przygotowania planu rocznego. Uruchamiana jest w przeglądarce internetowej i poprzez formularze ekranowe umożliwia wprowadzanie danych do systemu i zapisywanie ich w bazie. Użytkownicy we wszystkich jednostkach organizacyjnych, w zależności od nadanych
uprawnień, mogą dane przeglądać, edytować i tworzyć raporty.
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e-Szafa
Aplikacja jest elektronicznym repozytorium dokumentów. Dzięki jej wdrożeniu kopie dokumentów w wersji
papierowej przekazywane między jednostkami organizacyjnymi zastąpiono kopiami elektronicznymi umieszczanymi
w systemie, z zapewnieniem zainteresowanym jednostkom dostępu do nich. Rozwiązanie to, a także standaryzacja nazewnictwa plików i katalogów, przyspiesza dostęp do treści dokumentów oraz zmniejsza koszty związane
z przekazywaniem ich kopii w wersji papierowej. Umieszczanie w jednym miejscu zeskanowanej treści dokumentów
zapewnia ponadto kierownictwom departamentów kontrolnych i delegatur oraz koordynatorom kontroli warunki
sprzyjające wykonywaniu skutecznego nadzoru nad przebiegiem postępowania kontrolnego. W 2012 r. liczba
plików PDF umieszczonych w e-Szafie wynosiła ponad 200 tys.
System Kontrole
W związku z zarządzeniem Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, zmieniającym tryb publikacji wystąpień pokontrolnych w BIP-ie, zaistniała w 2012 r. potrzeba dostosowania systemu Kontrole do nowych zasad. Modyfikacje umożliwiły lepsze zarządzanie przebiegiem informacji w procesie publikowania oraz, zgodnie z zarządzeniem Prezesa,
przyspieszenie przepływu danych o każdej kontroli jednostkowej od jednostki organizacyjnej NIK do użytkownika
Biuletynu Informacji Publicznej.
System Informacji Prawnej
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.
Aplikacja SOWA
Wykorzystywana w działalności biblioteki NIK aplikacja SOWA ułatwia czytelnikom dostęp do zbiorów, a pracownikom biblioteki umożliwia sprawne opracowywanie i katalogowanie książek. SOWA znacznie usprawniła funkcjonowanie biblioteki NIK, jest także pomocna przy efektywnym przeprowadzaniu wymaganych ustawowo spisów
inwentarzowych zasobu bibliotecznego – dzięki elektronicznemu katalogowi książek inwentaryzacja jest realizowana szybciej niż w poprzednich latach.
Program SKARGI

Rozdział Vi

Aplikacja, działająca nieprzerwanie od 1994 r., wspomaga proces rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków kierowanych do NIK. Umożliwia m.in. szybkie wyszukanie potrzebnych danych oraz identyfikowanie obszarów,
w których ryzyko występowania nieprawidłowości jest relatywnie wysokie, ze względu na skalę sygnalizowanych
przez obywateli uchybień w pracy organów i urzędów administracji publicznej. Program SKARGI jest przydatny
z uwagi na dużą liczbę skarg i wniosków wpływających co roku do NIK (ponad 5 tys.). W roku 2012 trwały prace
(i nadal trwają) nad zastąpieniem funkcjonalności systemu przez wdrażany w NIK System Zarządzania Dokumentami
i Sprawami.
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. Za pośrednictwem systemu można zgłosić usterki, awarie
i uzyskać fachową pomoc. W okresie sprawozdawczym w systemie wprowadzono szereg modyfikacji tak, aby realizować rosnące wymagania użytkowników aplikacji.
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System Rejestracji Zgłoszeń Service Desk
Jednym z zadań Biura Informatyki jest wspomaganie użytkowników systemów teleinformatycznych. Biuro wykonuje to zadanie z metodycznym wsparciem podejścia ITIL, gdzie obsługa procesów i usług IT wspierana jest przez
narzędzie – System Rejestracji Zgłoszeń Service Desk. System umożliwia rejestrację zgłoszeń użytkowników, monitorowanie jakości usług i czasu obsługi użytkowników. Umożliwia użytkownikom zamawianie usług z zakresu wsparcia informatycznego za pośrednictwem strony internetowej, a także pocztą elektroniczną i telefonicznie. W 2012 r.
zmodyfikowano i rozbudowano system Service Desk o katalog usług oraz wdrożenie procesu zarządzania poziomem
usług (ang. SLM – Service Level Mangement). Trzonem projektu rozbudowy systemu rejestracji zgłoszeń Service Desk
było opracowanie Katalogu Usług, co jest kamieniem milowym na drodze do usługowego podejścia w zarządzaniu
informatyką zgodnego z najlepszymi praktykami metodyki ITIL (ang. Information Technology Infrastructure Library)
w Najwyższej Izbie Kontroli. W ramach etapu budowy katalogu usług zdefiniowano 41 usług informatycznych świadczonych przez Biuro Informatyki, które podzielono na 3 kategorie: powszechne, specjalizowane i infrastrukturalne.
NIK stopniowo rozbudowuje swoją infrastrukturę teleinformatyczną oraz platformę sprzętową. W 2012 r. została
zmodernizowana sieć komputerowa w delegaturach. Wykorzystywany jest system wideokonferencji, kontrolerzy
przeprowadzający kontrole wyposażeni są w laptopy i przenośne skanery, a dzięki systemowi Mobilny Kontroler
mają zdalny dostęp do wszystkich danych umieszczonych w sieci NIK.

Informatyczne techniki wspomagania kontroli
W celu usprawnienia procesów kontrolnych przez wykorzystanie narzędzi informatycznych Prezes NIK powołał
Zespół Wsparcia Informatycznego Kontroli. Do zadań Zespołu należą działania na rzecz rozwoju metodyki kontroli
z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, a także współudział w opracowywaniu programów kontroli i wspomaganie wykonywania czynności kontrolnych.
Rozwiązania metodyczne
Prace nad rozwojem metodyki kontroli wspartej informatycznie w 2012 r. koncentrowały się na czterech obszarach:
 skutecznym i bezpiecznym pozyskiwaniu 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 spraw do kontroli.
Skuteczność wykorzystania lokalnych zasobów informacyjnych i narzędzi informatycznych w trakcie kontroli zależy
w dużej mierze od możliwości i umiejętności pobrania danych z systemów informatycznych kontrolowanych jednostek. NIK posiada w tym zakresie bogate doświadczenia, które pozwoliły na opracowanie metod i narzędzi importu
danych. Dzięki temu oraz współpracy z kontrolowanymi podmiotami Izba może pobrać dane w wersji elektronicznej
w około 97 proc. przypadków badania z systemów finansowo-księgowych w ramach kontroli wykonania budżetu
państwa. W roku 2012 NIK wypracowała również sposoby skutecznego importu danych z plików PDF. Analizy pobieranych danych dotyczą kompletności i poprawności, ich wzajemnych powiązań i zależności, grupowania, selekcji,
wyznaczania wskaźników, badania terminowości, powiązania danych finansowych i niefinansowych. Prowadzone
są według jednolitych, opracowanych wcześniej algorytmów i procedur, co zapewnia porównywalność uzyskanych
wyników.

Rozdział VI

Badanie analityczne ksiąg rachunkowych (FK-skan) polega na pozyskaniu danych księgowych w wersji elektronicznej, ich standaryzacji, a następnie półautomatycznej analizie pod kątem poprawności, kompletności i zgodności zapisów księgowych z uregulowaniami wewnętrznymi i zasadami rachunkowości oraz wybranymi dokumentami zewnętrznymi (sprawozdania, operacje na rachunkach bankowych), a także identyfikacji nietypowych sytuacji,
budzących wątpliwości co do okoliczności ich wystąpienia.
W ostatnich latach metodyka kontroli rozbudowana została o nowe elementy funkcjonujące w trybie automatycznym i pozwalające na analizy przekrojowe, w tym m.in. na badanie:
 operacji na rachunkach bankowych (dane z systemu bankowości elektronicznej VideoTel) i kontach księgowych służących do ich ewidencji;
 obrotów i sald na wskazanych kontach syntetycznych lub analitycznych;
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 planu i wykonania wydatków;
 wykonania i zaangażowania wydatków;
 poprawności klasyfikacji paragrafowej;
 ciągłości zapisów w dzienniku;
 statystyki zmian planu wydatków.
Nieodłącznym i powszechnie stosowanym elementem kontroli jest tzw. dobór próby do badania. NIK od kilku lat
stosuje i rozwija metody statystycznego doboru próby, 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 ekstrapolację wyników badania i charakteryzuje się większą skutecznością.
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.
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 na podstawie specjalnie przygotowanych skryptów. 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.
W roku 2012 opracowana została wersja 5.3 programu, w której nacisk położono na funkcje związane z bezpieczeństwem danych, w tym danych osobowych. Wprowadzono funkcje podpisu elektronicznego pobieranych danych (protokół pobrania danych, szyfrowane funkcje skrótu pobieranych plików) oraz automatycznej anonimizacji danych osobowych (usuwanie nazwisk oraz identyfikatorów PESEL ze zbiorów danych). Program posiada funkcje pozwalające
na realizację badania próby transakcji księgowych metodą krok po kroku, począwszy od losowania próby, poprzez
wypełnianie kwestionariusza badania, ekstrapolację wyników, aż do wykonania statystyk zbiorczych z wszystkich
badań. Program jest powszechnie stosowany, w szczególności w kontrolach wykonania budżetu państwa.
Pomocnik Kontrolera, w ograniczonej funkcjonalnie wersji, jest udostępniany jednostkom sektora publicznego
na podstawie umowy lub porozumienia. W roku 2012 został przekazany Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej,
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Izbie Skarbowej w Łodzi, Izbie Skarbowej w Zielonej Górze oraz Urzędowi Wojewódzkiemu w Krakowie. Program został również opracowany w języku angielskim i udostępniony naczelnemu organowi kontrolnemu Danii (Rigsrevisionen). W 2012 r. funkcjonalność programu prezentowana była na konferencji
EUROSAI w Pradze poświęconej zastosowaniu narzędzi informatycznych w kontroli.

Rada ds. Informatyzacji NIK

Rozdział Vi

Najważniejsze projekty informatyczne realizowane w Najwyższej Izbie Kontroli nadzoruje Rada ds. Informatyzacji
NIK. Jest ona organem opiniodawczo-doradczym Prezesa NIK i działa na podstawie jego zarządzenia (nowe wydano
w lutym 2012 r.). Do zadań Rady 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 Izby. Przy opiniowaniu i podejmowaniu decyzji co do rozwoju usług teleinformatycznych kieruje się właśnie tymi priorytetami.
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VII. Budżet Najwyższej Izby Kontroli za rok 2012
Wprowadzenie
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 prawie 100 kontroli wykonania budżetu państwa oraz podobną liczbę ujętych w rocznym planie pracy kontroli problemowych, w większości koordynowanych, a więc wykonywanych według jednego
programu przez kilka jednostek organizacyjnych. W 2012 r. NIK skontrolowała 2856 podmiotów, w tym w ramach
kontroli doraźnych NIK objęła badaniami 527 podmiotów. Konstytucyjne i ustawowe zadania Najwyższej Izby Kontroli wykonują pracownicy zatrudnieni na 1701 etatach 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 może dokonać
jedynie Sejm i Senat. Na realizację zadań NIK w 2012 r. w ustawie budżetowej z dnia 2 marca 2012 r. przeznaczono
kwotę w wysokości 261.705,0 tys. zł.

1.	Dane ogólne
W 2012 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 2012 z 2 marca 2012 r. w wysokości 261.705,0 tys. zł i był zgodny z kwotą uchwaloną przez Kolegium NIK w dniu 20 kwietnia 2011 roku. Zakładał
– w porównaniu z rokiem poprzednim – wzrost wydatków nominalnie o 3.903,0 tys. zł, tj. o 1,5%. w warunkach
prognozowanego, średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – o 2,8%. Dochody
zostały natomiast ustalone na poziomie 403,0 tys. zł. Ogólne dane o budżecie NIK na 2012 r. zawiera tabela nr 1.
Tabela 1. Ogólne dane o dochodach i wydatkach budżetowych NIK na 2012 r.
Lp.
1.
2.

Budżet NIK
Po stronie wydatków (w tys. zł)
Po stronie dochodów (w tys. zł)

Budżet wg ustawy
(w tys. zł)
261.705,0
403,0

Budżet wykonany
(w tys. zł)
261.705,0
836,2

Wskaźnik wzrostu
(%)
100,0
207,5

Rozdział Vii

Zaplanowane w ustawie budżetowej wydatki budżetowe NIK zostały zrealizowane w 100%, a dochody budżetowe Izba osiągnęła w 207,5% przyjętego planu (wzrost o 107,5%).
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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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Zgodnie z art. 26 ust. 2 Prezesowi NIK w zakresie wykonywania budżetu Najwyższej Izby Kontroli przysługują
uprawnienia ministra właściwego do spraw budżetu. Art. 171 ust. 1 ustawy o finansach publicznych umożliwia
dysponentom części budżetowych dokonywanie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków w ramach danej części i działu budżetu państwa. Warunkami umożliwiającymi pełne wykorzystanie
w 2012 r. środków przyznanych na sfinansowanie działalności Izby było przeniesienie, na podstawie decyzji Prezesa
NIK, niektórych pozycji między paragrafami klasyfikacji wydatków budżetowych. Planowane wydatki były w 2012 r.
realizowane sukcesywnie, w miarę upływu czasu, co potwierdzają dane zamieszczone w tabeli nr 2.
Tabela 2. Realizacja wydatków budżetowych NIK w 2012 r. w relacji do upływu czasu
Lp.
1.
2.
3.
4.

Zrealizowane wydatki
Wskaźnik wykonania planu
(w tys. zł)
(w %)
68.405,3
26,1
127.027,2
48,5
186.764,8
71,4
261.705,0
100,0

Stan na dzień
31 marca
30 czerwca
30 września
31 grudnia

Wskaźnik upływu czasu
(w %)
25,0
50,0
75,0
100,0

Nieznaczne opóźnienie w wykonaniu budżetu – w stosunku do wskaźnika upływu czasu – wystąpiło w II i III
kwartale z przyczyn zewnętrznych i było związane z realizacją programu przedsięwzięć remontowo-inwestycyjnych,
dla których termin zakończenia – zgodnie z zawartymi umowami – ustalony został na IV kwartał 2012 r.
Budżet przeznaczony na działalność Najwyższej Izby Kontroli w 2012 r. zamknął się stanem należności i zobowiązań zamieszczonym w tabeli nr 3. Podkreślić należy, że w minionym roku w działalności Izby nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, a wykazane poniżej zobowiązania należą do krótkoterminowych.
Tabela 3. Należności i zobowiązania – według stanu na koniec 2012 r.
Lp.

Wyszczególnienie

Delegatury
(w tys. zł)

1

2

3

NIK
w Warszawie1
(w tys. zł)
4

5

I.

Ogółem należności, z tego z tytułu:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rozliczenia podatku od towarów i usług z urzędem skarbowym
Rozliczeń z pracownikami
Odszkodowania za skradzione składniki majątkowe
Bieżących rozrachunków z kontrahentami
Kar umownych, naliczonych odsetek
Zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne

II.

Ogółem zobowiązania, z tego z tytułu:

6.512,8

8.681,9

15.194,7

1.
2.
3.
4.
5.

Wynagrodzeń
Podatku dochodowego, wpłat na PFRON i składek ZUS
Zakupu materiałów i usług3
Kosztów delegacji służbowych4
Bieżących rozrachunków z pracownikami

3.779,7
2.530,2
160,2
42,3
0,4

4.753,0
3.399,6
512,0
13,5
3,8

8.532,7
5.929,8
672,2
55,8
4,2

2

7,9

Ogółem
(w tys. zł)

17,9

25,8

0,5

0,5
1,4
1,3
16,8
5,8

1,4
0,7
5,8

1,3
16,1

Departamenty, biura oraz Delegatura NIK w Warszawie.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r. i premie pracowników obsługi za grudzień 2012 r. wypłacone w 2013 r.
3
Faktury dotyczące zakupów w 2012 r., z terminem płatności w 2013 r.
4
Poniesionych przez pracowników w 2012 r., a przedłożonych do rozliczenia w 2013 r.
1
2

Prezes NIK jest dysponentem głównym części 07 budżetu państwa. Finansując bieżące zadania, przekazał
w 2012 r. na rachunki bankowe delegatur zamiejscowych 39,4% kwoty uruchomionych środków. Pozostałe 60,6%
środków wykorzystano na sfinansowanie zadań realizowanych przez departamenty, biura i Delegaturę w Warszawie
oraz uregulowanie płatności za zakupy centralne. Strukturę wydatków zrealizowanych przez jednostki organizacyjne
NIK przedstawiono w tabeli nr 4.
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Tabela 4 . Wydatki budżetowe zrealizowane w 2012 r.(w podziale na NIK w Warszawie i delegatury NIK)
Lp.
1.
2.

Wydatki

Wyszczególnienie
NIK w Warszawie1
Delegatury NIK
Razem

1

Wskaźnik
struktury (w %)

(w tys. zł)
158.481,1
103.223,9
261.705,0

60,6
39,4
100,0

Łącznie z Delegaturą NIK w Warszawie.

2.	Dochody
Określone w ustawie budżetowej na 2012 r. dochody Najwyższej Izby Kontroli zostały osiągnięte w kwocie
836,2 tys. zł, czyli wyższej od prognozowanej o 107,5%. 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 zmienny – precyzyjne określenie ich wielkości na etapie projektowania budżetu
nie jest możliwe. Na uzyskanie wysokich wpływów z pozycji o charakterze nieregularnym oddziaływały różne okoliczności. Szczególnie widoczne było to w odniesieniu do pozycji inne wpływy. Osiągnięcie dochodów w wysokości
496,6 tys. zł było konsekwencją naliczenia kar umownych za niestaranne i nieterminowe wykonanie zawartych
umów cywilnoprawnych (287 tys. zł) oraz rozliczeń finansowych z lat ubiegłych (62,8 tys. zł), w tym zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (33,5 tys. zł). Wysokie wykonanie w kwocie 225,5 tys. zł odnotowuje się
w pozycji czynsze za wynajem lokali, wyposażenia i garaży. Wysokość i strukturę dochodów planowanych i uzyskanych wskazują dane zawarte w tabeli nr 5.
Tabela 5. Dochody budżetowe planowane i zrealizowane w 2012 r.
Lp.

Tytuł dochodów

1.
2.
3.
4.
5.

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 wpływy1
Razem

W tys. zł
Plan
Wykonanie
152,0
225,5
8,0
8,3
2,0
2,5
85,0
103,3
156,0
496,6
403,0
836,2

1
Dochody z tytułu wpłat zasądzonych kosztów postępowania sądowego, wpłat naliczonych kar umownych za niestaranne
i nieterminowe wykonanie umów cywilnoprawnych oraz rozliczeń finansowych z lat ubiegłych, w tym zwrotu nadpłaconych składek
na ubezpieczenia społeczne. Jest to pozycja dochodów obejmująca także otrzymane odszkodowania od ubezpieczyciela i wpływy
ze sprzedaży złomu i pustych wkładów do drukarek.

Dochody należne budżetowi państwa były pobierane i przekazywane przez NIK na centralny rachunek budżetu
państwa w obowiązujących terminach. Porównanie dochodów planowanych i zrealizowanych w ostatnich latach
zaprezentowano w tabeli nr 6.
Tabela 6. Dochody budżetowe planowane i zrealizowane w latach 2011-2012
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Wyszczególnienie
Plan (w tys. zł)
Wykonanie (w tys. zł)
Wskaźnik % (2:1)

2011 r.
258,0
818,2
317,1

2012 r.
403,0
836,2
207,5

VII. Budżet Najwyższej Izby Kontroli za rok 2012
3.	Wydatki
Po stronie wydatków budżet NIK został określony w wysokości 261.705,0 tys. zł. Wydatki zrealizowano w pełnej
planowanej wysokości (w 100%), z uwzględnieniem przeniesienia środków dokonanych na podstawie decyzji Prezesa NIK – stosownie do bieżąco weryfikowanych potrzeb. Tabela nr 7 przedstawia wydatki planowane i zrealizowane w 2012 r.
Tabela 7. Wydatki planowane i zrealizowane w 2012 r. (w układzie rzeczowo-finansowym)
Lp.

Wydatki według ich rodzajów

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

2
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
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

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Budżet wg
ustawy
3
300,0
27,0
168.900,0
12.500,0
23.044,0
3.845,0
1.625,0
4.488,0
2.596,0
3.602,0
67,0
7.078,0

W tys. zł
Budżet po
zmianach
4
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

179,0

Wykonanie

Wskaźnik
%
(5:4)

5

6

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

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

176,7

176,7

100,0

1.683,0

1.668,9

1.668,9

100,0

353,0

310,1

310,1

100,0

196,0

155,7

155,7

100,0

106,0

133,4

133,4

100,0

153,0

100,8

100,8

100,0

112,0

115,3

115,3

100,0

5.779,0
1.151,0
321,0
2.057,0
361,0
9,0
20,0
18,0
-

4.930,7
736,6
307,6
1.930,2
351,8
2,0
9,8
17,0
86,2

4.930,7
736,6
307,6
1.930,2
351,8
2,0
9,8
17,0
86,2

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

1.002,0

1.207,5

1.207,5

100,0

9.797,0
10.306,0

7.744,4
8.849,9

7.744,4
8.849,9

100,0
100,0

30,0

64,2

64,2

100,0

261.705,0

261.705,0

261.705,0

100,0
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Przeniesienie środków między poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków wynikało przede
wszystkim ze zwiększonych wydatków z tytułu: ubezpieczeń społecznych o 2.333,9 tys. zł, zakupu materiałów
i wyposażenia o 2.541,7 tys. zł, usług remontowych o 877,9 tys. zł oraz oszczędności w innych pozycjach wydatków.
W relacji do planu, zmniejszeniu uległy m.in. wydatki na opłacenie składki na Fundusz Pracy o 857,5 tys. zł, wynagrodzenia bezosobowe o 199,1 tys. zł, zakup mediów energetycznych o 152,9 tys. zł, z tytułu podróży służbowych
krajowych o 848,3 tys. zł, podróży służbowych zagranicznych o 414,4 tys. zł.
Wygospodarowanie środków w innych pozycjach wydatków było m.in. efektem aktywnych działań ukierunkowanych na integrację zamówień publicznych udzielanych na zakup sprzętu komputerowego, urządzeń technicznych,
środków transportu, ubezpieczeń majątkowych oraz usług telekomunikacyjnych. Umożliwiło to pokrycie potrzeb
wzrostu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych oraz na szkolenia pracowników. Strukturę wydatków zrealizowanych w 2012 r. w porównaniu z rokiem
poprzednim, obrazują dane liczbowe zawarte w tabeli nr 8.
Tabela 8. Wydatki (w układzie rzeczowo-finansowym) zrealizowane w latach 2011-2012
Wykonanie
w 2011 r.
Lp.

Wyszczególnienie – struktura wydatków

1
1.
2.
3.

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
Ogółem

4.
5.
6.
7.

(w tys. zł)

Wykonanie
w 2012 r.

wskaźnik
struktury
(w %)

3
168.822,2
11.633,8
24.731,6
205.187,6
25.469,2
5.145,4
20.056,3
1.943,5
257.802,0

4
65,5
4,5
9,6
79,6
9,9
2,0
7,8
0,7
100,0

(w tys. zł)
5
168.618,1
11.944,5
28.365,4
208.928,0
28.521,0
5.667,3
16.658,5
1.930,2
261.705,0

Wskaźniki
%

wskaźnik
struktury
(w %)

(5:3)

6

7
64,4
4,6
10,8
79,8
10,9
2,2
6,4
0,7
100,0

99,9
102,7
114,7
101,8
112,0
110,1
83,1
99,3
101,5

Ukształtowana struktura wydatków jest pochodną realizowanych przez NIK funkcji państwa, co zostało omówione w części opisowej realizacji budżetu w układzie zadaniowym.
Główną pozycją były wydatki osobowe wraz ze składnikami pochodnymi od wynagrodzeń – 79,8%. Wydatki
ogólnoadministracyjne (zabezpieczenie i utrzymanie w sprawności technicznej budynków, pomieszczeń, sprzętu
i wyposażenia) stanowiły 10,9%, wydatki majątkowe – 6,4%, podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 2,2%,
zaś obligatoryjny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 0,7%. Strukturę wydatków budżetowych
zrealizowanych w 2012 r. ilustruje diagram nr 1.
Diagram 1. Struktura wydatków budżetowych NIK w 2012 r.
Wynagrodzenia wraz z
pochodnymi; 79,8%

Wydatki
ogólnoadministracyjne;
10,9%
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Odpisy na ZFŚS; 0,7%

Wydatki majątkowe;
6,4%
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4.	Omówienie ważniejszych grup wydatków
Wynagrodzenia
Planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe w wysokości 168.618,1 tys. zł zostały wykorzystane w pełnej
ich wysokości, tj. w 100%. Wielkość i strukturę wydatków sfinansowanych w 2012 r. z funduszu wynagrodzeń osobowych ilustruje tabela nr 9. W ustawie budżetowej na rok 2012 plan w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe został
ustalony w wysokości 1.625 tys. zł. Na dzień 31 grudnia 2012 r. wykonanie wydatków w tym paragrafie to kwota
1.425,9 tys. zł, co stanowi 110,3% wydatków 2011 roku.
Tabela 9. Ogólne dane o wykorzystaniu funduszu wynagrodzeń w 2012 r. w porównaniu z wykonaniem w 2011 r.
Lp.

Wyszczególnienie

1
I.

2
Wynagrodzenia osobowe pracowników,
w tym:
1. Wynagrodzenia z umów o pracę
2. Nagrody
3. Nagrody jubileuszowe
4. Odprawy emerytalne
II. Dodatkowe wynagrodzenie roczne
III. Wynagrodzenia bezosobowe

Wykonanie
2011 r.
3
168.822,2

W tys. zł
Plan
2012 r.
4
168.618,1

Wykonanie
2012 r.
5
168.618,1

145.538,8
17.431,5
3.763,1
2.088,8
11.633,8
1.292,5

145.835,5
16.970,1
3.287,8
2.524,7
11.944,5
1.425,9

145.835,5
16.970,1
3.287,8
2.524,7
11.944,5
1.425,9

Wskaźnik %
(5:3)

Wskaźnik %
(5:4)

6

7
99,9

100,0

100,2
97,4
87,4
120,9
102,7
110,3

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Średnie miesięczne wynagrodzenie wynikające z zawartych umów o pracę w przeliczeniu na jeden etat wynosiło
w 2012 r. 7.674 zł. Poza wypłatami obciążającymi fundusz wynagrodzeń NIK, pracownikom wypłacano też świadczenia rozliczane w ciężar składek ubezpieczeniowych ZUS z tytułów i w kwotach wymienionych w tabeli nr 10.
Tabela 10. Świadczenia rozliczone w 2012 r. w ciężar składek ubezpieczeniowych ZUS
Lp.
1.
2.
3.
4.

Ogółem
(w tys. zł)

Rodzaj świadczenia
Zasiłki chorobowe1
Zasiłki opiekuńcze2
Zasiłki macierzyńskie
Zasiłki inne
Razem

1
2

2.281,2
209,0
495,5
29,0
3.014,7

Z tego:
NIK
Delegatury
w Warszawie
1.233,5
1.047,7
157,4
51,6
360,1
135,4
29,0
1.751,0
1.263,7

Wskaźnik %
75,7
6,9
16,4
1,0
100,0

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

Dodatkowe wynagrodzenie roczne
W 2012 r. pracownikom NIK wypłacono, przysługującą im na podstawie przepisów ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej, tzw. trzynastkę w wysokości 11.944,5 tys. zł. Wydatki z tego
tytułu naliczono w wysokości 8,5% rocznego wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi za czas efektywnie przepracowany w roku poprzedzającym rok budżetowy. Różnicę między wielkością określoną w planie finansowym a faktycznie wypłaconą w wysokości 555,5 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, wynagrodzeń wypłacanych z tytułu umów-zleceń
i umów o dzieło. Wysokość składek planowanych i odprowadzonych z tych tytułów ilustruje tabela nr 11.

Rozdział VII
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Tabela 11. Ogólne dane o planowanych i odprowadzonych w 2012 r. składkach na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy
Lp.
1
1.
2.

Plan wg
ustawy
(w tys. zł)
3

Wyszczególnienie
2
Składki na ubezpieczenia
społeczne
Składka na Fundusz Pracy
Razem

Plan
po zmianach
(w tys. zł)
4

Wykonanie
(w tys. zł)

Wskaźnik %
(5:3)

Wskaźnik %
(5:4)

5

6

7

23.044,0

25.377,9

25.377,9

110,1

100,0

3.845,0
26.889,0

2.987,5
28.365,4

2.987,5
28.365,4

77,7
105,5

100,0
100,0

W 2012 r. pochodne od wynagrodzeń stanowiły 10,8% wydatków budżetowych i były wyższe od wydatków
poprzedniego roku o 3.633,8 tys. zł.

Wydatki ogólnoadministracyjne
Wydatki ogólnoadministracyjne stanowiły w 2012 r. 10,9% budżetu NIK. Środki przeznaczone na ten cel w wysokości 28.521 tys. zł były wyższe od założonych w ustawie budżetowej o 4.225 tys. zł. Ważniejsze wydatki zaliczone
do tej grupy przedstawiono w tabeli nr 12.
Tabela 12. Struktura wydatków ogólnoadministracyjnych zrealizowanych w latach 2011-2012

1

Lp.

Ważniejsze pozycje wydatków
ogólnoadministracyjnych

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

2
Materiały i sprzęt biurowy
Materiały i części komputerowe
Materiały gospodarcze
Paliwo samochodowe i części zamienne
Prenumerata dzienników urzędowych, 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
Pozostałe1
Razem

Wykonanie w 2011 r.
Wskaźnik
(w tys. zł)
struktury
(w %)
3
4
2.799,1
11,0
525,2
2,1
534,7
2,1
693,1
2,7
395,2
1,5
2.315,3
9,1
4.739,4
18,6
473,5
1,9
3.617,7
14,2
1.667,2
6,5
983,1
3,9
1.292,6
5,1
2.800,9
11,0
298,1
1,2
240,8
0,9
844,0
3,3
186,1
0,7
1.063,2
4,2
25.469,2
100,0

Wykonanie w 2012 r.
Wskaźnik
(w tys. zł)
struktury
(w %)
5
6
3.687,1
12,9
741,6
2,6
844,0
3,0
771,4
2,7
369,1
1,3
2.443,1
8,6
4.479,8
15,7
465,9
1,6
3.633,2
12,7
1.668,9
5,9
1.207,5
4,2
1.425,9
5,0
3.090,5
10,8
542,7
1,9
290,5
1,0
837,4
3,0
311,4
1,1
1.711,0
6,0
28.521,0
100,0

M.in. składka do organizacji międzynarodowych, podatki, opłaty.

Rozdział Vii

Rzeczowy zakres wydatków zaliczanych do ogólnoadministracyjnych obejmuje szeroki wachlarz pozycji. Największy w nich udział miały nakłady na usługi remontowe w wysokości 4.479,8 tys. zł. Drugą co do wielkości pozycją
w wydatkach ogólnoadministracyjnych (3.687,1 tys. zł, tj. 12,9%) stanowiły wydatki na zakup materiałów i sprzętu
biurowego. Kolejnymi pozycjami w tej grupie były: pozostałe usługi (12,7%), usługi informatyczne (10,8%), dostawa
energii (8,6%). Wymienione pozycje wydatków zaangażowały środki w wysokości 17.333,7 tys. zł. Pozostałe pozycje wydatków stanowią w strukturze udział od 1,0% do 6%. Strukturę wydatków na działalność remontową ilustrują
dane w tabeli nr 13.
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Tabela 13. Struktura zrealizowanych w 2012 r. wydatków na roboty remontowo-budowlane i konserwacyjne
Lp.

Wyszczególnienie

1

2

Kwota

Struktura

(w tys. zł)

(w %)

3

4

I.

Prace remontowo-budowlane

3 467,9

74,5

1.

NIK w Warszawie

2 206,3

47,4

1 713,5

36,8

1.2. Remont pomieszczeń biurowych i socjalnych

249,0

5,4

1.3. Pozostałe roboty remontowe

243,8

5,2

742,3

15,9

580,9

12,5

61,5
99,9

1,3
2,1

1.1. Roboty remontowe w korytarzach w budynku A

2.

Ośrodek Szkoleniowy NIK w Goławicach

2.1. Remont sali wykładowej i holu
2.2. Czyszczenie i zabezpieczenie tynków na północnej elewacji budynku
2.3. Pozostałe prace remontowe
3.

Delegatury NIK

II.

Naprawy i konserwacja sprzętu i środków transportu

III.

Usługi remontowo-konserwatorskie budynków zabytkowych
Ogółem

519,3

11,2

1 011,9

21,7

176,7

3,8

4 656,5

100,0

Do ważniejszych prac wykonanych w minionym roku należy zaliczyć remont korytarzy w budynku A NIK w Warszawie, remont sali wykładowej i holu w budynku Ośrodka Szkoleniowego NIK w Goławicach oraz remont elewacji
w siedzibie Delegatury NIK w Łodzi. Nakłady na remonty budynków będących w trwałym zarządzie NIK w latach
2011-2012 przedstawiono w tabeli nr 14.
Tabela 14. Nakłady na remonty budynków w latach 2011-2012
Lp.
1.
2.

W tys. zł

Wyszczególnienie – obiekty administrowane
przez:

2011 r.

Razem
1

2012 r.
1.202,2
2.522,2
3.724,4

NIK w Warszawie1
Delegatury

2.948,6
696,0
3.644,6

Łącznie z Delegaturą w Warszawie.

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne
Wydatki z tytułu podróży służbowych należą do wydatków związanych bezpośrednio z realizacją zadań ustawowych NIK. Wydatki te wyniosły 5.667,3 tys. zł i stanowiły 2,2% ogólnego budżetu Izby. Dane z tego zakresu,
w podziale na podróże służbowe krajowe i zagraniczne, zawiera tabela nr 15.
Tabela 15. Wydatki na podróże służbowe planowane i poniesione w latach 2011-2012
2011 r.
Lp.

Wyszczególnienie

Wykonanie
( w tys. zł)

1
1.
2.

2
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe zagraniczne
Razem

4
4.476,8
668,6
5.145,4

2012 r.
Plan
Wykonanie
po zmianach
( w tys. zł)
(w tys. zł)
6
7
4.930,7
4.930,7
736,6
736,6
5.667,3
5.667,3

Wskaźnik %
(7:6)

Wskaźnik %
(7:4)

8

9
100,0
100,0
100,0

110,1
110,2
110,1
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Podróże służbowe krajowe i zagraniczne
Wydatki z tytułu podróży służbowych krajowych były realizowane według zasad ustalania należności przysługujących pracownikom zatrudnionym w państwowej jednostce sfery budżetowej. Strukturę wydatków poniesionych
w latach 2011-2012 r. na podróże służbowe krajowe przedstawiają dane zamieszczone w tabeli nr 16.
Tabela 16. Struktura wydatków na podróże służbowe krajowe poniesionych w latach 2011-2012
Lp.
1
1.
2.
3.

Rodzaje wydatków
2
Diety
Noclegi
Przejazdy PKP, PKS itp.
Razem

2011 r.
Zrealizowane
wydatki (w tys. zł)
3
705,9
1.311,5
2.459,4
4.476,8

Struktura
(w %)
4
15,8
29,3
54,9
100,0

2012 r.
Zrealizowane
wydatki (w tys. zł)
5
670,9
1.358,1
2.901,7
4.930,7

Struktura
(w %)
6
13,6
27,5
58,9
100,0

Największy udział w strukturze wydatków na podróże służbowe krajowe miały przejazdy. Wyniosły one
2.901,7 tys. zł i stanowiły 58,9% ogólnej kwoty wydatkowanych w tej grupie środków. W porównaniu z rokiem
2011 wydatki te wzrosły o 442,30 tys. zł, tj. o 18%. W tabeli nr 17 przedstawiono dane o poniesionych w 2012 r.
wydatkach na podróże służbowe krajowe, w podziale na delegatury ogółem i NIK w Warszawie.
Tabela 17. Wydatki na podróże służbowe krajowe poniesione w 2012 r.
Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie – jednostka organizacyjna
NIK w Warszawie1
Delegatury NIK (razem)
Ogółem

1

W tys. zł
Przejazdy
467,6
2.434,0
2.901,6

Diety
159,5
511,5
671,0

Noclegi
739,5
618,6
1.358,1

Razem
1.366,6
3.564,1
4.930,7

Łącznie z Delegaturą w Warszawie.

Na pokrycie wydatków związanych z podróżami krajowymi przeznaczono w 2012 roku 4.930,7 tys. zł. Wydatki
te były wyższe od poniesionych w poprzednim roku o 453,9 tys. zł (tj. o 10,1%), z tego w NIK w Warszawie
o 282,1 tys. zł, a w delegaturach o 171,8 tys. zł.
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. W porównaniu z 2011 r. wydatki na podróże służbowe zagraniczne uległy zwiększeniu o 68 tys. zł,
tj. o 10,2%. Strukturę wydatków z tytułu podróży służbowych zagranicznych ilustrują dane zawarte w tabeli nr 18.
Tabela 18. Struktura wydatków na zagraniczne podróże służbowe poniesionych w latach 2011-2012
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.

2011 r.
Zrealizowane
Struktura
wydatki
(w %)
(w tys. zł)
198,0
29,6
199,3

29,8

271,3

40,6

668,6

100,0

2012 r.
Zrealizowane
Struktura
wydatki
(w %)
(w tys. zł)
170,2
23,1
187,1

25,4

379,3

51,5

736,6

100,0

Rozdział Vii

W ramach współpracy bilateralnej i wielostronnej z innymi organami kontroli oraz organizacjami międzynarodowymi pracownicy NIK uczestniczyli w oficjalnych wizytach, międzynarodowych konferencjach, sympozjach, wizytach roboczych, spotkaniach, konsultacjach, warsztatach i seminariach. Podczas 11 wyjazdów związanych z kontrolą
funkcjonowania placówek zagranicznych skontrolowano podmioty w Kosowie, Chinach, Rumunii, Bułgarii, USA,
na Litwie, Białorusi i Ukrainie. Pracownicy NIK uczestniczyli także w spotkaniu Grupy Roboczej ds. wspólnej kontroli
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dotyczącej systemów handlu uprawnieniami do emisji CO2, zorganizowanym na Litwie. Istotną pozycję stanowiły
wydatki związane z uczestnictwem NIK w przedsięwzięciach międzynarodowych organizacji EUROSAI i INTOSAI.

Wydatki majątkowe
Na wydatki majątkowe przeznaczono w 2012 r. środki budżetowe w wysokości 16.658,5 tys. zł, niższe w stosunku do roku poprzedniego o 3.397,8 tys. zł. Środki te zostały wykorzystane w pełnej wysokości, tj. w 100%. Wielkość i strukturę środków wykorzystanych w 2012 r. zawiera tabela nr 19.
Tabela 19. Struktura wydatków majątkowych w 2012 r.
Lp.

Wyszczególnienie

1

2

Wydatki

Struktura

(w tys. zł)

(w %)

3

4

I.

Zakup gotowych składników majątkowych, z tego:

8 849,9

53,1

1.

Sprzęt komputerowy

4 107,9

24,7

1.1.

– komputery przenośne

1 562,7

9,4

1.2.

– serwery i macierze

1.3.

– switche dla delegatur

1.4.

– zestawy do wideokonferencji

1.5.

– UPS-y

1.6.
2.

302,0

1,8

1 408,2

8,4

480,9

2,9

95,0

0,6

– pozostały sprzęt komputerowy

259,1

1,6

Urządzenia techniczne

908,4

5,5

2.1.

– maszyna drukarska wysokonakładowa kolorowa do powielarni

693,7

4,2

2.2.

– urządzenia dla Ośrodka Szkoleniowego NIK w Goławicach

49,0

0,3

2.3.

– urządzenia dla rzemieślników

88,1

0,5

2.4.

– pozostałe urządzenia

77,6

0,5

1 125,6

6,7

3.

Środki transportu

4.

Wyposażenie

930,0

5,6

4.1.

– urządzenia wielofunkcyjne kolorowe

644,3

3,9

4.2.

– sprzęt do utrzymania czystości

31,0

0,2

4.3.

– sprzęt fotograficzny, filmowy i multimedialny

146,0

0,9

4.4.

– sprzęt medyczny i rekreacyjny

82,3

0,5

4.5.

– pozostałe wyposażenie (Ośrodek Szkoleniowy NIK w Goławicach,
delegatury w Bydgoszczy, Olsztynie i Poznaniu)

26,4

0,1

1 778,0

10,6

922,8

5,5

35,2

0,2

5.

Wartości niematerialne i prawne

5.1.

– infrastruktura (szyfrowanie)

5.2.

– systemy i aplikacje

5.3.

– uruchomienie nowych funkcjonalności systemu Service menager

497,2

3,0

5.4.

– rozwiązania klasy SSL VPN

137,6

0,8

5.5.

– pozostałe oprogramowanie

185,2

1,1

II.

Nakłady na adaptację i modernizację obiektów NIK, z tego:

7 808,6

46,9

1.

Wentylacja i klimatyzacja (NIK w Warszawie, delegatury w Gdańsku, Katowicach,
Kielcach, Opolu i Rzeszowie)

5 205,7

31,2

2.

Docieplenie dachu i ogrzewanie rynien (NIK w Warszawie)

1 043,3

6,3

1 119,0

6,7

225,0

1,4

3.
4.
5.

Instalacja DSO, modernizacja sieci strukturalnej, zabezpieczenie ppoż., monitoring,
nagłośnienie (NIK w Warszawie, delegatury w Gdańsku i Krakowie)
Przebudowa kanalizacji i placu manewrowego na terenie Bazy Transportowej
przy ul. Lubkowskiej w Warszawie
Inne nakłady (NIK w Warszawie, delegatury w Białymstoku, Poznaniu i Rzeszowie)
Razem

215,6

1,3

16 658,5

100,0
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W 2012 r. na skutek technicznego zużycia spisano i wycofano z eksploatacji środki trwałe o wartości 2.212,0 tys. zł,
w tym m.in. sprzęt komputerowy oraz wyposażenie pomieszczeń biurowych po przeprowadzonych remontach.
Strukturę zmniejszeń majątku trwałego Izby w 2012 r. obrazują dane zamieszczone w tabeli nr 20.
Tabela 20. Zmniejszenia wartości środków trwałych w 2012 r. (według ich rodzaju)
Lp.

Wyszczególnienie

1
2
1. Maszyny i urządzenia techniczne
1.1. – w tym: sprzęt komputerowy
2. Środki trwałe sklasyfikowane w pozostałych grupach
Razem

Wartość wycofanych
środków trwałych
(w tys. zł)
3
1.495,0
1.288,0
717,0
2.212,0

Wskaźnik struktury
(w %)
4
67,6
58,2
32,4
100,0

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Środki budżetowe przeznaczone na ten cel w wysokości 1.930,2 tys. zł odpisane zostały na Fundusz zgodnie
z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Środki z odpisu odprowadzane były w terminach wymaganych ww. ustawą na wyodrębniony rachunek bankowy i wykorzystywane były zgodnie z obowiązującym regulaminem. Odpis na Fundusz, w przeliczeniu na jednego zatrudnionego, wyniósł 1.093,93 zł (na emeryta
– 182,32 zł)2.
Podział środków Funduszu między jednostki organizacyjne Izby 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 Izby. W kwotach zbiorczych ich udział był następujący: NIK w Warszawie – 1.074,9 tys. zł, tj. 55,7%, delegatury
– 855,3 tys. zł, tj. 44,3%.

Podsumowanie
W 2012 r. realizacja budżetu była poddawana bieżącej analizie i weryfikacji pod kątem zdyscyplinowania wydatków przez wszystkie jednostki organizacyjne Izby. Zasilanie jednostek organizacyjnych Izby w środki budżetowe
przebiegało na podstawie harmonogramu wydatków budżetowych wraz z dokonywanymi przesunięciami środków
na wniosek jednostek organizacyjnych, co pozwoliło na zachowanie płynności finansowej i na bieżące regulowanie
płatności.
W toku wykonywania budżetu przestrzegano ustawowych zasad gospodarowania środkami publicznymi.
Wydatki dokonywane były z zastosowaniem ustawy – Prawo zamówień publicznych w sposób racjonalny, oszczędny
i celowy, a pozyskiwane dochody odprowadzane były na bieżąco na rachunek dochodów budżetu państwa w terminach wynikających z obowiązujących regulacji prawnych.

5.	Zamówienia publiczne udzielone przez NIK
Najwyższa Izba Kontroli w 2012 r. udzielała zamówień publicznych powyżej równowartości kwoty 14.000 euro
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych3. W 2012 r. udzielono 56 zamówień
publicznych na łączną wartość 35.140.673,52 zł, w tym 28 zamówień publicznych na dostawy o łącznej wartości
13.187.842,63 zł, 20 zamówień publicznych na usługi o łącznej wartości 6.943.404,80 zł oraz 8 zamówień publicznych na roboty budowlane o łącznej wartości 15.009.426,09 zł. Największe pod względem wartości zawartych
umów zamówienia publiczne w 2012 r. ujęto w tabeli nr 21.

Rozdział Vii

2	Wyliczony został wskaźnikiem 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w II półroczu 2010 r.,
wynoszącego 2.917,14 zł.

3	Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.
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Tabela 21. Zamówienia publiczne udzielone przez NIK w 2012 r. (o najwyższej wartości kwotowej)
Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj

Tryb

Wartość umowy
(zł brutto)

1

2

3

4

5

1.

Remont korytarzy i hallu głównego w budynku A

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

9 619 199,83

2.

Remont elewacji budynku biurowego A
centrali NIK

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

3 949 530,00

3.

Bezgotówkowy zakup paliw i innych produktów
pozapaliwowych do samochodów służbowych

Dostawa

Przetarg nieograniczony

2 227 362,00

4.

Dostawa przełączników sieciowych wraz z usługą
instalacji i konfiguracji, rozszerzeniem licencji
NSMXpress, dostawą kabli krosowych oraz
świadczeniem usług serwisu gwarancyjnego
i pogwarancyjnego

Dostawa

Przetarg nieograniczony

2 008 175,49

5.

Sprzątanie nieruchomości administrowanych
przez NIK oraz terenów do nich przylegających
w okresie od 1.07.2012 do 30.06.2015 r.

Usługa

Przetarg nieograniczony

1 637 521,20

6.

Dostawa komputerów przenośnych wraz z usługą
instalacji oprogramowania oraz dostawą licencji

Dostawa

Przetarg nieograniczony

1 562 686,71

7.

Dostawa urządzenia do druku cyfrowego
pełnokolorowego

Dostawa

Przetarg nieograniczony

1 301 520,00

8.

Dostawa i wdrożenie systemu do szyfrowania
danych wraz z dostawą licencji i produktu
maintenance oraz świadczeniem asysty
technicznej Wykonawcy przez 36 miesięcy

Dostawa

Przetarg nieograniczony

1 149 952,03

9.

Dostawa samochodów osobowych

Dostawa

Przetarg nieograniczony

870 704,50

10.

Wymiana szaf klimatyzacji precyzyjnej z dostosowaniem do aktualnych potrzeb chłodniczych dla
serwerowni

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

699 378,00

11.

Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych

Dostawa

Przetarg nieograniczony

649 692,78

W 2012 r. Najwyższa Izba Kontroli udzieliła zamówienia publiczne w następujących trybach:
 przetarg nieograniczony (47 zamówień publicznych), co stanowiło 84% wszystkich zamówień;
 zapytanie o cenę (6 zamówień publicznych), co stanowiło 11%;
 zamówienie z wolnej ręki (3 zamówienia publiczne), co stanowiło 5%.
Jak wynika z powyższego, Najwyższa Izba Kontroli większość (84%) zamówień publicznych udzieliła w podstawowym trybie ustawowym. Szczegółową strukturę trybów, w jakich udzielono zamówień publicznych, prezentują
poniższe tabele.
Tabela 22. Udzielone 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
1
Przetarg
nieograniczony
Zapytanie o cenę
Zamówienie
z wolnej ręki

Dostawy
Liczba
Wartość umów
zamówień
(zł brutto)
2
3

Liczba
zamówień
4

Usługi
Wartość umów
(zł brutto)
5

Roboty budowlane
Liczba
Wartość umów
zamówień
(zł brutto)
6
7

19

4.064.285,11

12

2.660.989,12

8

15.009.426,09

2

452.886,40

4

1.105.778,68

-

-

1

202.097,61

2

237.595,80

-

-
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Tabela 23. Udzielone zamówienia publiczne, których wartość przekroczyła progi unijne, tj. 130.000 euro dla dostaw i usług
oraz 5.000.000 euro dla robót budowlanych
Tryb udzielenia zamówienia

Liczba zamówień

1

2

Przetarg nieograniczony

6

Dostawy
Wartość umów
(zł brutto)
3
8 468 573,51

Liczba zamówień
4
2

Usługi
Wartość umów
(zł brutto)
5
2 939 041,20

6.	Wykonanie budżetu NIK w układzie zadaniowym 
Budżet zadaniowy sporządzany jest zgodnie z czteropoziomową klasyfikacją zadań publicznych, w której wyróżnia się funkcje państwa, zadania, podzadania oraz działania. Funkcje państwa tworzą główną jednostkę klasyfikacji
zadaniowej i grupują wydatki jednego obszaru działalności państwa4. NIK została zaliczona do grupy podmiotów
realizujących funkcję 1 Zarządzania państwem oraz funkcję 22 Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna
i techniczna. W funkcji 1 opisano działalność ustawową Izby, natomiast funkcja 22 obejmuje działania wspomagające funkcjonowanie NIK.
W roku 2012 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 ujęte w funkcji 1. Zarządzanie państwem, a także obligatoryjnie zadania przypisane
do funkcji 22 Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna. Wykaz zrealizowanych zadań wraz
z przyjętymi miernikami wykonania zawiera tabela nr 23.
Pierwsze dwa podzadania funkcji 1. dotyczą działalności kontrolnej Izby, wykonywanej na zewnątrz. Obejmują
m.in. przygotowanie i wykonanie kontroli, planowanie strategiczne i zarządzanie procesami kontrolnymi, upublicznienie wyników kontroli, aplikację kontrolerską, przygotowanie analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej. Trzecie podzadanie związane jest z wykonywaniem pozostałych, nie kontrolnych funkcji naczelnego
organu kontroli państwowej i obejmuje m.in. współpracę z Sejmem, innymi organami kontroli, współpracę międzynarodową oraz działania na rzecz wzmocnienia systemu kontroli w państwie.

Rozdział Vii

Podzadania funkcji 22. związane są z działaniami realizowanymi przez wszystkie jednostki organizacyjne NIK,
zarówno kontrolne, jak i biura. 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.

4	Więcej informacji na temat budżetu zadaniowego na stronach Ministerstwa Finansów: http://www.finanse.mf.gov.pl/budzetpanstwa/budzet-zadaniowy
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Tabela 24. Zadania, podzadania, cele i mierniki monitorowania realizacji budżetu zadaniowego NIK w 2012 r.
Funkcja/zadanie/podzadanie/ działanie
(nr i nazwa)

Cel

Nazwa

Plan wg ustawy
budżetowej

Wykonanie
na koniec 2012 r.

1

2

3

4

5

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
Odsetek wniosków
pokontrolnych przyjętych do realizacji
przez adresatów wystąpień
pokontrolnych
Liczba wystąpień
pokontrolnych
przedstawiających
oceny kontrolowanej
działalności

15%

16,7%

≥80%

81%

2 700

2 855

w ustalonym terminie

15 czerwca

11 000

19 500

1.
1.7.

Zarządzanie państwem
Ocena działalności organów
administracji publicznej,
Narodowego Banku Polskiego
oraz jednostek organizacyjnych
wydatkujących środki
publiczne z punktu widzenia
ustawowych kryteriów NIK

1.7.1.

Przygotowanie i wykonanie
kontroli oraz upublicznienie
ich wyników

1.7.2.

Przygotowanie analizy
wykonania budżetu państwa
i założeń polityki pieniężnej oraz
innych opracowań sektorowych

1.7.3.

Wykonywanie niekontrolnych
funkcji naczelnego organu
kontroli państwowej

Przekazywanie
Sejmowi oraz kontrolowanym podmiotom
wiarygodnych ocen
i informacji niezbędnych do doskonalenia
funkcjonowania administracji państwowej
oraz podmiotów
wykonujących zadania
publiczne lub korzystających ze środków
publicznych
Przekazanie 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 lub korzystających ze środków
publicznych
Zwiększenie wpływu
NIK jako naczelnego
organu kontroli państwowej na system
kontroli w państwie oraz roli NIK
w międzynarodowych
stowarzyszeniach
najwyższych organów
kontrolnych

Terminowość przekazania Sejmowi analizy
wykonania budżetu
państwa i założeń
polityki pieniężnej

Liczba informacji
i wzmianek
w mediach
o działalności
i kontrolach NIK
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Funkcja/zadanie/podzadanie/ działanie
(nr i nazwa)

Cel

Nazwa

Plan wg ustawy
budżetowej

Wykonanie
na koniec 2012 r.

1

2

3

4

5

Podejmowanie
działań kreujących
pozytywny
wizerunek NIK
Wytyczanie kierunków
działań i ocena ich
skuteczności

Liczba pozytywnych
materiałów
w mediach
na temat NIK
Wzrost zaufania
społecznego

99,9%

99,9%

45% ocen dobrych

45% ocen dobrych

pozytywna

pozytywna

100%

75% (zadania
zapewniające),
72% (wykorzystanie
czasu pracy)

Ocena realizacji zadań dokonana przez
członków ścisłego
kierownictwa NIK

pozytywna

pozytywna

Terminowość złożenia
sprawozdań

w ustalonym terminie

złożone w ustalonym
terminie

0,9

0,905

100%

100%

>85%

Nieweryfikowane
– wdrożenie ZDiS
w toku
100%

22.
22.1.

Koordynacja merytoryczna
działalności, planowania
strategicznego i operacyjnego

22.1.1. Promocja, reprezentacja urzędu
i doradztwo o charakterze programowym i ogólnopolitycznym
22.1.2. Ochrona informacji, danych osobowych, zarządzanie systemem
bezpieczeństwa informacji oraz
obsługa prawna

Zgodność działań
z przepisami prawa

22.1.3.

Stopień realizacji
planu audytu

22.2.

22.2.1.

22.2.2.

22.3.

22.3.1.

22.3.2.

Przestrzeganie
obowiązujących
przepisów prawa
i ochrona interesów
państwa
Audyt oraz kontrola
Usprawnienie
działalności jednostki
poprzez eliminację
słabych ogniw w jej
działalności
Obsługa administracyjna
Wspieranie realizacji celów i zadań
Najwyższej Izby
Kontroli zgodnie
z jej pozycją ustrojową i zakresem
działania
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Prowadzenie obsługi
oraz realizacja polityki finansowej kadrowej i finansowej w celu złożenia
sprawozdań z legalnego wydatkowania
środków
Obsługa logistyczna
Zorganizowanie
sprawnego
i ekonomicznego
przebiegu realizacji
zadań związanych
z zachowaniem
ciągłości działań NIK
Obsługa techniczna
Zapewnienie
sprawnego funkcjonowania obiektów
i urządzeń NIK
Zarządzanie systemami
Zapewnienie
teleinformatycznymi
sprawnej obsługi
informatycznej Izby
Utrzymanie i odnowa majątku
Zapewnienie niezbędnych warunków technicznych
do prawidłowego
i niezakłóconego
funkcjonowania Izby

Liczba zadań planowanych do liczby
zadań wykonanych

Ilość obiektów
i urządzeń objętych
terminowym
przeglądem
Liczba zdigitalizowanych dokumentów
Liczba nieruchomości
spełniających wymogi
prawa budowlanego
do wszystkich
obiektów

100%
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W roku 2012 na realizację ustalonych zadań i podzadań wydatkowane zostały środki budżetowe w kwocie
261.705 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.
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Tabela 25. Wydatki NIK w 2012 r. na realizację zadań i podzadań w funkcjach 1 i 22

Nr

Nazwa zadania i podzadania

Plan
na 2012 r.
Plan
%
wg ustawy po zmianach Wskaźnik
(4:3)
budżetowej (w tys. zł)
(w tys. zł)

7

1.7.

165 634

171 478

104

171 034

65,4

1.7.1.

Przygotowanie i wykonanie kontroli
oraz upublicznienie ich wyników

158 347

165 950

105

165 589

63,3

1.7.2.

Przygotowanie analizy wykonania budżetu
państwa i założeń polityki pieniężnej oraz innych
opracowań sektorowych

1 012

418

41

358

0,1

1.7.3.

Wykonywanie niekontrolnych funkcji naczelnego
organu kontroli państwowej

6 275

5 110

81

5 088

1,9

22.1.

Koordynacja merytoryczna działalności,
planowania strategicznego i operacyjnego

18 728

16 163

86

16 177

6,2

22.1.1.

Promocja, reprezentacja urzędu i doradztwo
o charakterze programowym i ogólnopolitycznym

13 854

12 054

87

12 083

4,6

22.1.2.

Ochrona informacji, danych osobowych,
zarządzanie systemem bezpieczeństwa informacji
oraz obsługa prawna

3 887

3 135

81

3 121

1,2

22.2.1.

Audyt oraz kontrola

5

6

2
Ocena działalności organów administracji
publicznej, Narodowego Banku Polskiego
oraz jednostek organizacyjnych wydatkujących
środki publiczne z punktu widzenia ustawowych kryteriów NIK

22.2.

4

Struktura
(w %)

1

22.1.3.

3

Wykonanie
(w tys. zł)

987

974

99

972

0,4

Obsługa administracyjna

23 770

20 167

85

20 442

7,8

Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz realizacja
polityki finansowej

15 170

12 058

79

12 222

4,7

22.2.2.

Obsługa logistyczna

8 600

8 109

94

8 220

3,1

22.3.

Obsługa techniczna

53 573

53 897

101

54 052

20,7

22.3.1.

Zarządzanie systemami teleinformatycznymi

14 782

14 129

96

14 131

5,4

22.3.2.

Utrzymanie i odnowa majątku

38 791

39 768

103

39 921

15,3

261 705

261 705

-

261 705

-

Razem funkcje 1 i 22

Wydatki budżetowe na poszczególne zadania zostały zrealizowane w wysokości określonej w planie finansowym
w kwocie 261.705 tys. zł, tj. w 100%. Niewielkie różnice pomiędzy planem po zmianach a wykonaniem wynikają z zastosowania odmiennych metod kalkulowania planu, dla którego zastosowano czasochłonność roczną, oraz
wykonania, które odniesiono do sumy czasochłonności miesięcznych.

FUNKCJA 1. Zarządzanie państwem
Zadanie 1.7. Ocena działalności organów administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz
jednostek organizacyjnych wydatkujących środki publiczne z punktu widzenia ustawowych kryteriów NIK
Celem tego zadania było wspieranie działań wpływających na sprawne funkcjonowanie państwa i pozytywne
oddziaływanie na skuteczność wykonywania zadań finansowanych ze środków 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. były użyte następujące mierniki:
 procent wydatków publicznych poddanych w danym roku audytowi finansowemu typu poświadczającego
u dysponentów budżetu III stopnia, który został zrealizowany w wysokości 16,7% wobec planowanych 15%;
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 odsetek wniosków pokontrolnych przyjętych do realizacji przez adresatów wystąpień pokontrolnych, który
został zrealizowany w 81% wobec planowanej wartości większej bądź równej 80%.

VII. Budżet Najwyższej Izby Kontroli za rok 2012
Podzadanie 1.7.1. Przygotowanie i wykonanie kontroli oraz upublicznienie ich wyników
Na realizację powyższego podzadania wydatkowano środki w wysokości 165.589 tys. zł, co stanowi 63,3%
zrealizowanego budżetu ogółem. Wydatki w poszczególnych działaniach tego podzadania prezentuje tabela nr 26.
Tabela 26. Wydatki w 2012 r. na działania podzadania 1.7.1.
Numer

Nazwa działania

Wydatki (w tys. zł)

1.7.1.1.

Przeprowadzanie kontroli wykonania budżetu państwa

29 068

1.7.1.2.

Przeprowadzanie kontroli planowych

85 878

1.7.1.3.

Przeprowadzanie kontroli doraźnych

18 428

1.7.1.4.

Centralne wspomaganie procesu kontroli

12 180

1.7.1.5.

Planowanie strategiczne i zarządzanie procesami kontrolnymi

11 385

1.7.1.6.

Aplikacja kontrolerska

8 650

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 2855.
Analiza danych wskazuje, iż wpływ na taki stan miała większa niż w minionych latach liczba skontrolowanych
jednostek. Na zwiększenie liczby skontrolowanych podmiotów ma wpływ coraz szersze wykorzystywanie technik
i narzędzi informatycznych w postępowaniach kontrolnych, a także lepsza koordynacja działalności kontrolnej jednostek organizacyjnych NIK.
Podzadanie 1.7.2. Przygotowanie analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej oraz
innych opracowań sektorowych
Na realizację ww. podzadania wydatkowane zostały środki w wysokości 358 tys. zł. Wydatki w poszczególnych
działaniach tego podzadania przedstawiono w tabeli nr 27.
Tabela 27. Wydatki w 2012 r. na działania podzadania 1.7.2.
Numer

Nazwa działania

1.7.2.1.

Opracowywanie analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej

1.7.2.2.

Przygotowywanie opracowań sektorowych dotyczących określonych problemów związanych
z działalnością organów wykonujących zadania publiczne

Wydatki (w tys. zł)
350
8

Wydatki na finansowanie tego podzadania są niższe od kwoty planu wg ustawy budżetowej o 654 tys. zł, na co
miały wpływ dwa czynniki: założenie uczestnictwa w realizacji tego zadania przez jednostki organizacyjne, które
ostatecznie po analizie dostępnych zasobów nie wzięły w nim udziału, oraz zmniejszenie ilości czasu pracy (planowano 1586 osobodni; wykonano 587 osobodni) poświęconego na wykonanie podzadania, niemającego wpływu
na jakość i termin opracowania analizy.
Celem tego podzadania było przekazanie 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 lub korzystających ze środków publicznych. 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

Rozdział Vii

Na realizację ww. podzadania zostały wydatkowane środki w wysokości 5.088 tys. zł. Wydatki w poszczególnych
działaniach tego podzadania ilustruje tabela nr 28.
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Tabela 28. Wydatki w 2012 r. na działania podzadania 1.7.3.
Numer

Nazwa działania

Wydatki (w tys. zł)

1.7.3.1.

Współpraca międzynarodowa

3 180

1.7.3.2.

Realizacja zadań niekontrolnych wykonywanych na rzecz Sejmu oraz innych organów państwa

1 276

1.7.3.3.

Współpraca z innymi organami kontroli w państwie

1.7.3.4.

Wzmacnianie systemu kontroli w państwie (prace nad metodyką kontroli, konferencje i seminaria,
działalność wydawnicza)

88
544

Wydatki poniesione na finansowanie tego podzadania są niższe od kwoty planu wg ustawy budżetowej
o 1.187 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.
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 19.500, przy planowanych 11.000.

Podsumowanie
W roku 2012 wydatki w układzie zadaniowym zostały wykonane w 100% założonego planu finansowego
po zmianach. Przekazane środki budżetowe były wydatkowane w sposób ekonomiczny, racjonalny i celowy. 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 jest możliwa do określenia.
Niektóre kontrole zaplanowane w roku 2012 są kontynuowane w roku 2013.
Mierniki mierzące stopień realizacji celów na poziomie działań, pomimo iż były określone po raz pierwszy i nie
było możliwości odniesienia ich wartości do lat poprzednich, zostały wykonane na zaplanowanym poziomie lub
na poziomie wyższym, niż założono.

7. Opinia Audytora Wewnętrznego
Wykonanie budżetu państwa w 2012 r. w części 07 – Najwyższa Izba Kontroli zostało zbadane przez Wydział
Audytu Wewnętrznego NIK.
Wyniki audytu i zgromadzone w toku zadania dowody dają podstawę do wyrażenia, w badanym zakresie, pozytywnej opinii o funkcjonowaniu systemu finansowo-księgowego Najwyższej Izby Kontroli.
Przeanalizowane dokumenty finansowe, roczne sprawozdania budżetowe i roczne sprawozdania finansowe
(składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu), rzetelnie i przejrzyście przedstawiały wszystkie istotne informacje dla oceny gospodarki finansowej. Zostały one sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także przyjętą w NIK Polityką rachunkowości oraz procedurami kontroli finansowej.
Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości przyjętej w planie finansowym na 2012 r. w kwocie
261,7 mln zł. Wykonanie budżetu Najwyższej Izby Kontroli w ciągu roku było poddawane analizom i kontroli pod
względem prawidłowości dokonywania wydatków, w tym ich zgodności z planem finansowym. Finansowanie
wydatków dokonywane było proporcjonalnie do upływu czasu i w sposób ciągły monitorowane.
W trakcie audytu sprawdzono funkcjonowanie systemu rachunkowości i kontroli finansowej oraz legalność,
rzetelność, celowość i gospodarność w procesie dokonywania wydatków (zarówno majątkowych, jak i bieżących)
– na podstawie badania losowo dobranej próby 112 transakcji, o łącznej wartości 18,2 mln zł (tj. 6,9 proc. wartości
ogółem wydatków budżetowych NIK w 2012 r.). W zbadanym zakresie wydatki dokonane były w sposób celowy
i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, umożliwiając terminową
realizację zadań, w kwotach i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
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Dochody budżetowe zrealizowane zostały w 2012 r. w łącznej kwocie 836,2 tys. zł (tj. 212 proc. planu rocznego).
Nie stwierdzono uszczuplenia wpływów Skarbu Państwa, a należności były ustalane i pobierane na podstawie prawidłowych obliczeń. W ciągu całego roku dochody były odprowadzane do budżetu państwa w terminach określonych

VII. Budżet Najwyższej Izby Kontroli za rok 2012
w obowiązujących przepisach prawa. Ewidencja dochodów prowadzona była według wymaganych prawem podziałek klasyfikacji.
Projekt budżetu Najwyższej Izby Kontroli na 2012 r. został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa oraz regulacjami wewnętrznymi wydanymi przez Prezesa NIK. Zmian planu dochodów i wydatków budżetowych dokonały osoby za to odpowiedzialne, w granicach udzielonych upoważnień i w przypisanym prawem trybie.

Rozdział Vii

Plan finansowy został opracowany i był realizowany także w układzie zadaniowym, w podziale na poszczególne
podzadania i działania. W 2012 r. osiągnięto założony poziom w przypadku wszystkich mierników dotyczących działalności kontrolnej oraz wykonywania niekontrolnych funkcji naczelnego organu kontroli.
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1. Wykaz kontroli wykonania budżetu państwa, przeprowadzonych w roku 2012
Lp.
1

Tytuł i numer kontroli

2.

2
Powiązania budżetów jednostek samorządu terytorialnego z budżetem państwa w zakresie
wybranych dochodów i wydatków w 2011 r. (P/12/001)
Wykonanie budżetu państwa w 2011 r., cz. 05 - Naczelny Sąd Administracyjny (P/12/002)

3.

Wykonanie budżetu państwa w 2011 r., cz. 06 - Trybunał Konstytucyjny (P/12/003)

4.

Wykonanie budżetu państwa w 2011 r., cz. 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (P/12/004)

5.

Wykonanie budżetu państwa w 2011 r., cz. 17 - Administracja publiczna, cz. 27 - Informatyzacja
i cz. 43 - Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne oraz wykonanie planu
finansowego Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
w 2011 r. (P/12/005)
Wykonanie budżetu państwa w 2011 r., cz. 34 - Rozwój regionalny (P/12/006)

1.

6.

Jednostka koordynująca
3
Departament Administracji
Publicznej
Departament Administracji
Publicznej
Departament Administracji
Publicznej
Departament Administracji
Publicznej
Departament Administracji
Publicznej

Departament Administracji
Publicznej
Departament Administracji
Publicznej

7.

Wykonanie budżetu państwa w 2011 r., cz. 45 - Sprawy zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej
Polskiej w Unii Europejskiej (P/12/007)

8.

Wykonanie budżetu państwa w 2011 r., cz. 49 - Urząd Zamówień Publicznych (P/12/008)

9.

Wykonanie budżetu państwa w 2011 r., cz. 58 - Główny Urząd Statystyczny (P/12/009)

10.

Wykonanie budżetu państwa w 2011 r., cz. 75 - Rządowe Centrum Legislacji (P/12/010)

11.

Wykonanie budżetu państwa w 2011 r., cz. 80 - Regionalne izby obrachunkowe (P/12/011)

12.
13.

Wykonanie budżetu państwa w 2011 r., cz. 82 - Subwencje ogólne dla jednostek samorządu
terytorialnego (P/12/012)
Wykonanie budżetu państwa w 2011 r., cz. 84 - Środki własne Unii Europejskiej (P/12/013)

14.

Wykonanie budżetu państwa w 2011 r., cz. 86 - Samorządowe kolegia odwoławcze (P/12/014)

15.

Przebieg realizacji w 2011 r. dochodów i wydatków budżetu państwa, planów finansowych
pozabudżetowych jednostek sektora finansów publicznych oraz rozdysponowanie dotacji
dla jednostek samorządu terytorialnego* (P/12/020)

16.

Realizacja przez Narodowy Bank Polski zadań związanych z obsługą budżetu państwa
oraz gospodarka własna w 2011 r.* (P/12/021)

Departament Budżetu i Finansów

17.

Wykonanie budżetu państwa w 2011 r., cz. 01 - Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
(P/12/022)

Departament Budżetu i Finansów

18.

Wykonanie budżetu państwa w 2011 r., cz. 02 - Kancelaria Sejmu (P/12/023)

Departament Budżetu i Finansów

19.

Wykonanie budżetu państwa w 2011 r., cz. 03 - Kancelaria Senatu (P/12/024)

Departament Budżetu i Finansów

20.

Wykonanie budżetu państwa w 2011 r., cz. 08 - Rzecznik Praw Obywatelskich (P/12/025)

Departament Budżetu i Finansów

21.

Wykonanie budżetu państwa w 2011 r., cz. 11 - Krajowe Biuro Wyborcze (P/12/026)

Departament Budżetu i Finansów

22.

Wykonanie budżetu państwa w 2011 r., cz. 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe
(P/12/027)
Wykonanie budżetu państwa w 2011 r., cz. 70 - Komisja Nadzoru Finansowego (P/12/028)
Wykonanie budżetu państwa w 2011 r., cz. 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa*
(P/12/029)

Departament Budżetu i Finansów

Wykonanie budżetu państwa w 2011 r., cz. 78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego
i cz. 79 - Obsługa długu krajowego (P/12/030)

Departament Budżetu i Finansów

23.
24.
25.

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
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26.
27.

28.

29.
30.

31.

Wykonanie budżetu państwa w 2011 r., cz. 81 - Rezerwa ogólna i cz. 83 - Rezerwy celowe
(P/12/031)
Wykonanie budżetu państwa w 2011 r., cz. 87 - Dochody budżetu środków europejskich
oraz realizacja zadań z zakresu obsługi płatności środków europejskich i rozliczenia przepływów
finansowych między Polską a UE* (P/12/032)
Wykonanie budżetu państwa w 2011 r., cz. 98 - Przychody i rozchody związane z finansowaniem
potrzeb pożyczkowych budżetu państwa oraz cz. 97 - Przychody i rozchody związane
z prefinansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej* (P/12/033)
Wykonanie budżetu państwa w 2011 r., cz. 20 - Gospodarka (P/12/041)
Wykonanie budżetu państwa w 2011 r., cz. 36 - Skarb Państwa, przychodów z prywatyzacji majątku
Skarbu Państwa w 2011 r., a także wykonania planów finansowych Funduszu Reprywatyzacji,
Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, Funduszu Skarbu Państwa i Funduszu
Rekompensacyjnego (P/12/042)
Wykonanie budżetu państwa w 2011 r., cz. 50 - Urząd Regulacji Energetyki (P/12/043)

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
Departament Gospodarki,
Skarbu Państwa i Prywatyzacji

33.

Wykonanie budżetu państwa w 2011 r., cz. 53 - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(P/12/044)
Wykonanie budżetu państwa w 2011 r., cz. 60 - Wyższy Urząd Górniczy (P/12/045)

34.

Wykonanie budżetu państwa w 2011 r., cz. 61 - Urząd Patentowy RP (P/12/046)

35.

Wykonanie budżetu państwa w 2011 r., cz. 64 - Główny Urząd Miar (P/12/047)

36.

Wykonanie budżetu państwa w 2011 r., cz. 65 - Polski Komitet Normalizacyjny (P/12/048)

37.

Wykonanie budżetu państwa w 2011 r., cz. 68 - Państwowa Agencja Atomistyki (P/12/049)

38.

Wykonanie budżetu państwa w 2011 r., cz. 74 - Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa (P/12/050)

39.
40.

Wykonanie budżetu państwa w 2011 r., cz. 18 - Budownictwo, gospodarka przestrzenna
i mieszkaniowa (P/12/070)
Wykonanie budżetu państwa w 2011 r., cz. 21 - Gospodarka morska (P/12/071)

41.

Wykonanie budżetu państwa w 2011 r., cz. 26 - Łączność (P/12/072)

Departament Infrastruktury

42.

Wykonanie budżetu państwa w 2011 r., cz. 39 - Transport (P/12/073)

Departament Infrastruktury

43.

Wykonanie budżetu państwa w 2011 r., cz. 71 - Urząd Transportu Kolejowego (P/12/074)

Departament Infrastruktury

44.

Wykonanie budżetu państwa w 2011 r., cz. 76 - Urząd Komunikacji Elektronicznej (P/12/075)

Departament Infrastruktury

45.

Wykonanie budżetu państwa w 2011 r., cz. 09 - Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (P/12/058)

Departament Nauki, Oświaty
i Dziedzictwa Narodowego

46.

Wykonanie budżetu państwa w 2011 r., cz. 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz
wykonanie planów finansowych Funduszu Promocji Kultury i Funduszu Promocji Twórczości
(P/12/059)
Wykonanie budżetu państwa w 2011 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/12/060)
Wykonanie budżetu państwa w 2011 r., cz. 28 - Nauka, cz. 38 - Szkolnictwo wyższe, cz. 67 - Polska
Akademia Nauk oraz wykonanie planu finansowego Funduszu Nauki i Technologii Polskiej
(P/12/061)
Wykonanie budżetu państwa w 2011 r., cz. 30 - Oświata i wychowanie (P/12/062)

Departament Nauki, Oświaty
i Dziedzictwa Narodowego

32.

47.

48.

49.
50.
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Wykonanie budżetu państwa w 2011 r., cz. 29 - Obrona narodowa oraz wykonanie planu
finansowego Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych (P/12/081)

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 Nauki, Oświaty
i Dziedzictwa Narodowego
Departament Nauki, Oświaty
i Dziedzictwa Narodowego
Departament Nauki, Oświaty
i Dziedzictwa Narodowego
Departament Obrony Narodowej

Materiały analityczne do sprawozdania
51.

Wykonanie budżetu państwa w 2011 r., cz. 13 - Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (P/12/085)

Departament Porządku
i Bezpieczeństwa Wewnętrznego

52.

Wykonanie budżetu państwa w 2011 r., cz. 15/00 - Sądy powszechne (P/12/086)

53.

Wykonanie budżetu państwa w 2011 r., cz. 37 - Sprawiedliwość oraz wykonanie planów
finansowych Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej i Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych
oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy (P/12/087)

Departament Porządku
i Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Departament Porządku
i Bezpieczeństwa Wewnętrznego

54.

Wykonanie budżetu państwa w 2011 r., cz. 42 - Sprawy wewnętrzne oraz wykonanie planów
finansowych Funduszu Wsparcia Policji, Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego,
Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, Funduszu Wsparcia Straży Granicznej (P/12/088)

Departament Porządku
i Bezpieczeństwa Wewnętrznego

55.

Wykonanie budżetu państwa w 2011 r., cz. 56 - Centralne Biuro Antykorupcyjne (P/12/089)

Departament Porządku
i Bezpieczeństwa Wewnętrznego

56.

Wykonanie budżetu państwa w 2011 r., cz. 57 - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (P/12/090)

Departament Porządku
i Bezpieczeństwa Wewnętrznego

57.

Wykonanie budżetu państwa w 2011 r., cz. 59 - Agencja Wywiadu (P/12/091)

Departament Porządku
i Bezpieczeństwa Wewnętrznego

58.

Wykonanie budżetu państwa w 2011 r., cz. 88 - Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury
(P/12/092)

Departament Porządku
i Bezpieczeństwa Wewnętrznego

59.

Wykonanie budżetu państwa w 2011 r., cz. 12 - Państwowa Inspekcja Pracy (P/12/098)

Departament Pracy,
Spraw Społecznych i Rodziny

60.

Wykonanie budżetu państwa w 2011 r., cz. 31 - Praca oraz wykonanie planów finansowych
Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (P/12/099)

Departament Pracy,
Spraw Społecznych i Rodziny

61.

Wykonanie budżetu państwa w 2011 r., cz. 44 - Zabezpieczenie społeczne (P/12/100)

62.

Wykonanie budżetu państwa w 2011 r., cz. 63 - Sprawy rodziny* (P/12/101)

Departament Pracy,
Spraw Społecznych i Rodziny
Departament Pracy,
Spraw Społecznych i Rodziny

63.

Wykonanie budżetu państwa w 2011 r., cz. 72 - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
oraz wykonanie planów finansowych Funduszu Emerytalno-Rentowego, Funduszu Prewencji
i Rehabilitacji oraz Funduszu Administracyjnego (P/12/102)
Wykonanie budżetu państwa w 2011 r., cz. 73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz wykonanie
planów finansowych Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz Funduszu Emerytur Pomostowych
(P/12/103)
Wykonanie planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w 2011 r. (P/12/104)

Departament Pracy,
Spraw Społecznych i Rodziny

Wykonanie budżetu państwa w 2011 r., cz. 32 - Rolnictwo, cz. 33 - Rozwój wsi, cz. 35 - Rynki rolne
i cz. 62 - Rybołówstwo (P/12/108)
Wykonanie planu finansowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2011 r.
(P/12/109)
Wykonanie planu finansowego Agencji Rynku Rolnego w 2011 r. (P/12/110)

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

64.

65.
66.
67.
68.
69.
70.

Wykonanie planu finansowego Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w 2011 r.
(P/12/111)
Wykonanie planów finansowych Agencji Nieruchomości Rolnych w 2011 r. (P/12/112)

Departament Pracy,
Spraw Społecznych i Rodziny
Departament Pracy,
Spraw Społecznych i Rodziny

74.

Wykonanie budżetu państwa w 2011 r., cz. 41 - Środowisko i cz. 22 - Gospodarka wodna (P/12/116)
Wykonanie planu finansowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w 2011 r. (P/12/117)
Wykonanie budżetu państwa w 2011 r., cz. 46 - Zdrowie oraz wykonanie planu finansowego
Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w 2011 r. (P/12/119)
Wykonanie budżetu państwa w 2011 r., cz. 66 - Rzecznik Praw Pacjenta (P/12/120)

75.

Wykonanie budżetu państwa w 2011 r., cz. 85/20 - województwo podlaskie (P/12/126)

Delegatura w Białymstoku

76.

Wykonanie budżetu państwa w 2011 r., cz. 85/04 - województwo kujawsko-pomorskie (P/12/130)

Delegatura w Bydgoszczy

71.
72.
73.

Departament Zdrowia
Departament Zdrowia
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77.

Wykonanie budżetu państwa w 2011 r., cz. 85/22 - województwo pomorskie (P/12/133)

Delegatura w Gdańsku

78.

Wykonanie budżetu państwa w 2011 r., cz. 85/24 - województwo śląskie (P/12/136)

Delegatura w Katowicach

79.

Wykonanie budżetu państwa w 2011 r., cz. 85/26 - województwo świętokrzyskie (P/12/139)

Delegatura w Kielcach

80.

Wykonanie budżetu państwa w 2011 r., cz. 85/12 - województwo małopolskie (P/12/141)

Delegatura w Krakowie

81.

Wykonanie budżetu państwa w 2011 r., cz. 85/10 - województwo łódzkie (P/12/151)

Delegatura w Łodzi

82.

Wykonanie budżetu państwa w 2011 r., cz. 85/06 - województwo lubelskie (P/12/146)

Delegatura w Lublinie

83.

Wykonanie budżetu państwa w 2011 r., cz. 85/28 - województwo warmińsko-mazurskie (P/12/154)

Delegatura w Olsztynie

84.

Wykonanie budżetu państwa w 2011 r., cz. 85/16 - województwo opolskie (P/12/157)

Delegatura w Opolu

85.

Wykonanie budżetu państwa w 2011 r., cz. 85/30 - województwo wielkopolskie (P/12/161)

Delegatura w Poznaniu

86.

Wykonanie budżetu państwa w 2011 r., cz. 85/18 - województwo podkarpackie (P/12/166)

Delegatura w Rzeszowie

87.

Wykonanie budżetu państwa w 2011 r., cz. 85/32 - województwo zachodniopomorskie (P/12/170)

Delegatura w Szczecinie

88.

Wykonanie budżetu państwa w 2011 r., cz. 04 - Sąd Najwyższy (P/12/172)

Delegatura w Warszawie

89.

Delegatura w Warszawie

90.

Wykonanie budżetu państwa w 2011 r., cz. 10 - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
(P/12/173)
Wykonanie budżetu państwa w 2011 r., cz. 14 - Rzecznik Praw Dziecka (P/12/174)

91.

Wykonanie budżetu państwa w 2011 r., cz. 52 - Krajowa Rada Sądownictwa (P/12/175)

Delegatura w Warszawie

92.

Wykonanie budżetu państwa w 2011 r., cz. 54 - Urząd do spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych (P/12/176)

Delegatura w Warszawie

93.
94.

Wykonanie budżetu państwa w 2011 r., cz. 85/14 - województwo mazowieckie (P/12/177)
Wykonanie budżetu państwa w 2011 r., cz. 85/02 - województwo dolnośląskie (P/12/183)

Delegatura w Warszawie
Delegatura we Wrocławiu

95.

Wykonanie budżetu państwa w 2011 r., cz. 85/08 - województwo lubuskie (P/12/188)

Delegatura w Zielonej Górze

* z kontroli nie sporządzono informacji o jej wynikach
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2. Wykaz informacji o wynikach kontroli planowych wysłanych do Sejmu RP lub wojewody
od 1 stycznia 2012 r. do 31 marca 2013 r.
Lp.
1

Tytuł i numer kontroli

Jednostka, która
przeprowadzała kontrolę

2
Wdrażanie budżetu państwa w układzie
zadaniowym - ocena procesów: planowania,
monitorowania i sprawozdawczości (P/11/001)
Pozyskiwanie środków z budżetu
Unii Europejskiej przez małe jednostki
samorządu terytorialnego (P/11/002)
Realizacja przez beneficjentów spoza sektora
finansów publicznych projektów
współfinansowanych ze środków funduszy
europejskich – na przykładzie Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
(P/11/003)
Funkcjonowanie służby cywilnej w ramach
obowiązujących regulacji prawnych (P/11/004)
Działania promocyjne jednostek samorządu
terytorialnego (P/11/005)

3
Departament Administracji
Publicznej

6.
7.

1.

Dział administracji
4
Budżet

Data wysłania do
Sejmu/wojewody

Karta
kontroli
str.

5
6 czerwca 2012 r.

6
268

30 kwietnia
2012 r.

270

Departament Administracji
Publicznej

Rozwój regionalny

Departament Administracji
Publicznej

Gospodarka

28 marca 2012 r.

272

Departament Administracji
Publicznej
Departament Administracji
Publicznej

Administracja publiczna

26 marca 2012 r.

274

Administracja publiczna

30 kwietnia
2012 r.

275

Audyt wewnętrzny w systemie kontroli
zarządczej (P/11/022)

Departament Budżetu
i Finansów

Administracja publiczna

30 lipca 2012 r.

276

Opodatkowanie akcyzą wyrobów alkoholowych
(P/11/023)
Postępowania urzędów skarbowych i urzędów
kontroli skarbowej w sprawach o wykroczenia
i przestępstwa skarbowe (P/11/024)

Departament Budżetu
i Finansów
Departament Budżetu
i Finansów

Finanse publiczne

10 maja 2012 r.

278

Finanse publiczne

23 maja 2012 r.

279

9.

Działania instytucji państwowych na rzecz
bezpieczeństwa sektora finansowego (P/11/025)

Departament
Budżetu i Finansów

Instytucje finansowe

27 kwietnia
2012 r.

281

10.

Gospodarowanie rzeczowym majątkiem trwałym
przez niektóre ministerstwa, urzędy centralne
oraz Naczelny Sąd Administracyjny (P/12/035)

Departament Budżetu
i Finansów

Skarb Państwa

15 lutego 2013 r.

11.

Realizacja przez Polską Akademię Nauk
wniosków pokontrolnych NIK dotyczących
gospodarowania wybranymi składnikami
majątku trwałego (P/11/043)

Departament Gospodarki,
Skarbu Państwa
i Prywatyzacji

Nauka

22 maja 2012 r.

12.

Kontrola rozwoju i wykorzystania odnawialnych
źródeł energii elektrycznej (P/11/044)

Gospodarka

13.

Procesy prywatyzacji w sektorze
farmaceutycznym (P/11/046)

14.

Realizacja zobowiązań offsetowych związanych
z dostawą dla Sił Zbrojnych RP kołowych
transporterów opancerzonych (P/11/048)
Wykorzystanie środków Unii Europejskiej
w ramach realizacji Działania 4.4 Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
w latach 2007-2011 (P/11/049)

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

2.

3.

4.
5.

8.

15.

16.

17.

Restrukturyzacja przedsiębiorców finansowana
ze środków Funduszu Restrukturyzacji
Przedsiębiorców (P/12/052)
Wykonywanie zadań przez administrację
publiczną w zakresie bezpieczeństwa przewozu
towarów niebezpiecznych (P/11/061)

20 czerwca
2012 r.

284

30 marca 2012 r.

286

Gospodarka

20 września
2012 r.

287

Gospodarka

23 sierpnia
2012 r.

289

Skarb Państwa

21 lutego 2013 r.

290

Sprawy wewnętrzne

8 lutego 2012 r.

293

Skarb Państwa
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18.

Bezpieczeństwo cywilnego ruchu lotniczego
w polskiej przestrzeni powietrznej (P/11/062)

Departament Infrastruktury

Transport

14 maja 2012 r.

295

19.

Warunki rozwoju polskich portów morskich
(P/11/063)
Komercjalizacja i restrukturyzacja Poczty
Polskiej (P/11/064)
Prawidłowość prowadzenia baz danych,
jako podstawy do tworzenia infrastruktury
przestrzennej (P/11/107)

Departament Infrastruktury

Gospodarka morska

8 lutego 2012 r.

296

Departament Infrastruktury

Skarb Państwa

25 maja 2012 r.

298

Departament Infrastruktury

13 lutego 2012 r.

299

22.

Realizacja zadań w zakresie gospodarki
mieszkaniowej przez organy administracji
rządowej i jednostki samorządu terytorialnego
(P/11/108)

Departament Infrastruktury

13 lutego 2012 r.

301

23.

Gospodarowanie lokalami komunalnymi
w budynkach mieszkalnych (P/12/069)

Departament Infrastruktury

10 stycznia
2013 r.

302

24.

Funkcjonowanie ratownictwa technicznego
i ochrony przeciwpożarowej na kolei (P/12/077)

Departament Infrastruktury

Budownictwo, lokalne
planowanie
i zagospodarowanie
przestrzenne oraz
mieszkalnictwo
Budownictwo, lokalne
planowanie
i zagospodarowanie
przestrzenne oraz
mieszkalnictwo
Budownictwo, lokalne
planowanie
i zagospodarowanie
przestrzenne oraz
mieszkalnictwo
Sprawy wewnętrzne

27 marca 2013 r.

304

25.

Inwestycje infrastrukturalne PKP PLK SA
(P/12/078)

Departament Infrastruktury

Transport

25 lutego 2013 r.

307

26.

Wykorzystanie środków publicznych na naukę
(P/11/070)
Nadzór pedagogiczny sprawowany
przez kuratorów oświaty i dyrektorów szkół
publicznych (P/11/071)
Efekty realizacji projektów z zakresu ochrony
zabytków i dziedzictwa kulturowego
współfinansowanych ze środków europejskich
(P/11/072)

Departament Nauki, Oświaty
i Dziedzictwa Narodowego
Departament Nauki, Oświaty
i Dziedzictwa Narodowego

Nauka

12 listopada
2012 r.
5 grudnia 2012 r.

310

Departament Nauki, Oświaty
i Dziedzictwa Narodowego

Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego

Organizacja i finansowanie kształcenia
i doskonalenia zawodowego nauczycieli
(P/11/073)
Kształcenie uczniów z niepełnosprawnościami
o specjalnych potrzebach edukacyjnych
(P/12/057)
Wykonywanie przez państwowe instytucje
kultury zadań Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego (P/12/065)
Stan profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP
na przykładzie wybranych jednostek
wojskowych (P/10/086)
Funkcjonowanie Żandarmerii Wojskowej
(P/11/082)
Przygotowanie struktur obrony cywilnej
do realizacji zadań w okresie wojny i pokoju
(P/11/083)

Departament Nauki, Oświaty
i Dziedzictwa Narodowego

Oświata i wychowanie

29 października
2012 r.

314

Departament Nauki, Oświaty
i Dziedzictwa Narodowego

Oświata i wychowanie

15 lutego 2013 r.

317

Departament Nauki, Oświaty
i Dziedzictwa Narodowego

Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego

4 marca 2013 r.

319

Departament Obrony
Narodowej

Obrona narodowa

19 marca 2012 r.

322

Departament Obrony
Narodowej
Departament Porządku
i Bezpieczeństwa
Wewnętrznego

Obrona narodowa

18 maja 2012 r.

324

Sprawy wewnętrzne

12 kwietnia
2012 r.

327

35.

Gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie
informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez
masowych (P/11/186)

Departament Porządku
i Bezpieczeństwa
Wewnętrznego

Sprawy wewnętrzne

13 kwietnia
2012 r.

329

36.

Realizacja w latach 2010-2011 Poakcesyjnego
Programu Wspierania Obszarów Wiejskich,
z uwzględnieniem wykorzystania pożyczki
Banku Światowego (P/12/097)
Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi
(w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2007-2013) (P/11/106)

Departament Pracy,
Spraw Społecznych
i Rodziny

Rozwój wsi

8 grudnia 2012 r.

335

Departament Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

Gospodarka wodna

26 marca 2012 r.

339

20.
21.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.
34.

37.
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312

26 kwietnia
2012 r.
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38.

Realizacja Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie
tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw
(P/11/110)

Departament Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

Rozwój wsi

23 lipca 2012 r.

341

39.

Realizacja programów zwalczania salmonelli
w stadach kur (P/12/113)
Wykonywanie wybranych obowiązków
ustawowych przez Prezesa Krajowego Zarządu
Gospodarki Wodnej oraz dyrektorów
regionalnych zarządów gospodarki wodnej
(P/11/109)
Realizacja ustawowych zadań w parkach
krajobrazowych (P/11/111)
Przestrzeganie wybranych przepisów
rozporządzenia UE w sprawie przemieszczania
odpadów (P/12/115)
Funkcjonowanie systemu rolniczego
ubezpieczenia emerytalno-rentowego (P/11/091)

Departament Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Departament Środowiska

Rolnictwo

14 stycznia
2013 r.
19 lipca 2012 r.

342

Departament Środowiska

Środowisko

346

Departament Środowiska

Środowisko

27 września
2012 r.
24 stycznia
2013 r.

Departament Zdrowia

Zabezpieczenie
społeczne

15 stycznia
2013 r.

348

44.

Funkcjonowanie placówek opiekuńczowychowawczych oraz ich współdziałanie
z innymi instytucjami na rzecz powrotu dzieci
do wychowania w rodzinie (P/11/092)

Departament Zdrowia

Rodzina

16 kwietnia
2012 r.

350

45.

Przestrzeganie praw pacjenta w lecznictwie
psychiatrycznym (P/11/093)
Funkcjonowanie systemu ratownictwa
medycznego (P/11/094)
Funkcjonowanie wybranych instytutów
badawczych nadzorowanych przez Ministra
Zdrowia (P/11/095)
Wykonanie planu finansowego NFZ w 2011 r.
(P/12/121)
Sprawowanie opieki medycznej wobec osób
pozbawionych wolności (P/12/122)
Realizacja „Krajowego planu gospodarki
odpadami 2010” w zakresie likwidacji
mogilników (P/11/121)
Tworzenie warunków do wykonywania kary
ograniczenia wolności w formie nieodpłatnej
kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz
prac społecznie użytecznych (P/11/122)

Departament Zdrowia

Zdrowie

31 maja 2012 r.

351

Departament Zdrowia

Zdrowie

353

Departament Zdrowia

Zdrowie

16 października
2012 r.
1 sierpnia 2012 r.

Departament Zdrowia

Zdrowie

357

Departament Zdrowia

Zdrowie/Sprawiedliwość

26 września
2012 r.
7 stycznia 2013 r.

Delegatura w Białymstoku

Środowisko

10 maja 2012 r.

360

Delegatura w Białymstoku

Sprawiedliwość

16 lipca 2012 r.

362

52.

Dostępność obiektów użyteczności publicznej
dla osób niepełnosprawnych w województwie
podlaskim (P/12/127)

Delegatura w Białymstoku

20 lutego 2013 r.

363

53.

Pomoc publiczna udzielona w latach 2006-2010
przedsiębiorcom działającym w specjalnych
strefach ekonomicznych (P/11/124)
Zarządzanie przez ARiMR dopłatami do
oprocentowania preferencyjnych kredytów
inwestycyjnych na rzecz rolnictwa (P/11/125)
Organizacja i finansowanie turnusów
rehabilitacyjnych (P/11/126)

Delegatura w Bydgoszczy

Budownictwo, lokalne
planowanie
i zagospodarowanie
przestrzenne oraz
mieszkalnictwo
Gospodarka

18 maja 2012 r.

366

Delegatura w Bydgoszczy

Rozwój wsi

30 października
2012 r.

367

Delegatura w Bydgoszczy

Zabezpieczenie
społeczne

24 grudnia 2012 r.

368

56.

Wykorzystanie nieruchomości gminnych
na podstawie umów najmu, dzierżawy
i użyczenia (P/11/128)

Delegatura w Gdańsku

27 marca 2012 r.

371

57.

Wykorzystanie środków publicznych
przez wybrane ogrody zoologiczne (P/11/129)

Delegatura w Gdańsku

Budownictwo, lokalne
planowanie
i zagospodarowanie
przestrzenne oraz
mieszkalnictwo
Środowisko

11 kwietnia
2012 r.

372

58.

Funkcjonowanie funduszy sołeckich (P/12/134)

Delegatura w Gdańsku

Administracja publiczna

21 marca 2013 r.

373

40.

41.
42.

43.

46.
47.

48.
49.
50.

51.

54.

55.

Gospodarka wodna

344

347

355

358

245

Materiały analityczne do sprawozdania
59.

Tworzenie funduszy likwidacji kopalń i zakładów
górniczych oraz gospodarowanie ich środkami
przez spółki górnictwa węgla kamiennego
(P/10/135)

Delegatura w Katowicach

Gospodarka

17 stycznia
2012 r.

374

60.

Usuwanie przez przedsiębiorstwa górnicze
szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego
(P/11/132)
Gospodarka ściekowa gmin na obszarach
nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej
w latach 2009-2011 (I półrocze) (P/11/133)

Delegatura w Katowicach

Gospodarka

12 kwietnia
2012 r.

376

Delegatura w Katowicach

Środowisko

25 maja 2012 r.

378

62.

Utrzymanie przez gminy czystości i porządku
w miejscach publicznych (P/11/134)

Delegatura w Katowicach

Środowisko

20 lipca 2012 r.

379

63.

Koszty pozaprodukcyjne w spółkach z udziałem
Skarbu Państwa (P/11/135)

Delegatura w Katowicach

Skarb Państwa

19 września
2012 r.

381

64.

Zagospodarowanie nieruchomości stanowiących
mienie województw i powiatów (P/10/139)

Delegatura w Kielcach

16 marca 2012 r.

385

65.

Finansowanie rozwoju zawodowego
pracowników publicznych służb zatrudnienia
w województwie świętokrzyskim (P/12/140)
Wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej
i jego skutki dla ewidencji podatkowej
w gminach (P/11/141)
Pomoc dla przedsiębiorców dotkniętych
skutkami powodzi w 2010 r. (P/11/185)
Realizacja Działania III.2 RPO Województwa
Łódzkiego - wsparcie inwestycyjne dla
przedsiębiorców (P/11/147)
Realizacja przez małe gminy zadań
inwestycyjnych w zakresie infrastruktury wodno-ściekowej (P/11/148)
Realizacja przez organy administracji publicznej
województwa łódzkiego zadań w zakresie
bezpieczeństwa imprez masowych (P/11/149)
Finansowe wspieranie kultury fizycznej i sportu
przez wybrane jednostki samorządu
terytorialnego (P/11/143)
Przygotowanie do realizacji kluczowych
inwestycji infrastrukturalnych na terenie
województwa lubelskiego pod względem
uwarunkowań środowiskowych (P/11/144)

Delegatura w Kielcach

Budownictwo, lokalne
planowanie
i zagospodarowanie
przestrzenne oraz
mieszkalnictwo
Praca

28 stycznia
2013 r.

386

Delegatura w Krakowie

Rolnictwo

31 października
2012 r.

389

Delegatura w Krakowie

Gospodarka

391

Delegatura w Łodzi

Rozwój regionalny

31 sierpnia
2012 r.
17 stycznia
2012 r.

Delegatura w Łodzi

Środowisko

24 stycznia
2012 r.

397

Delegatura w Łodzi

Sprawy wewnętrzne

25 lipca 2012 r.

Delegatura w Lublinie

Kultura fizyczna

2 października
2012 r.

Delegatura w Lublinie

Środowisko

23 lipca 2012 r.

73.

Gospodarowanie przez Ochotnicze Hufce Pracy
publicznymi środkami finansowymi i mieniem
Skarbu Państwa w województwie lubelskim
(P/11/145)

Delegatura w Lublinie

Praca

74.

Opłaty planistyczne i roszczenia
odszkodowawcze w związku z uchwaleniem
lub zmianą planów miejscowych (P/12/147)

Delegatura w Lublinie

75.

Działalność Ochotniczych Hufców Pracy
(P/12/149)
Wykorzystanie środków Unii Europejskiej
na realizację projektów dotyczących aktywizacji
zawodowej bezrobotnych w ramach
komponentu regionalnego Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
(P/11/151)

Delegatura w Lublinie

Budownictwo, lokalne
planowanie
i zagospodarowanie
przestrzenne
oraz mieszkalnictwo
Praca

Delegatura w Olsztynie

Praca

61.

66.

67.
68.

69.

70.

71.

72.

76.

246

396

402

25 czerwca
2012 r.

5 marca 2013 r.

404

1 marca 2013 r.

406

24 kwietnia
2012 r.

412

Materiały analityczne do sprawozdania
Realizacja programu „Rozbudowa
i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej
w regionie Wielkich Jezior Mazurskich –
MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich”
(P/11/152)
Wykorzystanie środków publicznych ujętych
w programach rozwoju obszarów wiejskich
na zalesianie gruntów w województwie
warmińsko-mazurskim (P/12/155)

Delegatura w Olsztynie

Środowisko

20 września
2012 r.

413

Delegatura w Olsztynie

Środowisko

20 grudnia 2012 r.

415

79.

Wykonanie wniosków z kontroli ustalania
i egzekwowania przez gminy opłaty adiacenckiej
oraz opłaty planistycznej (P/12/156)

Delegatura w Olsztynie

Budownictwo, lokalne
planowanie
i zagospodarowanie
przestrzenne
oraz mieszkalnictwo

27 marca 2013 r.

80.

Realizacja zadań melioracji wodnych
w dorzeczu rzeki Odry na terenie województwa
opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem
zabezpieczenia przeciwpowodziowego
(P/11/154)
Realizacja zadań inwestycyjnych
przez Uniwersytet Opolski i Politechnikę
Opolską w latach 2008-2011 (P/11/156)
Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania
wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa
(P/11/160)
Finansowanie ponadgimnazjalnych szkół
niepublicznych przez jednostki samorządu
terytorialnego województwa wielkopolskiego
(P/12/160)

Delegatura w Opolu

Gospodarka wodna

30 marca 2012 r.

Delegatura w Opolu

Szkolnictwo wyższe

26 czerwca
2012 r.

Delegatura w Poznaniu

Skarb Państwa

Delegatura w Poznaniu

Oświata i wychowanie

Działalność i finansowanie warsztatów terapii
zajęciowej w województwie wielkopolskim
(P/12/162)
Działalność związana z unieszkodliwianiem
odpadów medycznych na terenie
woj. podkarpackiego (P/11/162)
Ulgi udzielane przez gminy w odniesieniu
do podatków stanowiących ich dochód w latach
2008-2010 (P/11/163)
Jakość świadczonych usług w domach pomocy
społecznej w województwie podkarpackim
(P/12/167)
Nadzór weterynaryjny i sanitarny
nad przestrzeganiem przez producentów
żywności standardów weterynaryjnych
i sanitarnych w województwie podkarpackim
(P/12/169)
Realizacja Programu Operacyjnego
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”,
w zakresie restrukturyzacji floty rybackiej
i rozwoju obszarów zależnych od rybactwa
(P/10/170)
Finansowanie ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Szczecinie zadań związanych
z ochroną środowiska (P/11/165)

Delegatura w Poznaniu

Zabezpieczenie
społeczne

Delegatura w Rzeszowie

91.

92.

77.

78.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

416

8 maja 2012 r.

417

21 sierpnia
2012 r.

419

28 grudnia 2012 r.

421

Środowisko

31 stycznia
2012 r.

422

Delegatura w Rzeszowie

Finanse publiczne

18 stycznia
2012 r.

424

Delegatura w Rzeszowie

Zabezpieczenie
społeczne

4 grudnia 2012 r.

Delegatura w Rzeszowie

Rolnictwo

21 lutego 2013 r.

425

Delegatura w Szczecinie

Rybołówstwo

28 maja 2012 r.

426

Delegatura w Szczecinie

Środowisko

31 stycznia
2012 r.

428

Wykorzystanie przez fundacje i stowarzyszenia
dotacji ze środków publicznych na realizację
zadań zleconych (P/11/166)

Delegatura w Szczecinie

Finanse publiczne

3 stycznia 2012 r.

430

Funkcjonowanie związków międzygminnych
(P/11/167)

Delegatura w Szczecinie

Administracja publiczna

25 września
2012 r.

247

Materiały analityczne do sprawozdania
93.

Działania organów administracji publicznej
podejmowane w celu zapewnienia dostępu
do sieci i usług telekomunikacyjnych (P/11/169)

Delegatura w Warszawie

Informatyzacja

20 lipca 2012 r.

434

94.

Realizacja przez samorządy największych miast
w Polsce wybranych inwestycji w zakresie
budowy lub modernizacji dróg (P/11/170)

Delegatura w Warszawie

Transport

1 października
2012 r.

436

95.

Realizacja ochrony przeciwpowodziowej
w dorzeczu Odry z uwzględnieniem
„Programu dla Odry – 2006” (P/10/180)
Udzielanie pomocy poszkodowanym w powodzi
2010 r. (P/11/176)

Delegatura we Wrocławiu

Gospodarka wodna

30 stycznia
2012 r.

438

Delegatura we Wrocławiu

Administracja publiczna

27 stycznia
2012 r.

440

97.

Pomoc publiczna świadczona przez gminy
województwa dolnośląskiego (P/11/177)

Delegatura we Wrocławiu

Finanse publiczne

98.

Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu
Państwa przez służby mundurowe – Policję
i Straż Graniczną – podległe Ministrowi Spraw
Wewnętrznych (P/11/178)
Audyt realizacji Projektu ochrony
przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry
przy wykorzystaniu pożyczki Banku Światowego
(P/12/182)

Delegatura we Wrocławiu

Sprawy wewnętrzne/
Skarb Państwa

Delegatura we Wrocławiu

Gospodarka wodna

30 sierpnia
2012 r.

443

Realizacja programu aktywizacji zawodowej
osób do 30. roku życia w województwie
lubuskim (P/11/180)
Zarządzanie komunalnym zasobem
mieszkaniowym przez spółki prawa handlowego
z udziałem gmin (P/11/181)

Delegatura w Zielonej Górze

Praca

23 stycznia
2012 r.

446

Delegatura w Zielonej Górze

23 marca 2012 r.

447

Udzielanie licencji na wykonywanie transportu
drogowego taksówkami przez gminy
województwa lubuskiego (P/12/189)

Delegatura w Zielonej Górze

Budownictwo, lokalne
planowanie
i zagospodarowanie
przestrzenne
oraz mieszkalnictwo
Transport

13 września
2012 r.

449

96.

99.

100.

101.

102.

248

z kontroli nie
sporządzono
informacji
25 lipca 2012 r.

442

Materiały analityczne do sprawozdania

3. Zestawienie kontroli doraźnych zakończonych informacją lub wystąpieniem pokontrolnym
w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 marca 2013 r.
Rodzaj
kontroli

Lp.

Tytuł i numer kontroli

Jednostka organizacyjna

Dział administracji

1

2
Dostosowanie organizacji wyborów do Sejmu RP
i Senatu RP, zarządzonych na dzień
9 października 2011 r., do obsługi wyborców
niepełnosprawnych1 (D/11/501)

3
Departament Administracji
Publicznej, delegatury w:
Białymstoku, Gdańsku,
Katowicach, Kielcach,
Krakowie, Łodzi, Lublinie,
Olsztynie, Opolu,
Poznaniu, Szczecinie,
Warszawie, Wrocławiu
i Zielonej Górze
Departament
Administracji Publicznej

4
Administracja
publiczna

5
Koordynowana

Administracja
publiczna

Inna kontrola
doraźna

1.

2.

Prowadzenie postępowania kwalifikacyjnego
w służbie cywilnej przez Krajową Szkołę
Administracji Publicznej (I/11/002)

3.

Funkcjonowanie placówek zagranicznych
Ministerstwa Spraw Zagranicznych ze
szczególnym uwzględnieniem realizacji zadań
służby konsularnej w zakresie wydawania wiz
i wydawania Karty Polaka (I/12/004)
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)

Departament
Administracji Publicznej

Sprawy zagraniczne

Inna kontrola
doraźna

Departament
Administracji Publicznej

Administracja
publiczna

Rozpoznawcza

Departament
Administracji Publicznej

Administracja
publiczna

Rozpoznawcza

Departament
Administracji Publicznej

Finanse publiczne

Rozpoznawcza

Metodyka sporządzania przez Ministra Finansów
rachunku dochodów i wydatków sektora
finansów publicznych (I/12/001)
Prywatyzacja Fabryki Łączników Radom SA
(I/11/012)

Departament
Budżetu i Finansów

Finanse publiczne

Inna kontrola
doraźna

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

Skarb Państwa

Inna kontrola
doraźna

Skarb Państwa

Inna kontrola
doraźna

Skarb Państwa

Inna kontrola
doraźna

Sprawy zagraniczne

Inna kontrola
doraźna

Skarb Państwa

Inna kontrola
doraźna

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Prywatyzacja Przedsiębiorstwa Handlu
Chemikaliami „Chemia” w Warszawie (I/11/006)

10.

Planowanie i realizacja polityki biznesowej
Totalizatora Sportowego Sp. z o.o.2 (I/11/007)

11.

Funkcjonowanie wybranych wydziałów promocji,
handlu i inwestycji ambasad i konsulatów RP
(I/11/009)
Działania Ministra Skarbu Państwa i Agencji
Rozwoju Przemysłu SA podejmowane wobec
Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” SA
w Szczecinie (I/12/002)

12.

1

Informacja o wynikach kontroli wysłana do Sejmu 13 marca 2012 r.

2

Informacja o wynikach kontroli wysłana do Sejmu 13 grudnia 2012 r.

Karta
kontroli
str.
7

283

249

Materiały analityczne do sprawozdania
Funkcjonowanie wybranych wydziałów promocji,
handlu i inwestycji ambasad i konsulatów RP
(I/12/004)
Realizacja przez Urząd Dozoru Technicznego
wniosków pokontrolnych zgłoszonych po kontroli
wykonania planu finansowego Urzędu w 2010 r.
(K/11/014)

Departament
Gospodarki, Skarbu
Państwa i Prywatyzacji
Departament
Gospodarki, Skarbu
Państwa i Prywatyzacji

Sprawy zagraniczne

Inna kontrola
doraźna

Finanse publiczne

Sprawdzająca

Realizacja przedsięwzięć w systemie
partnerstwa publiczno-prywatnego przez gminę
Solec-Zdrój (R/11/013)
Wykorzystanie środków unijnych na badania
naukowe przez jednostki organizacyjne podległe
lub nadzorowane przez Ministra Gospodarki.
(R/12/001)

Departament
Gospodarki, Skarbu
Państwa i Prywatyzacji
Departament
Gospodarki, Skarbu
Państwa i Prywatyzacji

Administracja
publiczna

Rozpoznawcza

Nauka

Rozpoznawcza

Realizacja przez wojewodów niektórych
obowiązków określonych w ustawie z dnia
8 lipca 2005 r. o realizacji prawa
do rekompensaty z tytułu pozostawienia
nieruchomości poza obecnymi granicami
Rzeczypospolitej Polskiej
(S/12/003)
Realizacja wybranych inwestycji drogowych
w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych
na lata 2011-2015 (I/11/001)
Funkcjonowanie Krajowego Funduszu
Drogowego w latach 2010-2011 (I/11/003)

Departament
Gospodarki, Skarbu
Państwa i Prywatyzacji

Administracja
publiczna

Skargowa

Departament
Infrastruktury

Transport

Inna kontrola
doraźna

Departament
Infrastruktury

Transport

Inna kontrola
doraźna

Bezpieczeństwo ruchu kolejowego w Polsce
(I/12/003)
Realizacja wniosków pokontrolnych
skierowanych przez NIK po kontroli
„Wykonywanie funkcji zarządcy dróg przez
organy samorządu terytorialnego” (K/11/004)

Departament
Infrastruktury
Departament
Infrastruktury

Transport

Inna kontrola
doraźna
Sprawdzająca

Funkcjonowanie Głównego Inspektoratu
Transportu Drogowego w latach 2010-2011
(S/12/001)
Realizacja zadań nadawcy publicznego
oraz gospodarowanie mieniem przez Telewizję
Polską SA3 (K/11/008)

Departament
Infrastruktury

Transport

Inna kontrola
doraźna

Departament
Nauki, Oświaty
i Dziedzictwa Narodowego

Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego

Sprawdzająca

24.

Kształcenie specjalne w szkołach lub oddziałach
specjalnych i integracyjnych (R/11/010)

Oświata
i wychowanie

Rozpoznawcza

25.

Wykorzystanie środków publicznych na naukę
(R/11/009)

Nauka

Rozpoznawcza

26.

Realizacja zadań przez Narodowy Instytut
Dziedzictwa w Warszawie – państwową
instytucję kultury, której organizatorem jest
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
(R/12/001)
Efekty kształcenia w szkołach podstawowych
i średnich (R/12/002)

Departament
Nauki, Oświaty
i Dziedzictwa Narodowego
Departament
Nauki, Oświaty
i Dziedzictwa Narodowego
Departament
Nauki, Oświaty
i Dziedzictwa Narodowego

Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego

Rozpoznawcza

Departament
Nauki, Oświaty
i Dziedzictwa Narodowego
Departament
Nauki, Oświaty
i Dziedzictwa Narodowego
Departament
Nauki, Oświaty
i Dziedzictwa Narodowego

Oświata
i wychowanie

Rozpoznawcza

Oświata
i wychowanie

Rozpoznawcza

Kultura fizyczna

Rozpoznawcza

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.

27.

28.

29.

3

Realizacja projektów edukacyjnych w ramach
Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki (R/12/004)
Wychowanie fizyczne i sport w szkołach
niepublicznych (R/12/005)
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publiczna

292
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30.

Funkcjonowanie szkół niepublicznych
o uprawnieniach szkół publicznych (R/12/006)

31.

Funkcjonowanie Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej w Łodzi w zakresie organizacji
egzaminów maturalnych w roku szkolnym
2010/2011 (S/11/011)

32.

Organizacja i funkcjonowanie szkół i placówek
oświatowych w gminie Chmielnik (S/12/003)

33.

Organizacja wychowania przedszkolnego
w gminie Biłgoraj (S/12/007)

34.

Organizacja wyjazdów i zapewnienie
bezpieczeństwa osobom zajmującym
kierownicze stanowiska w państwie
korzystającym z lotnictwa transportowego Sił
Zbrojnych RP w latach 2005-20104 (I/10/001)
Przygotowanie systemu ochrony ludności przed
klęskami żywiołowymi oraz sytuacjami
kryzysowymi (I/12/006)

Departament
Nauki, Oświaty
i Dziedzictwa Narodowego
Departament
Nauki, Oświaty
i Dziedzictwa Narodowego

Oświata
i wychowanie

Rozpoznawcza

Oświata
i wychowanie

Skargowa

Departament
Nauki, Oświaty
i Dziedzictwa Narodowego
Departament
Nauki, Oświaty
i Dziedzictwa Narodowego
Departament
Porządku
i Bezpieczeństwa
Wewnętrznego

Oświata
i wychowanie

Skargowa

Oświata
i wychowanie

Skargowa

Sprawy wewnętrzne

Inna kontrola
doraźna

Sprawy wewnętrzne

Inna kontrola
doraźna

Sprawy wewnętrzne

Sprawdzająca

321

325

36.

Gromadzenie informacji o osobach mogących
stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa
i porządku publicznego podczas EURO 2012
(K/12/002)

Departament
Porządku
i Bezpieczeństwa
Wewnętrznego
Departament
Porządku
i Bezpieczeństwa
Wewnętrznego

37.

Przygotowanie podmiotów Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego do działań ratownictwa
technicznego na drogach i autostradach
(R/11/001)

Departament
Porządku
i Bezpieczeństwa
Wewnętrznego

Sprawy wewnętrzne

Rozpoznawcza

330

38.

Funkcjonowanie systemu powiadamiania
ratunkowego (R/11/002)

Sprawy wewnętrzne

Rozpoznawcza

332

39.

Planowanie i realizacja wybranych projektów
teleinformatycznych w Policji (R/11/003)

Sprawy wewnętrzne
/informatyzacja

Rozpoznawcza

40.

Realizacja przez Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji zadań związanych
z prowadzeniem przez podmioty gospodarcze
działalności w zakresie ochrony osób i mienia
(R/11/004)
Nabór, służba przygotowawcza oraz proces
szkolenia nowo przyjętych funkcjonariuszy
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
(R/11/005)

Departament
Porządku
i Bezpieczeństwa
Wewnętrznego
Departament
Porządku
i Bezpieczeństwa
Wewnętrznego
Departament
Porządku
i Bezpieczeństwa
Wewnętrznego

Sprawy wewnętrzne

Rozpoznawcza

Departament
Porządku
i Bezpieczeństwa
Wewnętrznego

Sprawy wewnętrzne

Rozpoznawcza

Sprawy wewnętrzne

Rozpoznawcza

Sprawy wewnętrzne

Rozpoznawcza

Sprawy
wewnętrzne/
informatyzacja

Rozpoznawcza

35.

41.

42.

Profilaktyka narkomanii w szkołach (R/12/003)

43.

Realizacja zadań związanych z zatrzymaniem
i zabezpieczeniem rzeczy w toku postępowania
przygotowawczego prowadzonego przez organy
ścigania (R/12/004)

Departament
Porządku
i Bezpieczeństwa
Wewnętrznego
Departament
Porządku
i Bezpieczeństwa
Wewnętrznego

44.

Planowanie i realizacja wybranych projektów
teleinformatycznych, mających na celu
usprawnienie funkcjonowania jednostek
organizacyjnych Policji (R/12/005)

Departament
Porządku
i Bezpieczeństwa
Wewnętrznego

4
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45.

Wykonywanie przez Policję zadań na rzecz
bezpieczeństwa obywateli w ruchu drogowym
(R/12/007)

Departament
Porządku
i Bezpieczeństwa
Wewnętrznego
Departament
Porządku
i Bezpieczeństwa
Wewnętrznego
Departament
Pracy, Spraw Społecznych
i Rodziny

Sprawy wewnętrzne

Rozpoznawcza

46.

Zakup przez Komendę Główną Policji mobilnych
urządzeń rozgłaszających dużej mocy LRAD
(S/12/001)

Sprawy wewnętrzne

Skargowa

47.

Przygotowanie jednostek samorządu
terytorialnego do udzielania pomocy osobom
bezdomnym oraz realizacja tej pomocy w okresie
jesień – zima 2011/2012 (I/11/003)

Zabezpieczenie
społeczne

Inna kontrola
doraźna

48.

Wybór projektów i rozliczanie dotacji
w Programie Operacyjnym Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich w latach 2009-2012 (I/12/001)

Departament
Pracy, Spraw Społecznych
i Rodziny

Rozwój regionalny

Inna kontrola
doraźna

49.

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych
w wybranych ministerstwach, urzędach
centralnych i państwowych jednostkach
organizacyjnych (I/12/002)
Funkcjonowanie systemu orzecznictwa
lekarskiego ZUS o niezdolności do pracy
dla celów świadczeń rentowych oraz orzekania
o niepełnosprawności (R/11/001)

Departament
Pracy, Spraw Społecznych
i Rodziny

Praca/
zabezpieczenie
społeczne

Inna kontrola
doraźna

Departament
Pracy, Spraw Społecznych
i Rodziny

Zabezpieczenie
społeczne

Rozpoznawcza

Realizacja przez miejskie i gminne ośrodki
pomocy społecznej kontraktów socjalnych
w latach 2011-2012 (R/12/003)
Realizacja przez powiatowe i wojewódzkie
urzędy pracy zadań w zakresie aktywizacji
zawodowej i łagodzenia skutków bezrobocia
osób powyżej 50. roku życia (R/12/004)

Departament
Pracy, Spraw Społecznych
i Rodziny
Departament
Pracy, Spraw Społecznych
i Rodziny

Zabezpieczenie
społeczne

Rozpoznawcza

Praca

Rozpoznawcza

Realizacja programu wsparcia producentów
warzyw w związku z kryzysem spowodowanym
szczepem bakterii EHEC w 2011 roku (D/12/502)
Realizacja programów zwalczania niektórych
serotypów salmonelli w hodowlanych stadach
kur i w stadach towarowych kur niosek
(R/11/001)
Koordynacja działań w zakresie infrastruktury
komunalnej finansowanych ze środków UE
na Wspólną Politykę Rolną i z funduszy
strukturalnych (R/12/001)

Departament
Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Rolnictwo

Koordynowana

Departament
Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Rolnictwo

Rozpoznawcza

Departament
Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Rozwój regionalny

Rozpoznawcza

Realizacja ustawowych zadań w parkach
krajobrazowych województwa
zachodniopomorskiego z uwzględnieniem
obszarów Natura 2000 położonych na ich terenie
(I/11/001)
Stan realizacji Krajowego Programu
Oczyszczania Ścieków Komunalnych (K/12/001)

Departament
Środowiska

Środowisko

Inna kontrola
doraźna

Departament
Środowiska

Środowisko

Sprawdzająca

58.

Wykorzystanie śmigłowców Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego do zadań wynikających
z ustawy o Państwowym Ratownictwie
Medycznym (I/12/001)

Departament
Zdrowia

Zdrowie

Inna kontrola
doraźna

59.

Realizacja przez Instytut „Centrum Zdrowia Matki
Polki” w Łodzi wniosków sformułowanych po
kontroli funkcjonowania tej jednostki w okresie
od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2010 r.
(K/11/002)
Zakup i wykorzystanie aparatury medycznej
ze szczególnym uwzględnieniem środków
europejskich (R/11/001)
Wykorzystanie rezerwy celowej na badania
tzw. dopalaczy w Wojewódzkiej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Warszawie (R/12/002)

Departament
Zdrowia

Zdrowie

Sprawdzająca

Departament
Zdrowia

Zdrowie

Rozpoznawcza

Departament
Zdrowia

Zdrowie

Rozpoznawcza

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

60.

61.
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333

338

359
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Realizacja świadczeń zdrowotnych z zakresu
rehabilitacji leczniczej (R/12/003)
Ochrona dróg przed niszczeniem przez
przeciążone pojazdy (cykl 9 kontroli doraźnych)5
(I/10/001)
Ochrona dróg przed niszczeniem przez
przeciążone pojazdy (cykl 9 kontroli doraźnych)6
(I/11/003)
Wykonanie zadań gminy w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
funkcjonowanie procedury „Niebieskiej karty”
(R/12/001)
Prawidłowość udzielania zamówień publicznych
przez szpitale publiczne (S/11/006)

Departament
Zdrowia
Delegatura w Białymstoku

Zdrowie

Rozpoznawcza

Transport

Inna kontrola
doraźna

399

Delegatura w Białymstoku

Transport

Inna kontrola
doraźna

399

Delegatura w Białymstoku

Rodzina

Rozpoznawcza

Delegatura w Białymstoku

Zdrowie

Skargowa

67.

Wykorzystanie przez XI Liceum
Ogólnokształcące w Białymstoku pracowni
komputerowych otrzymanych z Ministerstwa
Edukacji Narodowej (S/11/008)

Delegatura w Białymstoku

Oświata
i wychowanie/
informatyzacja

Skargowa

68.

Lokalizacja inwestycji na obszarach objętych
ochroną przyrody w gminie Nowinka (S/11/009)

Delegatura w Białymstoku

Środowisko

Skargowa

69.

Prawidłowość gromadzenia środków
pochodzących z opłat i kar za korzystanie
z środowiska oraz gospodarowania środkami
powiatowych i gminnych funduszy ochrony
środowiska i gospodarki wodnej P/11/153
(K/11/003)
Realizacja przez UM w Więcborku wniosków
zawartych w wyst. pokontrolnym z kontroli
P/07/007 (K/12/001)
Realizacja przez UMiG w Tucholi wniosków
zawartych w wyst. pokontrolnym P/06/132
(K/12/004)

Delegatura w Bydgoszczy

Środowisko

Sprawdzająca

Delegatura w Bydgoszczy

Administracja
publiczna

Sprawdzająca

Delegatura w Bydgoszczy

Sprawdzająca

Realizacja przez Świeckie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego w Świeciu Spółka
z o.o. wniosków zawartych w wystąpieniu
pokontrolnym delegatury NIK w Bydgoszczy
z kontroli „Funkcjonowanie towarzystw
budownictwa społecznego P/09/126” (K/12/006)
Sprawowanie w latach 2010-2011 bieżącego
nadzoru sanitarnego przez Państwową Inspekcję
Sanitarną na terenie województwa kujawskopomorskiego (R/11/004)

Delegatura w Bydgoszczy

Budownictwo,
lokalne planowanie
i zagospodarowanie
przestrzenne
oraz mieszkalnictwo
Budownictwo,
lokalne planowanie
i zagospodarowanie
przestrzenne
oraz mieszkalnictwo

Delegatura w Bydgoszczy

Zdrowie

Rozpoznawcza

Udzielanie przez gminę Jeziora Wielkie
zamówień publicznych na realizacją zadań
inwestycyjnych w zakresie infrastruktury wodnej
oraz zadań remontowych w podległych jedn. org.
w latach 2008-2011 (S/12/002)
Kontrola udzielania zamówień publicznych
w latach 2008-2011 przez Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie
(S/12/003)

Delegatura w Bydgoszczy

Gospodarka wodna

Skargowa

Delegatura w Bydgoszczy

Zabezpieczenie
społeczne/
Administracja
publiczna

Skargowa

62.
63.

64.

65.

66.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

365

Sprawdzająca
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6
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76.

77.

78.

79.

80.
81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

7

Realizacja przez Wójta Gminy Aleksandrów
Kujawski zadania pn. Budowa kanalizacji
deszczowej, przebudowa sieci wodociągowej
i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie
drogi wojewódzkiej ul. Brzeska w miejscowości
Służewo (S/12/005)
Działalność Gdańskiego Zarządu Nieruchomości
Komunalnych Samorządowego Zakładu
Budżetowego w latach 1998-2012,
w szczególności w zakresie jego utworzenia,
przekształcenia i finansowania (S/12/007)
Wykorzystanie przez beneficjentów środków
unijnych w ramach projektu „Proste drogi
do sukcesu” w latach 2009-2010 (S/12/008)
Prawidłowość postępowania organów
administracji publicznej w procesie
inwestycyjnym polegającym na budowie obiektu
mieszkalno-pensjonatowego położonego przy
ul. Wierzbińskiego w Inowrocławiu (S/12/009)
Udzielanie zamówień publicznych przez Szpital
Wojewódzki we Włocławku (S/12/011)
Prawidłowość realizacji i finansowanie inwestycji
z zakresu infrastruktury wodno-ściekowej
w gminie Brzuze (S/12/012)
Prawidłowość wydatkowania przez Rejonowy
Zarząd Infrastruktury środków publicznych
na realizację zadań remontowo-inwestycyjnych
nieruchomości resortu obrony narodowej
(S/13/003)
Realizacja przez Morski Instytut Rybacki
wybranych programów rządowych i unijnych
związanych z rybołówstwem na Morzu Bałtyckim
w powiązaniu z przepisami prawa Unii
Europejskiej (I/11/014)
Prawidłowość działań dotyczących rozbiórki
i ponownej budowy odcinka ulicy Uczniowskiej
w ramach inwestycji drogowych wokół stadionu
PGE Arena w Gdańsku (I/12/001)

Delegatura w Bydgoszczy

Gospodarka wodna

Skargowa

Delegatura w Bydgoszczy

Budownictwo,
lokalne planowanie
i zagospodarowanie
przestrzenne
oraz mieszkalnictwo
Oświata
i wychowanie

Skargowa

Skargowa

Delegatura w Bydgoszczy

Budownictwo,
lokalne planowanie
i zagospodarowanie
przestrzenne
oraz mieszkalnictwo
Zdrowie

Delegatura w Bydgoszczy

Gospodarka wodna

Skargowa

Delegatura w Bydgoszczy

Obrona narodowa

Skargowa

Delegatura w Gdańsku

Rybołówstwo

Inna kontrola
doraźna

Delegatura w Gdańsku

Transport

Inna kontrola
doraźna

Funkcjonowanie systemów zarządzania
emisjami gazów cieplarnianych i handlu
uprawnieniami do ich emisji7 (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
z kontroli nr P/09/001 pt. „Prawidłowość
udzielania i rozliczania dotacji na zadania
zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora
finansów publicznych przez organy administracji
rządowej” (K/11/006)
Wykonanie wniosków pokontrolnych NIK
z kontroli nr P/10/146 pt. „Realizacja przez
jednostki samorządu terytorialnego rządowego
programu Moje Boisko - Orlik 2012”(K/11/007)

Delegatura w Gdańsku

Środowisko

Inna kontrola
doraźna

Delegatura w Gdańsku

Zabezpieczenie
społeczne

Sprawdzająca

Delegatura w Gdańsku

Finanse publiczne

Sprawdzająca

Delegatura w Gdańsku

Kultura fizyczna

Sprawdzająca

Realizacja wniosków pokontrolnych NIK
z kontroli nr P/09/002 pt. „Realizacja zadań
administracji rządowej w sprawach obywatelstwa
polskiego” (K/12/003)

Delegatura w Gdańsku

Administracja
publiczna

Sprawdzająca

Delegatura w Bydgoszczy
Delegatura w Bydgoszczy
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Skargowa
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90.

91.
92.
93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

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)
Funkcjonowanie funduszy sołeckich (R/11/010)

Delegatura w Gdańsku

Budżet

Sprawdzająca

Delegatura w Gdańsku

Rozpoznawcza

Wybrane aspekty funkcjonowania Akademii
Morskiej w Gdyni (S/11/011)
Prawidłowość rozliczenia przez Izbę Skarbową
w Gdańsku organizacji spotkania
z Wiceministrem Finansów, które odbyło się
30 lipca 2010 r. (S/11/015)

Delegatura w Gdańsku

Administracja
publiczna
Szkolnictwo wyższe

Delegatura w Gdańsku

Finanse publiczne

Skargowa

Wybrane zagadnienia z działalności Oddziału
Okręgowego Narodowego Banku Polskiego
w Gdańsku (S/11/016)
Udzielanie zamówień publicznych na usługi
utrzymania czystości i porządku na terenie gmin
w latach 2010-2011 (R/12/004)
Realizacja wniosków pokontrolnych
i wykorzystanie uwag z kontroli P/09/092
pn. „Kierowanie osób do domów pomocy
społecznej oraz finansowanie ich pobytu przez
organy samorządu terytorialnego” (K/11/009)
Realizacja wniosków i wykorzystanie uwag
z kontroli P/10/069 pn. Wychowanie
przedszkolne (K/11/010)
Realizacja wniosków z kontroli R/10/09
oraz sprawdzenie efektywności gospodarki
ściekowej na terenach nieskanalizowanych
w 2010 r. (K/12/001)

Delegatura w Gdańsku

Instytucje finansowe

Skargowa

Delegatura w Katowicach

Administracja
publiczna/
Środowisko
Zabezpieczenie
społeczne

inicjatywa
własna

Delegatura w Katowicach

Oświata
i wychowanie

Sprawdzająca

Delegatura w Katowicach

Środowisko

Sprawdzająca

Realizacja wniosków pokontrolnych
i wykorzystanie uwag z kontroli P/07/165
pn. „Funkcjonowanie opieki psychiatrycznej
ze szczególnym uwzględnieniem opieki
stacjonarnej” (K/12/003)
Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wodzisławiu Śląskim w zakresie
realizacji projektów finansowanych z udziałem
środków europejskich podejmowanych działań
dla windykacji należności, w tym z tytułu
świadczeń wypłaconych z Funduszu
Alimentacyjnego (S/12/002)

Delegatura w Katowicach

Zdrowie

Sprawdzająca

Delegatura w Katowicach

Zabezpieczenie
społeczne

Skargowa

Udzielanie zamówień publicznych
przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5
im. św. Barbary w Sosnowcu i wydatkowanie
środków na ich realizację w latach 2010-2012
(do zakończenia kontroli) (S/12/005)
Wybrane obszary działalności Regionalnego
Funduszu Gospodarczego SA w latach 2009 2011 (S/12/006)
Realizacja przez gminę Mikołów inwestycji
pn. Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodnościekowej Miasta Mikołowa, współfinansowanej
ze środków unijnych (S/12/007)

Delegatura w Katowicach

Zdrowie

Skargowa

Delegatura w Katowicach

Gospodarka

Skargowa

Delegatura w Katowicach

Środowisko

Skargowa

Gospodarowanie wybranymi składnikami
majątku Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego w Katowicach w latach 2010-2011
(S/12/008)
Prawidłowość rozpatrywania i załatwiania skarg
i wniosków obywateli w latach 2009-2011
przez Śląski Urząd Marszałkowski w Katowicach
(S/12/009)

Delegatura w Katowicach

Skarb Państwa

Skargowa

Delegatura w Katowicach

Administracja
publiczna

Skargowa

Delegatura w Katowicach

Skargowa

Sprawdzająca
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Materiały analityczne do sprawozdania
Wybrane obszary działalności Samodzielnego
Publicznego Szpitala Miejskiego w Sosnowcu
oraz Miasta Sosnowca w zakresie
dofinansowania i nadzoru nad tym szpitalem
w latach 2009-2012 (do zakończenia kontroli)
(S/12/010)
Prawidłowość kierowania przez PUP w Lublińcu
osób bezrobotnych do prac interwencyjnych oraz
robót publicznych w latach 2009-2012 (S/12/011)
Prawidłowość zbywania przez gminę Żory
nieruchomości na rzecz spółek komunalnych
oraz realizacja wybranych inwestycji miejskich
(S/12/012)

Delegatura w Katowicach

Zdrowie

Skargowa

Delegatura w Katowicach

Praca

Skargowa

Delegatura w Katowicach

Skargowa

Gospodarowanie składnikami majątku Zakładów
Wyrobów Kamionkowych MARYWIL SA
w Suchedniowie w latach 2010-2012 (I kwartał)
(I/12/001)
Udzielanie przez wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast ulg podatkowych w latach
2009-2011 (I/12/002)
Informatyzacja administracji samorządowej
(I/12/010)
Działalność Przedsiębiorstwa Komunikacji
Samochodowej w Busku-Zdroju SA (K/11/007)
Wspieranie rynków owoców i warzyw (S/11/008)

Delegatura w Kielcach

Budownictwo,
lokalne planowanie
i zagospodarowanie
przestrzenne oraz
mieszkalnictwo
Skarb Państwa

Delegatura w Kielcach

Finanse publiczne

Inna kontrola
doraźna

Delegatura w Kielcach

Informatyzacja

Delegatura w Kielcach

Transport

Inna kontrola
doraźna
Sprawdzająca

Delegatura w Kielcach

Rolnictwo

Skargowa

114.

Gospodarka finansowa gminy Wąchock w latach
2008-2011, w zakresie udzielania dotacji
celowych innym jednostkom sektora finansów
publicznych oraz podmiotom niezaliczanym
do sektora finansów publicznych (S/12/003)

Delegatura w Kielcach

Finanse publiczne

Skargowa

115.

Sprzedaż nieruchomości przez gminę Pacanów
(S/12/004)

Delegatura w Kielcach

Skargowa

116.

Zgodność z ewidencją gruntów i budynków
wydawanych dokumentów niezbędnych
do regulacji stanu prawnego nieruchomości
(S/12/005)

Delegatura w Kielcach

117.

Funkcjonowanie funduszu sołeckiego w gminie
Bodzentyn (S/12/009)
Prawidłowość wykorzystania przez gminę Lubień
dotacji celowej z budżetu państwa na zadania
pn. Odbudowa kładki pieszo-jezdnej Lubień
Zarębki - Pcim 0+160-0+280 oraz Remont drogi
Lubień Smugowa - Krzeczów K540167,
w km 2+050-km 3+170 (I/12/005)
Prawidłowość wykorzystania przez gminę Stary
Sącz dotacji celowej z budżetu państwa
na zadanie pn. „Przebudowa ciągu
komunikacyjnego łączącego drogę wojewódzką
nr 969 z drogą krajową nr 87 obejmującą
modernizację dróg gminnych nr 294171K
ul. Staszica” (I/12/006)
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu
Państwa, w tym uznanymi za zbędne
lub czasowo zbędne dla potrzeb Sił Zbrojnych
RP przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury
w Krakowie (I/12/010)

Delegatura w Kielcach
Delegatura w Krakowie

Budownictwo,
lokalne planowanie
i zagospodarowanie
przestrzenne
oraz mieszkalnictwo
Budownictwo,
lokalne planowanie
i zagospodarowanie
przestrzenne
oraz mieszkalnictwo
Administracja
publiczna
Finanse publiczne

Delegatura w Krakowie

Finanse publiczne

Inna kontrola
doraźna

Delegatura w Krakowie

Obrona narodowa/
Skarb Państwa

Inna kontrola
doraźna

106.

107.

108.

109.

110.

111.
112.
113.

118.

119.

120.

256

Inna kontrola
doraźna

Skargowa

Skargowa
Inna kontrola
doraźna

383

384

Materiały analityczne do sprawozdania
Wykonanie wybranych wniosków pokontrolnych
przez adresatów wystąpień skierowanych
po kontroli nr I/08/003 – Skuteczność
stosowania środków egzekucyjnych przez
powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego
w latach 2006-20078 (K/11/007)
Wykorzystanie uwag i wykonanie wniosków
przez adresatów wystąpień skierowanych
po kontroli P/09/147 dotyczącej stanu
technicznego obiektów użytkowanych przez
publiczne zakłady opieki zdrowotnej (K/12/001)
Wykonywanie zadań z zakresu utrzymania
czystości i porządku w gminie (K/12/002)
Wykorzystanie uwag i wykonanie wniosków
przez adresatów wystąpień skierowanych
po kontroli P/10/062 dotyczącej organizacji
regionalnych przewozów autobusowych
(K/12/004)
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)
Kontraktowanie i wydatkowanie środków
publicznych na świadczenia opieki zdrowotnej
w województwie małopolskim (R/12/007)
Zapewnienie ochrony bezdomnym zwierzętom
w Kielcach, ze szczególnym uwzględnieniem
schroniska dla bezdomnych zwierząt (S/12/008)
Pomoc w odtworzeniu budynków i lokali
mieszkalnych zniszczonych przez osuwiska
w wyniku niekorzystnych zdarzeń przyrodniczych
w 2010 r. (S/12/009)

Delegatura w Krakowie

Budownictwo,
lokalne planowanie
i zagospodarowanie
przestrzenne
oraz mieszkalnictwo

Sprawdzająca

Delegatura w Krakowie

Zdrowie

Sprawdzająca

Delegatura w Krakowie

Środowisko

Sprawdzająca

Delegatura w Krakowie

Transport

Sprawdzająca

Delegatura w Krakowie

Środowisko

Sprawdzająca

Delegatura w Krakowie

Finanse publiczne

Sprawdzająca

Delegatura w Krakowie

Zdrowie

Rozpoznawcza

Delegatura w Krakowie

Środowisko

Skargowa

Delegatura w Krakowie

Skargowa

130.

Kontraktowanie przez Łódzki Oddział
Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
wybranych świadczeń medycznych na 2012 rok
i lata następne (I/12/001)

Delegatura w Łodzi

Budownictwo,
lokalne planowanie
i zagospodarowanie
przestrzenne
oraz mieszkalnictwo
Zdrowie

Inna kontrola
doraźna

393

131.

Utrzymanie czystości i porządku w gminach
woj. łódzkiego (I/12/002)

Delegatura w Łodzi

Środowisko

Inna kontrola
doraźna

395

132.

Realizacja przez powiaty dochodów z tytułu
gospodarowania nieruchomościami Skarbu
Państwa w latach 2008-20110 (III kwartały)
(K/11/005)
Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska
i przyrody w procesie planowania i realizacji
przedsięwzięć hydrotechnicznych z zakresu
melioracji wodnych podstawowych na małych
rzekach w województwie łódzkim
(R/11/004)
Realizacja inwestycji drogowych
przez powiatowe i gminne j.s.t. w ramach
Działania I.1. Drogi RPO WŁ (R/12/004)

Delegatura w Łodzi

Finanse publiczne/
Skarb Państwa

Sprawdzająca

Delegatura w Łodzi

Środowisko

Rozpoznawcza

Delegatura w Łodzi

Transport

Rozpoznawcza

121.

122.

123.
124.

125.

126.

127.

128.

129.

133.

134.

8

388

392

Informacja o wynikach kontroli wysłana do Sejmu i właściwego wojewody 25 lipca 2012 r.

257
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135.

Działalność Urzędu Miasta Aleksandrów Łódzki
w zakresie zbywania nieruchomości gruntowych
oraz prowadzenia inwestycji drogowych na
terenie gminy (S/12/003)

Delegatura w Łodzi

Transport

Skargowa

136.

Inwestycje kapitałowe Miejskiego
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź
Sp. z o.o. (S/12/005)
Przestrzeganie wymogów formalno-prawnych
dotyczących lokalizacji urządzeń elektrowni
wiatrowych na terenie gminy Szadek (S/12/006)
Ochrona dróg przed niszczeniem
przez przeciążone pojazdy (cykl 9 kontroli
doraźnych)9
(I/10/006)
Ochrona dróg przed niszczeniem
przez przeciążone pojazdy (cykl 9 kontroli
doraźnych)10
(I/11/002)
Ochrona dróg przed niszczeniem przez
przeciążone pojazdy (cykl 9 kontroli doraźnych)11
(I/11/003)
Ochrona dróg przed niszczeniem
przez przeciążone pojazdy (cykl 9 kontroli
doraźnych)12
(I/11/004)
Ochrona dróg przed niszczeniem
przez przeciążone pojazdy (cykl 9 kontroli
doraźnych)13
(I/11/005)
Gospodarowanie środkami publicznymi
i majątkiem przez Centrum Onkologii Ziemi
Lubelskiej w Lublinie w latach 2009-2010
(I/11/007)
Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz
z zagospodarowaniem przylegającego terenu
(I/11/008)

Delegatura w Łodzi

Gospodarka

Skargowa

Delegatura w Łodzi

Środowisko

Skargowa

Delegatura w Lublinie

Transport

Inna kontrola
doraźna

399

Delegatura w Lublinie

Transport

Inna kontrola
doraźna

399

Delegatura w Lublinie

Transport

Inna kontrola
doraźna

399

Delegatura w Lublinie

Transport

Inna kontrola
doraźna

399

Delegatura w Lublinie

Transport

Inna kontrola
doraźna

399

Delegatura w Lublinie

Zdrowie
/finanse publiczne

Inna kontrola
doraźna

Delegatura w Lublinie

Inna kontrola
doraźna

Wykonywanie planów finansowych w 2011 roku
przez powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne województwa lubelskiego
(I/11/009)
Sprawowanie nadzoru właścicielskiego
nad spółkami z udziałem miasta Lublin
(I/11/010)
Wykonywanie w latach 2010-2011 wybranych
zadań przez Dyrektora Okręgowego Służby
Więziennej w Lublinie i dyrektorów wybranych
zakładów karnych (I/11/011)

Delegatura w Lublinie

Budownictwo,
lokalne planowanie
i zagospodarowanie
przestrzenne
oraz mieszkalnictwo
Zdrowie

Delegatura w Lublinie

Administracja
publiczna

Inna kontrola
doraźna

Delegatura w Lublinie

Sprawiedliwość

Inna kontrola
doraźna

Realizacja przez powiat tomaszowski zadań
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
(I/11/012)

Delegatura w Lublinie

Rodzina

Inna kontrola
doraźna

137.

138.

139.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

146.

147.

148.

Inna kontrola
doraźna

Informacja o wynikach kontroli wysłana do Sejmu 17 kwietnia 2012 r. w ramach zbiorczej informacji z cyklu 9 kontroli doraźnych Ochrona dróg przed
niszczeniem przez przeciążone pojazdy.
9

Informacja o wynikach kontroli wysłana do Sejmu 17 kwietnia 2012 r. w ramach zbiorczej informacji z cyklu 9 kontroli doraźnych Ochrona dróg przed
niszczeniem przez przeciążone pojazdy.

10

Informacja o wynikach kontroli wysłana do Sejmu 17 kwietnia 2012 r. w ramach zbiorczej informacji z cyklu 9 kontroli doraźnych Ochrona dróg przed
niszczeniem przez przeciążone pojazdy.

11

Informacja o wynikach kontroli wysłana do Sejmu 17 kwietnia 2012 r. w ramach zbiorczej informacji z cyklu 9 kontroli doraźnych Ochrona dróg przed
niszczeniem przez przeciążone pojazdy.

12

13Informacja

o wynikach kontroli wysłana do Sejmu 17 kwietnia 2012 r. w ramach zbiorczej informacji z cyklu 9 kontroli doraźnych Ochrona dróg przed
niszczeniem przez przeciążone pojazdy.
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401
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Wykorzystanie środków Unii Europejskiej
na realizację wybranych projektów dotyczących
aktywizacji zawodowej bezrobotnych w ramach
komponentu regionalnego Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
(I/11/017)
Ustalanie podatku rolnego i podatku
od nieruchomości oraz umarzanie i udzielanie
ulg w odniesieniu do tych podatków (I/12/001)
Prawidłowość wykorzystania przez jednostki
samorządu terytorialnego województwa
lubelskiego w 2011 roku dotacji celowych
udzielonych z budżetu państwa
na dofinansowanie zadań własnych (I/12/002)

Delegatura w Lublinie

Praca

Inna kontrola
doraźna

Delegatura w Lublinie

Finanse publiczne

Inna kontrola
doraźna

Delegatura w Lublinie

Finanse publiczne

Inna kontrola
doraźna

Ochrona przeciwpowodziowa realizowana
przez gminy położone nad Bugiem i Wieprzem
w woj. lubelskim (I/12/003)
Wykonywanie przez miasto Lublin zadań
w zakresie ochrony zabytków i opieki
nad zabytkami w latach 2009-2012 (I/12/006)

Delegatura w Lublinie

Gospodarka wodna

Inna kontrola
doraźna

Delegatura w Lublinie

Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego

Inna kontrola
doraźna

154.

Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego
na publicznych drogach gminnych
poprzez właściwe ich utrzymanie
oraz zachowanie porządku i czystości (I/12/009)

Delegatura w Lublinie

Transport

Inna kontrola
doraźna

155.

Wykorzystanie uwag i realizacja wniosków
pokontrolnych sformułowanych przez NIK
w temacie P/10/109 Prawidłowość utrzymania
i użytkowania obiektów budowlanych (K/11/013)

Delegatura w Lublinie

Sprawdzająca

156.

Realizacja wniosków pokontrolnych - po kontroli
P/10/167 „Funkcjonowanie straży gminnych
(miejskich)” (K/11/014)
Wykorzystanie uwag i realizacja wniosków
pokontrolnych sformułowanych przez NIK
w temacie P/09/147 Stan techniczny obiektów
użytkowanych przez publiczne zakłady opieki
zdrowotnej (K/11/015)
Działalność kontrolna Państwowej Straży
Pożarnej i nadzoru budowlanego w zakresie
możliwości ewakuacji z obiektów użyteczności
publicznej (R/12/007)

Delegatura w Lublinie

Budownictwo,
lokalne planowanie
i zagospodarowanie
przestrzenne
oraz mieszkalnictwo
Sprawy wewnętrzne

Delegatura w Lublinie

Zdrowie

Sprawdzająca

Delegatura w Lublinie

Sprawy wewnętrzne

Rozpoznawcza

159.

Prawidłowość udzielenia przez województwo
lubelskie zamówienia publicznego oraz realizacji
umowy na wykonanie ekspertyzy: „Analiza
postępów realizacji celu głównego RPO WL do
2010 r. za pomocą modelu HERMIN” (S/11/016)

Delegatura w Lublinie

Finanse publiczne/
Administracja
publiczna

Skargowa

160.

Sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad
przedsiębiorstwami komunikacji samochodowej
przez Samorząd Województwa Lubelskiego
w latach 2009-2011 (S/12/004)

Delegatura w Lublinie

Transport

Skargowa

161.

Prawidłowość realizacji przez Burmistrza Miasta
Radzyń Podlaski wybranych zadań w latach
2007-2011 (S/12/005)
Działalność gminy Jarczów w zakresie lokalizacji
i wdrażania planowanej budowy zespołu
elektrowni wiatrowych (S/12/008)
Ochrona dróg przed niszczeniem przez
przeciążone pojazdy (cykl 9 kontroli doraźnych)14
(I/10/004)

Delegatura w Lublinie

Administracja
publiczna

Skargowa

Delegatura w Lublinie

Środowisko

Skargowa

410

Delegatura w Olsztynie

Transport

Inna kontrola
doraźna

399

149.

150.

151.

152.

153.

157.

158.

162.

163.

Sprawdzająca

408

409

14

Informacja o wynikach kontroli wysłana do Sejmu 17 kwietnia 2012 r. w ramach zbiorczej informacji z cyklu 9 kontroli doraźnych Ochrona dróg przed
niszczeniem przez przeciążone pojazdy.
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Ochrona dróg przed niszczeniem przez
przeciążone pojazdy (cykl 9 kontroli doraźnych)15
(I/11/001)
Zakup i wykorzystanie specjalistycznego sprzętu
do pozyskiwania drewna przez Nadleśnictwo
Maskulińskie (S/11/003)
Zbycie przez gminę Kozłowo nieruchomości
gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie
Kozłowo, pod budowę wielorodzinnego budynku
mieszkalnego (S/11/004)

Delegatura w Olsztynie

Transport

Inna kontrola
doraźna

Delegatura w Olsztynie

Środowisko

Skargowa

Delegatura w Olsztynie

Skargowa

167.

Realizacja przez gminę miejską Braniewo
inwestycji pn. „Budowa kompleksu rekreacyjno - rehabilitacyjnego ZDROWE BRANIEWO budowa krytej pływalni w Braniewie” (S/12/001)

Delegatura w Olsztynie

Budownictwo,
lokalne planowanie
i zagospodarowanie
przestrzenne oraz
mieszkalnictwo/
Administracja
publiczna
Administracja
publiczna

168.

Prawidłowość uzyskania premii
termomodernizacyjnej przez Spółdzielnię
Mieszkaniową Jaroty w Olsztynie w latach 20082011 (S/12/002)
Inwestycje infrastrukturalne Oddziału Centrum
Realizacji Inwestycji PKP PLK SA we Wrocławiu
w latach 2010-2012 (I półrocze) (I/12/005)
Wykorzystanie uwag i realizacja wniosków
pokontrolnych z kontroli wykorzystania przez
właściwe organy administracji publicznej zadań
w zakresie zarządzania kryzysowego (K/12/002)

Delegatura w Olsztynie

Finanse publiczne

Skargowa

Delegatura w Opolu

Transport

Inna kontrola
doraźna

Delegatura w Opolu

Sprawy wewnętrzne

Sprawdzająca

Wykorzystanie uwag i wykonanie wniosków
z kontroli wydawania zezwoleń na budowę
połączeń dróg publicznych z obiektami
działalności gospodarczej i ich realizację
(K/12/003)
Przestrzeganie przez Agencję Nieruchomości
Rolnych Oddział Terenowy w Opolu zasad
dzierżawy wybranych nieruchomości rolnych
(S/11/003)
Przestrzeganie przez Agencję Nieruchomości
Rolnych Oddział Terenowy w Opolu zasad
w zakresie sprzedaży nieruchomości Zasobu
Własności Rolnej Skarbu Państwa (S/11/004)

Delegatura w Opolu

Transport

Sprawdzająca

Delegatura w Opolu

Rozwój wsi

Skargowa

Delegatura w Opolu

Rozwój wsi

Skargowa

174.

Realizacja przez Starostwo Powiatowe
w Głubczycach zadań związanych z usuwaniem
drzew z pasa drogowego dróg powiatowych oraz
zagospodarowanie drewna pozyskanego
w wyniku wycinki latach 2008-2011 (S/12/001)

Delegatura w Opolu

Środowisko

Skargowa

175.

Wykorzystanie uwag i realizacja wniosków
pokontrolnych z kontroli przygotowania jednostek
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do
prowadzenia czynności ratowniczych
na wysokości (K/12/004)
Wykorzystanie uwag i wykonanie wniosków
z kontroli wykonania przez Wojewódzki
Inspektorat Weterynarii w Opolu planu
finansowego w 2011 r., przeprowadzonej
w ramach kontroli wykonania w 2011 r. budżetu
państwa w części 85/16 (K/12/006)
Usuwanie przez powiaty pojazdów i prowadzenie
parkingów strzeżonych dla pojazdów usuniętych
z drogi (R/13/001)

Delegatura w Opolu

Sprawy wewnętrzne

Sprawdzająca

Delegatura w Opolu

Rolnictwo

Sprawdzająca

Delegatura w Opolu

Administracja
publiczna

Rozpoznawcza

164.

165.

166.

169.

170.

171.

172.

173.

176.

177.

15

Skargowa

Informacja o wynikach kontroli wysłana do Sejmu 17 kwietnia 2012 r. w ramach zbiorczej informacji z cyklu 9 kontroli doraźnych Ochrona dróg przed
niszczeniem przez przeciążone pojazdy.
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178.

Utrzymanie komunalnych budynków
mieszkalnych na terenie województwa
wielkopolskiego (I/12/002)

Delegatura w Poznaniu

Budownictwo,
lokalne planowanie
i zagospodarowanie
przestrzenne
oraz mieszkalnictwo
Administracja
publiczna
Oświata
i wychowanie

Inna kontrola
doraźna

179.

Delegatura w Poznaniu

180.

Udzielanie zamówień publicznych przez gminy
(K/12/001)
Finansowanie szkół niepublicznych przez
Starostwo Powiatowe w Kościanie,
z uwzględnieniem danych gromadzonych
w systemie informacji oświatowej (R/11/008)

181.

Udzielanie przez gminę Święcichowa wybranych
zamówień publicznych (S/11/009)

Delegatura w Poznaniu

Administracja
publiczna

Skargowa

182.

Udzielanie przez Wielkopolskie Centrum
Onkologii w Poznaniu zamówień publicznych
w latach 2008-2011 (S/11/0100
Udzielanie zamówień publicznych przez gminę
Gniezno (S/12/003)
Działalność organów administracji publicznej
w zakresie ochrony przeciwpowodziowej,
usuwania szkód oraz udzielania pomocy
poszkodowanym w wyniku powodzi na terenie
województwa podkarpackiego (I/10/044)
Realizacja polityki celnej państwa oraz
wykonywanie zadań związanych z wymiarem
i poborem podatku akcyzowego i innych
należności celno-podatkowych w zakresie
importu towarów zawierających alkohol etylowy
w latach 2004-2010 (I/11/012)
Gospodarowanie majątkiem ZOZ w Strzyżowie
w okresie 2008-2010 (I/12/004)
Prawidłowość gospodarowania mieniem Skarbu
Państwa oraz wydawania pozwoleń na budowę
przez Starostę Leskiego w latach 2008-2011
(I/12/011)

Delegatura w Poznaniu

Zdrowie

Skargowa

Delegatura w Poznaniu

Skargowa

Delegatura w Rzeszowie

Administracja
publiczna
Gospodarka wodna

Delegatura w Rzeszowie

Finanse publiczne

Inna kontrola
doraźna

Delegatura w Rzeszowie

Zdrowie

Delegatura w Rzeszowie

Skarb Państwa/
Administracja
publiczna

Inna kontrola
doraźna
Inna kontrola
doraźna

Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych
w gminie Zaleszany w latach 2006-2011
(I/12/012)
Gospodarowanie mieniem komunalnym przez
wójtów na terenie województwa podkarpackiego
w latach 2009-2011 (I/12/014)

Delegatura w Rzeszowie

Administracja
publiczna

Inna kontrola
doraźna

Delegatura w Rzeszowie

Inna kontrola
doraźna

190.

NPK Prawidłowość udzielania zamówień
publicznych oraz gospodarowania
nieruchomościami komunalnymi w gminie Dukla
w latach 2008-2011 (I/12/019)

Delegatura w Rzeszowie

191.

Realizacja „Programu Operacyjnego Współpracy
Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka na lata 2007-2013”
(I/13/001)
Wykonanie wniosków z kontroli P/10/161 dotyczącej stanu realizacji „Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 20082011” (K/11/021)
Wykonanie wniosków z kontroli P/09/112 dotyczącej zapewnienia obywatelom udziału
w postępowaniu dotyczącym ochrony
środowiska (K/11/022)

Delegatura w Rzeszowie

Budownictwo,
lokalne planowanie
i zagospodarowanie
przestrzenne oraz
mieszkalnictwo/
Administracja
publiczna
Budownictwo,
lokalne planowanie
i zagospodarowanie
przestrzenne oraz
mieszkalnictwo/
Administracja
publiczna
Rozwój regionalny

Delegatura w Rzeszowie

Transport

Sprawdzająca

Delegatura w Rzeszowie

Środowisko

Sprawdzająca

183.
184.

185.

186.
187.

188.

189.

192.

193.

Delegatura w Poznaniu

Sprawdzająca
Rozpoznawcza

Inna kontrola
doraźna

Inna kontrola
doraźna

Inna kontrola
doraźna
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194.

Wykonanie wniosków z kontroli I/09/012
dotyczącej pobierania oraz wykorzystywania
opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych (K/11/024)

Delegatura w Rzeszowie

Finanse publiczne

Sprawdzająca

195.

Wykonanie wniosków z kontroli P/10/140
dotyczącej prowadzenia przez gminy zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
w latach 2008-2010 (I półrocze) (K/11/025)

Delegatura w Rzeszowie

Środowisko

Sprawdzająca

196.

Wykonanie wniosków z kontroli P/08/023 Egzekwowanie przez naczelników urzędów
skarbowych zaległości podatkowych
i niepodatkowych (K/11/026)

Delegatura w Rzeszowie

Finanse publiczne

Sprawdzająca

197.

Wykonanie wniosków z kontroli P/10/125
„Realizacja przez starostów zadań dotyczących
gospodarki leśnej w lasach niestanowiących
własności Skarbu Państwa” (K/12/015)
Wykonanie wniosków z kontroli S/12/003
Prawidłowość prowadzenia inwestycji
polegającej na rozbudowie Szkoły Podstawowej
w Kańczudze (K/12/018)

Delegatura w Rzeszowie

Środowisko

Sprawdzająca

Delegatura w Rzeszowie

Oświata
i wychowanie

Sprawdzająca

Wykonanie wniosków z kontroli P/09/005
dotyczącej powiązań jednostek samorządu
terytorialnego z budżetem państwa w zakresie
wybranych dochodów i wydatków w 2009 roku
K/12/025
Wpływ inwestycji „Przebudowa drogi krajowej
nr 4” na bezpieczeństwo ruchu drogowego
w miejscowości Lubzina (R/12/007)
Prawidłowość gospodarowania
nieruchomościami gminy miasta Sanoka oraz
wydatkowania środków budżetowych
związanych z planowaną budową obwodnicy
Miasta Sanoka w latach 2008-2011 (R/12/026)

Delegatura w Rzeszowie

Budżet

Sprawdzająca

Delegatura w Rzeszowie

Transport/
sprawy wewnętrzne

Rozpoznawcza

Delegatura w Rzeszowie

Rozpoznawcza

202.

Prawidłowość działań organów administracji
publicznej związanych z budowa przez spółkę
AL-Stal Sp. z o.o. budynku produkcyjnego wraz
z częścią biurową w Głuchowie (S/10/009)

Delegatura w Rzeszowie

203.

Prawidłowość gospodarowania mieniem
komunalnym przez Wójta Gminy Wiązownica
S/11/014

Delegatura w Rzeszowie

204.

Gospodarowanie majątkiem firmy Hortino Zakład
Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o.
w Leżajsku (S/11/016)
Prawidłowość gospodarowania mieniem przez
Wójta Gminy Bircza (S/11/018)

Delegatura w Rzeszowie

Budownictwo,
lokalne planowanie
i zagospodarowanie
przestrzenne oraz
mieszkalnictwo/
Administracja
publiczna
Budownictwo,
lokalne planowanie
i zagospodarowanie
przestrzenne
oraz mieszkalnictwo
Budownictwo,
lokalne planowanie
i zagospodarowanie
przestrzenne oraz
mieszkalnictwo/
Administracja
publiczna
Rynki rolne

Skargowa

Prawidłowość prowadzenia inwestycji „Budowa
biblioteki” oraz wykorzystanie środków
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
w Państwowej Wyższej Szkole TechnicznoEkonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza
w Jarosławiu w okresie 2007-2011 r. (S/11/019)

Delegatura w Rzeszowie

Budownictwo,
lokalne planowanie
i zagospodarowanie
przestrzenne oraz
mieszkalnictwo/
Administracja
publiczna
Szkolnictwo
wyższe/
Skarb Państwa

198.

199.

200.

201.

205.

206.
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Skargowa

Skargowa

Skargowa

Skargowa
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207.

Prawidłowość prowadzenia postępowań przez
Dyrektora Izby Celnej w Przemyślu w zakresie
udzielania ulg podatkowych w latach 2010-2011
(S/12/001)

Delegatura w Rzeszowie

Finanse publiczne

Skargowa

208.

Prawidłowość rozliczenia inwestycji pn.
„Rozbudowa i przebudowa DPG w Medyce”
(S/12/002)
Prawidłowość prowadzenia inwestycji
polegającej na rozbudowie Szkoły Podstawowej
w Kańczudze (S/12/003)
Prawidłowość ustalania wysokości,
przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy
materialnej dla studentów Uniwersytetu
Rzeszowskiego (S/12/005)

Delegatura w Rzeszowie

Skarb Państwa/
sprawy wewnętrzne

Skargowa

Delegatura w Rzeszowie

Oświata
i wychowanie

Skargowa

Delegatura w Rzeszowie

Szkolnictwo wyższe

Skargowa

Przyznawanie środków na turnusy
rehabilitacyjne dla niepełnosprawnych przez
MOPS w Rzeszowie (S/12/006)
Prawidłowość prywatyzacji Zakładów Tworzyw
Sztucznych Gamrat SA w Jaśle (S/12/008)
Prawidłowość działania organów administracji
publicznej w zakresie prowadzenia ewidencji
gruntów i budynków oraz naliczania podatku od
nieruchomości na terenie miasta Nowa Dęba
(S/12/009)
Działalność Burmistrza Miasta i Gminy
Cieszanów w zakresie funkcjonowania gminnych
placówek oświatowych (S/12/010)

Delegatura w Rzeszowie

Zabezpieczenie
społeczne

Skargowa

Delegatura w Rzeszowie

Skarb Państwa

Skargowa

Delegatura w Rzeszowie

Skargowa

215.

Prawidłowość działań Nadleśnictwa Leżajsk oraz
organów administracji publicznej związanych
z eksploatacją kopalin kruszywa na terenie
gminy Czarna w latach 2009-2011 (S/12/013)

Delegatura w Rzeszowie

Budownictwo,
lokalne planowanie
i zagospodarowanie
przestrzenne oraz
mieszkalnictwo
Oświata
i wychowanie/
Administracja
publiczna
Środowisko/
gospodarka

216.

Funkcjonowanie Schroniska dla Nieletnich
w Łańcucie w latach 2009-2012 (I półrocze)
(S/12/016)
Realizacja inwestycji polegającej na
przebudowie drogi gminnej nr 108158R
w miejscowości Nosówka przez Urząd Miasta
i Gminy Boguchwała (S/12/017)

Delegatura w Rzeszowie

Rodzina

Skargowa

Delegatura w Rzeszowie

Transport

Skargowa

Prawidłowość prowadzenia postępowania
w przedmiocie zobowiązania podatkowego
w podatku akcyzowym w latach 2010-2012
u podatnika LABOREX spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością przez Urząd Celny
w Rzeszowie (S/12/020)
Działalność organów administracji publicznej
związana z realizacją inwestycji budowy
elektrowni wiatrowych na terenie miejscowości
Wola Rafałowska i Malawa (S/12/021)

Delegatura w Rzeszowie

Finanse publiczne

Skargowa

Delegatura w Rzeszowie

Środowisko

Skargowa

Prawidłowość działań organów administracji
publicznej w zakresie dotyczącym wydania
pozwolenia na rekultywację wyrobiska po byłej
cegielni w miejscowości Przewrotne wydanego
dla firmy Global Technology w Krakowie
(S/12/022)
Działalność Naczelnika Urzędu Skarbowego
w Łańcucie w zakresie prowadzenia kontroli
podatkowej (S/12/023)
Prawidłowość działań organów administracji
publicznej w sprawie związanej z brakiem
odpowiedniego dojazdu do osiedla Łuże
w Mielcu (S/12/024)

Delegatura w Rzeszowie

Środowisko

Skargowa

Delegatura w Rzeszowie

Finanse publiczne

Skargowa

Delegatura w Rzeszowie

Transport/
Administracja
publiczna

Skargowa

209.

210.

211.

212.
213.

214.

217.

218.

219.

220.

221.

222.

Delegatura w Rzeszowie

Skargowa

Skargowa
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223.

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)

Delegatura w Rzeszowie

Zabezpieczenie
społeczne

Skargowa

224.

Prawidłowość przyznawania i podziału środków
na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na
terenie województwa podkarpackiego w latach
2008-2012 (S/13/002)

Delegatura w Rzeszowie

Finanse publiczne

Skargowa

225.

Działania Wojewody Lubelskiego w odniesieniu
do roszczeń reprywatyzacyjnych dot. zespołu
dworsko-parkowego w Bystrzycy (S/13/003)
Gospodarowanie odpadami komunalnymi
w gminie Miasto Szczecin w latach 2010-2011
(I półrocze) (I/11/003)
Przygotowanie i stan realizacji przedsięwzięcia
inwestycyjnego pn. SERVICE INTER-LAB
Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla
Sektora Usług (I/12/002)

Delegatura w Rzeszowie

Skarb Państwa

Skargowa

Delegatura w Szczecinie

Środowisko

Inna kontrola
doraźna

Delegatura w Szczecinie

Oświata
i wychowanie

Inna kontrola
doraźna

228.

Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu
Państwa i powiatów oddanymi w trwały zarząd
w latach 2009-2011 na terenie województwa
zachodniopomorskiego (I/12/009)

Delegatura w Szczecinie

Skarb Państwa/
Administracja
publiczna

Inna kontrola
doraźna

229.

Wykonywanie przez właściwe organy
administracji publicznej zadań w zakresie
zarządzania kryzysowego w latach 2007-2010 realizacja wniosków pokontrolnych z kontroli
P/10/006 (K/12/003)
Realizacja wniosków pokontrolnych
sformułowanych w wyniku kontroli I/09/002
przeprowadzonej w zakresie udzielania dotacji
z budżetu gminy zakładom budżetowym,
gospodarstwom pomocniczym i podmiotom
niezaliczanym do sektora finansów publicznych
w latach 2007-2008 (K/12/004)

Delegatura w Szczecinie

Sprawy wewnętrzne

Sprawdzająca

Delegatura w Szczecinie

Finanse publiczne

Sprawdzająca

Funkcjonowanie straży gminnych (miejskich)
(K/12/005)
Funkcjonowanie systemu dodatków
mieszkaniowych - realizacja wniosków z kontroli
(P/09/107) (K/12/007)
Realizacja wniosków pokontrolnych przez Gminę
Kobylanka z kontroli przeprowadzonej
w zakresie wykonywania gospodarki finansowej
gminy w 2007 r. (K/12/008)

Delegatura w Szczecinie

Sprawy wewnętrzne

Sprawdzająca

Delegatura w Szczecinie

Finanse publiczne/
Ochrona socjalna

Sprawdzająca

Delegatura w Szczecinie

Finanse publiczne/
Administracja
publiczna

Sprawdzająca

Jakość wód w jeziorze Miedwie i zapewnienie
warunków do ich komunalnego wykorzystania
(R/12/006)
Udzielanie pożyczek ze środków Izby Rolniczej
w Szczecinie (S/10/004)
Przestrzeganie wymogów formalno-prawnych
dotyczących lokalizacji farm wiatrowych na
terenie gminy Sianów (S/11/006)
Przestrzeganie wymogów formalnych i prawnoadministracyjnych związanych z budowa farm
wiatrowych na terenie gminy Czaplinek
(S/11/007)
Przestrzeganie wymogów formalno-prawnych
związanych z budowa linii energetycznej na
trasie Bonin-Mostowo w latach 2001-2005
(S/11/008)
Realizacja inwestycji obejmujących
zabezpieczenie przeciwpowodziowe rzeki
Parsęty na terenie miasta Kołobrzegu w latach
2009-2011 (S/12/001)

Delegatura w Szczecinie

Środowisko/
Gospodarka wodna

Rozpoznawcza

Delegatura w Szczecinie

Finanse publiczne

Skargowa

Delegatura w Szczecinie

Środowisko

Skargowa

Delegatura w Szczecinie

Środowisko

Skargowa

Delegatura w Szczecinie

Gospodarka

Skargowa

Delegatura w Szczecinie

Gospodarka wodna

Skargowa

226.

227.

230.

231.
232.

233.

234.

235.
236.

237.

238.

239.
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240.

Prawidłowość wydzierżawiania przez
Nadleśnictwo Mieszkowice nieruchomości
przejętych nieodpłatnie od Agencji
Nieruchomości Rolnych (S/12/010)

Delegatura w Szczecinie

Skarb Państwa

Skargowa

241.

Realizacja projektu inwestycyjnego pn. Budowa
drogi ekspresowej S8 na odcinku węzła
„Konotopa” do węzła „Prymasa Tysiąclecia”
(I/11/004)
Realizacja zadań z zakresu ochrony
przeciwpożarowej w budynkach będących
siedzibami urzędów miast i gmin województwa
mazowieckiego16 (I/11/010)
Kontrola kosztów utrzymania przejścia
granicznego Warszawa-Okęcie w Porcie
Lotniczym im. Fryderyka Chopina w Warszawie
(I/11/011)
Utrzymanie terenów nieruchomości gruntowych
w celu podniesienia walorów krajobrazowych
i estetycznych gmin województwa
mazowieckiego17 (I/11/012)

Delegatura w Warszawie

Transport

Inna kontrola
doraźna

Delegatura w Warszawie

Sprawy wewnętrzne

Inna kontrola
doraźna

Delegatura w Warszawie

Sprawy wewnętrzne

Inna kontrola
doraźna

Delegatura w Warszawie

Środowisko

Inna kontrola
doraźna

Gospodarowanie środkami Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie (I/12/003)
Realizacja obowiązku ogłaszania aktów
prawnych w postaci dokumentów
elektronicznych przez organy administracji
publicznej w województwie mazowieckim
(I/12/006)
Gospodarowanie środkami Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie (I/13/008)
Wykonanie budżetu Aresztu Śledczego
Warszawa-Mokotów w 2010 r. (K/11/013)
Wykonywanie zadań w zakresie zarządzania
kryzysowego (K/11/014)
Stan techniczny obiektów użytkowanych przez
publiczne zakłady opieki zdrowotnej (K/11/017)

Delegatura w Warszawie

Środowisko

Inna kontrola
doraźna

Delegatura w Warszawie

Administracja
publiczna/
informatyzacja

Inna kontrola
doraźna

Delegatura w Warszawie

Środowisko

Inna kontrola
doraźna

Delegatura w Warszawie

Sprawiedliwość

Sprawdzająca

Delegatura w Warszawie

Sprawy wewnętrzne

Sprawdzająca

Delegatura w Warszawie

Sprawdzająca

Realizacja zadań przez starostów w zakresie
gospodarki leśnej w lasach niepaństwowych
(K/12/002)
Utrzymanie terenów nieruchomości gruntowych
w celu podniesienia walorów krajobrazowych
i estetycznych gmin województwa
mazowieckiego
(K/12/007)
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 20092011 (I kwartał) (K/13/007)
Działania podmiotów biorących udział w procesie
usuwania pojazdów nieprawidłowo
zaparkowanych (S/11/007)
Ustalenie zasad odpłatności w przedszkolach
publicznych oraz przyznawanie, przekazywanie
i rozliczanie dotacji dla przedszkoli
niepublicznych w gminie Lesznowola (S/11/016)

Delegatura w Warszawie

Zdrowie/
Budownictwo,
lokalne planowanie
i zagospodarowanie
przestrzenne
oraz mieszkalnictwo
Środowisko

Delegatura w Warszawie

Środowisko

Sprawdzająca

Delegatura w Warszawie

Finanse publiczne/
transport

Sprawdzająca

Delegatura w Warszawie

Sprawy wewnętrzne

Skargowa

Delegatura w Warszawie

Oświata
wychowanie

Skargowa

242.

243.

244.

245.

246.

247.

248.
249.
250.

251.

252.

253.

254.

255.

16
17

432

433

Sprawdzająca

437

Informacja o wynikach kontroli wysłana do właściwego wojewody 11 maja 2012 r.
Informacja o wynikach kontroli wysłana do właściwego wojewody 5 marca 2012 r.
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Funkcjonowanie Mazowieckiego Inspektoratu
Transportu Drogowego w Radomiu (S/12/001)
Działania podejmowane przez Burmistrza Marek
w zakresie ściągalności zaległych opłat
i zobowiązań oraz udzielania zamówień
publicznych w latach 2007-2011 (S/12/005)
Prawidłowość udzielenia i realizacji zamówienia
publicznego na rewaloryzację i rewitalizację
zabytkowego przedpola Pałacu Wilanowskiego
(S/13/005)
Realizacja inwestycji wieloletniej finansowanej
ze środków publicznych pn. „Budowa Biblioteki
Głównej Uniwersytetu Wrocławskiego” oraz
wybranych aspektów działalności Uniwersytetu
Wrocławskiego (K/12/003)
Wybrane zagadnienia gospodarowania środkami
publicznymi w latach 2010-2011 oraz realizacja
wniosków pokontrolnych sformułowanych po
kontroli NIK, przeprowadzonej w 2010 r.
(K/12/004)
Realizacja wniosków zawartych w wystąpieniu
pokontrolnym z dnia 11 czerwca 2008 r.
nr S/07/006; LWR-4113-1/2008 w okresie od
1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2011 r.
(K/12/006)
Wykorzystanie majątku i środków państwowych
oraz wywiązywanie się z zobowiązań
finansowych na rzecz państwa przez Zakłady
Chemiczne „Jelchem” SA w Jeleniej Górze
(S/08/013)
Wybrane aspekty działalności spalarni odpadów
medycznych w Sycowie w latach 2008-2011
(I półrocze) (S/10/008)
Realizacja zadań gminy Bielawa
podejmowanych w zakresie budownictwa
mieszkaniowego (S/11/003)

Delegatura w Warszawie

Transport

Skargowa

Delegatura w Warszawie

Finanse publiczne

Skargowa

Delegatura w Warszawie

Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego

Skargowa

Delegatura we Wrocławiu

Szkolnictwo wyższe

Sprawdzająca

Delegatura we Wrocławiu

Finanse publiczne

Sprawdzająca

Delegatura we Wrocławiu

Administracja
publiczna

Sprawdzająca

Delegatura we Wrocławiu

Skarb Państwa

Skargowa

Delegatura we Wrocławiu

Środowisko

Skargowa

Delegatura we Wrocławiu

Skargowa

Funkcjonowanie Izby Wytrzeźwień Wrocławia
(S/11/006)
Przygotowanie i realizacja wybranych zadań
drogowych (S/12/002)
Wybrane zagadnienia wybranych aspektów
działalności związanej z przekształceniami
własnościowymi Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie
i Regionalnego Centrum Zdrowia Spółka z o.o.
w Lubinie (S/12/005)
Wykorzystanie środków finansowych na regulacje i tworzenie motywacyjnego systemu wynagrodzeń w Izbie Celnej we Wrocławiu (S/12/008)
Wykonywanie wybranych dochodów i wydatków
przez gminy w województwie lubuskim (I/11/003)
Udzielanie zamówień publicznych przez miasto
Żary oraz realizacja umów w tym zakresie
w latach 2010-2012 (I/12/003)
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)
Funkcjonowanie nadzoru budowlanego
w województwie lubuskim (K/12/002)

Delegatura we Wrocławiu

Budownictwo,
lokalne planowanie
i zagospodarowanie
przestrzenne
oraz mieszkalnictwo
Zdrowie

Delegatura we Wrocławiu

Transport

Skargowa

Delegatura we Wrocławiu

Zdrowie

Skargowa

Delegatura we Wrocławiu

Praca

Skargowa

Delegatura
w Zielonej Górze
Delegatura
w Zielonej Górze

Administracja
publiczna
Administracja
publiczna

Inna kontrola
doraźna
Inna kontrola
doraźna

Delegatura
w Zielonej Górze

Administracja
publiczna

Inna kontrola
doraźna

Delegatura
w Zielonej Górze

Budownictwo,
lokalne planowanie
i zagospodarowanie
przestrzenne oraz
mieszkalnictwo

Sprawdzająca

Skargowa
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274.

275.

276.

277.

278.

Udzielanie licencji na wykonywanie transportu
drogowego taksówkami przez gminy
województwa lubuskiego (R/12/001)
Działania podejmowane w latach 2009-2011
w celu ustabilizowania sytuacji finansowej
Samodzielnego Publicznego Szpitala
Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim
(S/11/004)
Wykonywanie przez Burmistrza Miasta Kostrzyn
nad Odrą obowiązków określonych w ustawie
o bezpieczeństwie imprez masowych, w zakresie
zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom
Przystanku Woodstock w latach 2011-2012
(S/12/004)
Realizacja inwestycji oraz sposób
gospodarowania mieniem przez gminę Cybinka
w latach 2008-2012 (I kwartał) (S/12/005)
Udzielanie zamówień publicznych przez Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Zielonej Górze oraz realizacja umów w tym
zakresie w latach 2010-2012 (S/12/006)

Delegatura
w Zielonej Górze

Transport

Rozpoznawcza

Delegatura
w Zielonej Górze

Zdrowie

Skargowa

Delegatura
w Zielonej Górze

Sprawy wewnętrzne

Skargowa

Delegatura
w Zielonej Górze

Administracja
publiczna

Skargowa

Delegatura
w Zielonej Górze

Skargowa

Działalność Powiatowego Zespołu do spraw
Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej
Górze, ze szczególnym uwzględnieniem
terminowości prowadzonych postępowań
w okresie od 1 lipca 2011 do 31 grudnia 2012
(S/13/001)

Delegatura
w Zielonej Górze

Budownictwo,
lokalne planowanie
i zagospodarowanie
przestrzenne oraz
mieszkalnictwo
Zabezpieczenie
społeczne

450

Skargowa
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4. Karty wybranych kontroli planowych oraz doraźnych zakończonych informacją

lub wystąpieniem pokontrolnym w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 marca 2013 r.

TYTUŁ KONTROLI

Wdrażanie budżetu państwa w układzie zadaniowym – ocena
procesów: planowania, monitorowania i sprawozdawczości

18

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

Ogólne usługi publiczne

Budżet

19

Departament Administracji
Publicznej
P/11/001

PRIORYTET

20

Państwo sprawne i przyjazne
obywatelowi

CEL OGÓLNY
Celem kontroli była ocena stanu wdrażania zarządzania zadaniami publicznymi (w zakresie planowania, monitorowania
i sprawozdawczości) ustalonymi w ramach układu zadaniowego budżetu państwa
ZAKRES PODMIOTOWY
Kontrolę przeprowadzono w 48 jednostkach: Ministerstwie Finansów (dwie kontrole), w 16 pozostałych ministerstwach, w 16 urzędach
wojewódzkich oraz w 15 innych jednostkach sektora finansów publicznych
Zgodnie z art. 2 pkt 3 uchwalonej w 2009 r. ustawy o finansach publicznych (ufp) – układ
zadaniowy budżetu państwa został zdefiniowany jako zestawienie odpowiednio wydatków
budżetu państwa lub kosztów jednostki sektora finansów publicznych sporządzone według
funkcji państwa, oznaczających poszczególne obszary działań państwa oraz zadań budżetowych grupujących wydatki według celów;
i podzadań budżetowych grupujących działania umożliwiające realizację celów zadania, w ramach którego podzadania te zostały
wyodrębnione wraz z opisem celów tych zadań i podzadań, a także z bazowymi i docelowymi miernikami stopnia realizacji celów
działalności państwa, oznaczającymi wartościowe, ilościowe lub opisowe określenie bazowego i docelowego poziomu efektów
poniesionych nakładów. Ustawa ta określa zasady i tryb sporządzania budżetu państwa w układzie zadaniowym, w tym odnoszące się
m.in. do: przygotowania uzasadnienia do projektu ustawy budżetowej (art. 142 pkt 10 i 11 ufp); planowania wieloletniego (art. 103-108
ufp); ewidencji wykonania budżetu w układzie zadaniowym (art. 40 ust. 3 pkt 2 ufp); sprawozdawczości z wykonania budżetu w układzie
zadaniowym (art. 41 ust. 4 ufp) oraz sporządzania informacji o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym (art. 182 ust. 2 pkt 5 ufp).
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie, z punktu widzenia kryterium celowości,
zastosowane przez Ministra Finansów zasady i metody realizacji procesu wdrażania koncepcji
budżetu zadaniowego. Realizowany przez Ministra Finansów, przy pomocy Koordynatora Krajowego Budżetu Zadaniowego (KKBZ) oraz
Ministerstwa Finansów, proces wdrażania planowania w układzie zadaniowym nie prowadzi do osiągnięcia celu przyjętego w „Planie

SYNTEZA

COFOG (Classification of the Functions of Government) – międzynarodowa klasyfikacja ONZ, która podzieliła obowiązki państwa wobec obywateli na
10 funkcji. Są to: ogólne usługi publiczne; obronność; porządek publiczny i bezpieczeństwo; sprawy gospodarcze; ochrona środowiska; mieszkalnictwo
i infrastruktura komunalna; zdrowie; wypoczynek, kultura i religia; szkolnictwo oraz ochrona socjalna.
18

Pojęcie wprowadzone art. 149 Konstytucji RP i dookreślone ustawą z dnia 4 września 1997 r. ze zm. o działach administracji rządowej, mające na celu
umożliwienie Prezesowi Rady Ministrów elastycznego kształtowania liczby i kompetencji członków Rady Ministrów. Obecnie obwiązujące przepisy określają
liczbę działów na 34.
19

20 W Planie pracy na 2012 r. NIK przyjęła cztery priorytety kontroli – główny i trzy dodatkowe. Są to: Zapewnienie bieżącej i długookresowej stabilności
finansowej państwa (priorytet główny), Poprawa skuteczności systemu edukacyjnego, Zapewnienie powszechnej i niezawodnej opieki medycznej,
Zachowanie dziedzictwa narodowego, zasobów naturalnych i ładu przestrzennego. Ponadto w 2012 r. zakończone zostały kontrole rozpoczęte w 2011 r.
i wcześniej. W latach 2009-2011 zamiast priorytetów obowiązywały trzy główne kierunki kontroli: Państwo sprawne i przyjazne obywatelowi, Państwo
efektywnie zarządzające zasobami publicznymi, Polska w Unii Europejskiej.
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rozwoju i konsolidacji finansów publicznych 2010- 2011”, jakim jest zmiana procesu przygotowania i realizacji budżetu państwa. Zmiana ta
miała doprowadzić do zwiększenia efektywności zarządzania i wydatkowania środków publicznych oraz wiarygodności, przejrzystości
i przewidywalności polityki fiskalnej poprzez powiązanie wydatków ze średnio i długookresowymi priorytetami rządu. Ponadto do
zapewnienia możliwości oceny stopnia osiągnięcia tych celów za pomocą sprawozdawczości opartej na mierzeniu efektów działalności
instytucji publicznych oraz skuteczności polityk. Wreszcie wzmocnić się miała przejrzystość polityk państwa. NIK przy formułowaniu oceny
uwzględniła, że działania Ministra Finansów, jak i innych podmiotów uczestniczących we wdrażaniu budżetu zadaniowego, prowadzone
były w warunkach określonych przez przepisy ustawowe, które zdaniem NIK wymagają uzupełnienia i doprecyzowania.
Kierownicy kontrolowanych jednostek, uczestnicząc w procesie wdrażania układu zadaniowego budżetu państwa, na ogół prawidłowo, na
podstawie obowiązujących przepisów, realizowali zadania w zakresie planowania i wykonywania wydatków budżetu państwa w układzie
zadaniowym na 2011 r., w ramach trzech objętych kontrolą obszarów, tj.: (1) określenia treści zadań, podzadań oraz celów i mierników
z nimi związanych, jak również określenia treści działań, (2) monitorowania osiągania celów zadań budżetowych i realizacji celów
podzadań grupujących działania umożliwiające osiąganie celów zadania budżetowego, w ramach którego podzadania te zostały
wyodrębnione, w kontekście sporządzania materiałów na potrzeby opracowania informacji o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym,
(3) zarządzania procesami planowania wydatków w układzie zadaniowym, monitorowania osiąganych rezultatów oraz sprawozdawczości.
Podkreślić jednak należy, że skuteczność ich działań dla osiągnięcia celów wdrożenia budżetu zadaniowego zależy bezpośrednio od
przyjętych przez organ odpowiedzialny za ten proces zasad i metod wdrażania, które nie były skuteczne.
Rozwiązania prawne odnoszące się do procesów planowania, realizacji i sprawozdawczości w ramach budżetu zadaniowego nie
uwzględniają odmienności struktury układu zadaniowego w stosunku do struktury układu tradycyjnego budżetu, co ogranicza możliwość
ich zastosowania do osiągnięcia celów wdrożenia budżetu zadaniowego. Ograniczenia takie wynikają m.in. z tego, że struktura zadań
budżetowych ministrów została ustalona w ramach 22 funkcji państwa według kryterium dysponowania środkami części budżetowych,
a odpowiedzialność ministrów za realizację zadań została im powierzona w ramach obowiązku kierowania 34 działami administracji
rządowej. Występujące w planowaniu budżetowym zróżnicowanie źródeł finansowania powoduje niespójną prezentację wartości
mierników osiągania celów zadań ujętych w skonsolidowanym planie wydatków (finansowanych z budżetu państwa oraz z innych źródeł,
m.in. funduszy celowych) oraz mierników osiągania celów funkcji państwa ujętych w WPFP (finansowanych wyłącznie z budżetu państwa).
Zakres podmiotowy skonsolidowanego planu wydatków określonego w art. 142 pkt 11 ufp nie obejmuje części podmiotów sektora
finansów publicznych, m.in. Narodowego Funduszu Zdrowia, które realizują ważne dla społeczeństwa zadania, dysponując znacznymi
środkami publicznymi.
Planowanie w układzie zadaniowym wdrażane jest bez zachowania spójności terminu sporządzania rocznych planów działalności
z terminami sporządzania planów wydatków w układzie zadaniowym. Brak tej spójności powoduje, że plany działalności tworzone są, gdy
nie są jeszcze znane ostateczne kwoty środków na realizację zadań.
Przepisy dotyczące sporządzania formularzy planistycznych BZ są nieprecyzyjnie i niejednoznacznie sformułowane, co powoduje ich
niejednolitą interpretację przez dysponentów środków i wpływa niekorzystnie na rzetelność i kompletność danych ujmowanych w tych
formularzach. Koordynator Krajowy Budżetu Zadaniowego w 2011 r. nie korygował na bieżąco nieprawidłowych i niekompletnych danych,
przez co błędy zostały powielone w zbiorczym planie wydatków budżetu państwa w układzie zadaniowym, ujętym w uzasadnieniu do
projektu ustawy budżetowej na 2011 r.
Nie została opracowana ostateczna struktura układu zadaniowego dla zadań budżetowych wynikających z ustawy o działach administracji
rządowej, wchodzących w zakres właściwości poszczególnych ministrów, co wpływa negatywnie na dokonanie rzetelnej agregacji
i zachowania spójności łącznych danych ujmowanych w zbiorczym planie wydatków budżetu państwa w układzie zadaniowym. KKBZ nie
dokonał przeglądu i weryfikacji przydatności mierników stopnia osiągania celów zadań ujętych w centralnej bazie mierników przed jej
udostępnieniem dysponentom środków. Pozwoliłoby to na jej pełniejsze wykorzystanie i ograniczenie błędów popełnionych przez
dysponentów środków przy ustalaniu mierników.
W planowaniu wydatków w układzie zadaniowym dysponenci przyjmowali uproszczony sposób ustalania kosztów działań składających się
na koszty podzadań i zadań, polegający na przyporządkowywaniu do działań (za pomocą różnych metod) kwot wydatków planowanych
w układzie tradycyjnym budżetu, co ograniczało możliwość zastosowania układu zadaniowego budżetu, jako narzędzia efektywnego
zarządzania środkami publicznymi. Brak przepisów dotyczących sporządzania i uaktualniania planów wydatków w układzie zadaniowym
przez dysponentów środków powodował, że część dysponentów takich planów nie sporządzała lub jeżeli je sporządziła, to ich nie
uaktualniała, i w rezultacie nie mogła ich wykorzystać do skutecznego i efektywnego zarządzania zadaniami publicznymi.
Minister Finansów nie wskazał szczegółowych zasad prowadzenia ewidencji wykonania budżetu w układzie zadaniowym, co oznaczało
dowolność w ich określaniu przez dysponentów środków i ograniczało możliwość uzyskania i analizy porównywalnych danych
o skuteczności i efektywności osiągania celów zadań.
Jednocześnie NIK zwracała uwagę, że działania podejmowane w zakresie planowania i realizacji układu zadaniowego, w poszczególnych
kontrolowanych jednostkach, mogą okazać się niewystarczające do tego, aby budżet zadaniowy był skutecznym narzędziem sprawnego
zarządzania zadaniami publicznymi. Nie w pełni bowiem zrealizowane zostały zadania w zakresie m.in. przygotowania organizacyjnego
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do wdrażania budżetu państwa w układzie zadaniowym, w szczególności wyznaczania przez ministrów i wojewodów jednostkom
podległym i nadzorowanym czynności do realizacji w ramach procesów: planowania, monitorowania i sprawozdawczości wydatków
w układzie zadaniowym, a także obowiązku opracowania formularzy planistycznych stanowiących podstawę przygotowania uzasadnienia
do projektu ustawy budżetowej na rok 2011 zgodnie z wymogami noty budżetowej.

WNIOSKI POKONTROLNE
SYSTEMOWE
NIK wnioskowała do Ministra Finansów o przeprowadzenie
analizy przebiegu i osiągniętych dotychczas efektów procesu
wdrażania koncepcji budżetu zadaniowego i na tej podstawie

zweryfikowanie (z uwzględnieniem uwag NIK) przyjętych zasad
i metod wdrażania pod kątem ich skuteczności w osiąganiu
celu tego procesu.

TYTUŁ KONTROLI

Pozyskiwanie środków z budżetu Unii Europejskiej przez małe
jednostki samorządu terytorialnego

Departament Administracji
Publicznej
P/11/002

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Ogólne usługi publiczne

Rozwój regionalny

Polska w Unii Europejskiej

CEL OGÓLNY
Ustalenie przyczyn, z powodu których małe jednostki samorządu terytorialnego nie korzystają lub korzystają w ograniczonym stopniu ze
środków z budżetu Unii Europejskiej
ZAKRES PODMIOTOWY
Kontrolę przeprowadzono w 57 jednostkach położonych na terenie ośmiu województw, tj. w 32 urzędach gmin, 16 starostwach, ośmiu
urzędach marszałkowskich i w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych. Ponadto do 142 powiatów, 207 gmin z terenu
16 województw oraz do 13 Instytucji Zarządzających nieobjętych kontrolą skierowano ankiety. Do badania ankietowego przystąpiło
280 jednostek, tj. 116 powiatów, 151 gmin i wszystkie 13 instytucji zarządzających
W perspektywie budżetowej 2007-2013 jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjenci
mogą korzystać ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach:
1) regionalnych programów operacyjnych, 2) Programu Operacyjnego Rozwój Polski
Wschodniej, 3) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 4) Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 5) Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, 6) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 7) programów współpracy transgranicznej. Ponadto j.s.t.
pozyskiwały środki m.in. w ramach programów: Leonardo da Vinci i Comenius.
W porównaniu z poprzednią perspektywą budżetową zwiększyła się znacznie rola samorządów województw w zarządzaniu i wdrażaniu
programów unijnych. Zarządy województw pełnią rolę instytucji zarządzających regionalnymi programami operacyjnymi, a także pełnią
funkcję instytucji pośredniczących dla: 1) komponentu regionalnego PO KL, 2) PROW – w działaniach: Poprawianie i rozwijanie
infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa; Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej; Odnowa
i rozwój wsi; Działania realizowane w ramach osi Leader. Małe jednostki samorządu terytorialnego, ubiegając się o środki z budżetu Unii
Europejskiej, są w stanie spełnić warunki określone przede wszystkim w PROW, programach regionalnych i w PO KL. Pozostałe programy
operacyjne są albo skierowane głównie do innych beneficjentów (PO IG), albo skonstruowane przede wszystkim dla realizacji dużych
projektów (PO IŚ, PO RPW).
Większość instytucji zarządzających RPO wprowadziła do tych programów zapisy stanowiące pewnego rodzaju ułatwienia dla małych
j.s.t., jednak z uwagi na przepis art. 26 ust. 2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, który nakłada na instytucje zarządzające
programami operacyjnymi obowiązek uwzględniania zasady równego dostępu do pomocy wszystkich kategorii beneficjentów w ramach
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY
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programu oraz zapewniania przejrzystości reguł stosowanych przy ocenie projektów, niemożliwe jest stwarzanie dla małych j.s.t. dużych
ułatwień i preferencji przy pozyskiwaniu środków z budżetu Unii Europejskiej.
Ogólne zasady funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli dla programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności zostały określone w rozporządzeniu 1083/2006, w tym m.in. określone zostały najważniejsze
instytucje systemu oraz pełnione przez nie funkcje, zasady monitorowania, informacji i promocji, a także obowiązki państw członkowskich
w zakresie zarządzania i kontroli. Podstawowym aktem prawa polskiego regulującym sprawy związane z zarządzaniem programami
operacyjnymi jest ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. W myśl postanowień art. 25 pkt 1 tej ustawy za prawidłową realizację
programu operacyjnego odpowiada instytucja zarządzająca, którą jest odpowiednio minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego lub
zarząd województwa.
Instytucja zarządzająca ponosi odpowiedzialność za prawidłowość realizacji zadań powierzonych instytucji pośredniczącej oraz
zatwierdza procedury dokonywania czynności w ramach powierzonych zadań, opracowane przez instytucję pośredniczącą (art. 27 ust. 2
i 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju). Z dniem 1 stycznia 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych. W myśl art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych środkami publicznymi są środki pochodzące z budżetu
UE oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA. W art. 5 ust. 3 ww. ustawy wskazano,
jakie środki zalicza się do środków europejskich. Zgodnie z art. 212 ust. 1 ustawy o finansach publicznych uchwała budżetowa jednostek
samorządu terytorialnego określa łączną kwotę planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyodrębnieniem
dochodów bieżących i majątkowych (pkt 1), łączną kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego
z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych (pkt 2). Zgodnie art. 216 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wydatki
budżetu j.s.t. są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności programów finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 przywołanej ustawy o finansach publicznych.
Z ustaleń kontroli wynika, że najważniejszym czynnikiem wpływającym na decyzje małych
jednostek samorządu terytorialnego co do ubiegania się o środki z budżetu Unii Europejskiej są
ich możliwości finansowe. Inne czynniki, takie jak przygotowanie kadr, ułatwienia w programach operacyjnych, położenie geograficzne, są
również istotne, jednak nie przesądzają o aktywności małych j.s.t. w ubieganiu się o te środki. Kontrola nie wykazała natomiast gorszego
traktowania małych j.s.t. przy ubieganiu się o środki unijne ze względu na ich wielkość lub stan majątkowy.
Głównymi problemami w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej przez małe jednostki samorządu terytorialnego są: brak środków
własnych na prefinansowanie i sfinansowanie wkładu własnego i zbyt skomplikowane procedury aplikowania o środki unijne, w tym
konieczność składania wraz z wnioskiem o dofinansowanie dużej liczby załączników, sporządzanych często odpłatnie, co zmusza małe
j.s.t. do ponoszenia kosztów bez gwarancji przyjęcia ich projektów do dofinansowania. Problemem jest także zbyt długie oczekiwanie na
refundację wydatków poniesionych na realizację inwestycji finansowanych przy udziale środków unijnych. Prowadzi to do zachwiania
płynności finansowej małych j.s.t., a w przypadku realizowania danej inwestycji przy udziale kredytów wymusza zadłużanie się na dłuższy
okres, co zwiększa koszty ponoszone na dane zadanie.
Małe j.s.t. wskazywały również, że wiele istotnych dla społeczności lokalnych zadań nie wpisuje się w żaden z obecnych programów
operacyjnych. Z ustaleń kontroli wynika, że wszystkie kontrolowane jednostki zidentyfikowały potrzeby w zakresie zadań inwestycyjnych
oraz wskazały w opracowanych dokumentach planistycznych środki unijne jako jedno z możliwych źródeł sfinansowania. Zadowalającą
aktywnością przy ubieganiu się o środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację swoich zadań wykazało się 45 spośród 48 j.s.t. objętych
kontrolą. Badane j.s.t. były należycie przygotowane organizacyjnie do pozyskiwania środków z budżetu UE. Kontrolowane samorządy
podejmowały działania na rzecz pozyskiwania pieniędzy na sfinansowanie wkładu własnego oraz prefinansowanie zadań realizowanych
przy udziale środków unijnych. Oprócz pozyskiwania środków z UE, aby zaspokoić lokalne potrzeby, kontrolowane j.s.t. zrealizowały także
wiele inwestycji finansowanych ze środków własnych oraz z różnych źródeł krajowych i zagranicznych.
Z uwagi na charakter poszczególnych programów operacyjnych różne było zainteresowanie nimi wśród kontrolowanych oraz badanych
ankietowo małych j.s.t. Wśród małych gmin najpopularniejszy był Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, w związku z tym, że dwa
działania w tym programie są skierowane właśnie do gmin o najmniejszym dochodzie podatkowym per capita i wysokim bezrobociu.
Natomiast powiaty, ze względu na realizację większych projektów (np. w zakresie inwestycji drogowych lub projektów związanych
z ochroną zdrowia), częściej niż gminy korzystały ze środków możliwych do pozyskania w ramach regionalnych programów operacyjnych.
Małe j.s.t. najrzadziej, lub wcale, aplikowały o środki w ramach programów operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka, Infrastruktura
i Środowisko oraz Rozwój Polski Wschodniej, z uwagi na ponadlokalny charakter tych programów. Gminy i powiaty położone
w województwach południowej i zachodniej Polski korzystały natomiast dość aktywnie ze środków programów współpracy transgranicznej.
NIK skontrolowała również działania zarządów województw, urzędów marszałkowskich oraz Mazowiecką Jednostkę Wdrażania
Programów Unijnych w zakresie działań informacyjno-promocyjnych dotyczących programów operacyjnych, a także proces dokonywania
oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków UE, składanych przez kontrolowane małe j.s.t. Ustalono,
że podejmowano działania zmierzające do zapewnienia właściwej promocji i informacji o RPO, do czego zobowiązuje ustawa o zasadach
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prowadzenia polityki rozwoju. Dokonywano oceny formalnej i merytorycznej wniosków małych j.s.t. o dofinansowanie zgodnie z kryteriami
wyboru zatwierdzonymi przez komitety monitorujące oraz w większości przypadków zgodnie z procedurami. Zgodnie z procedurami
rozpatrywano odwołania od oceny wniosków. Wyboru projektów małych j.s.t. do dofinansowania dokonywano w większości przypadków
w kolejności wynikającej z list rankingowych.
NIK zwróciła również uwagę na dobre praktyki stosowane przez instytucje zarządzające na etapie opracowywania programów
operacyjnych. Wszystkie IZ przeprowadziły szerokie konsultacje projektów programów z różnymi grupami społecznymi, w tym także
z jednostkami samorządu terytorialnego. Ponadto, większość IZ wprowadziła w programach rozwiązania mające na celu stworzenie dla
małych jednostek samorządu terytorialnego sprzyjających warunków do ubiegania się o środki z budżetu Unii Europejskiej. Polegały one
głównie na określeniu korzystnych dla małych j.s.t. kryteriów oceny wniosków o dofinansowanie w ramach niektórych działań i/lub
poddziałań. Wszystkie zbadane przypadki oceny wniosków o dofinansowanie projektów małych j.s.t. były przeprowadzone zgodnie
z procedurami, poza nielicznymi przypadkami niedochowania odpowiednich terminów, co nie miało związku z faktem, że dotyczyło
wniosków małych j.s.t. Również badanie wyboru przez zarządy województw projektów do dofinansowania, z wyjątkiem dwóch konkursów
w województwie mazowieckim, nie wykazało nieprawidłowości w tym procesie.

WNIOSKI POKONTROLNE
ZAWIADOMIENIA W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM
DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

SYSTEMOWE
Wprowadzenie w szerszym zakresie zaliczkowego systemu
finansowania inwestycji realizowanych przy udziale środków
unijnych, co nie wymuszałoby na małych j.s.t. nadmiernego
i długotrwałego angażowania środków własnych, które będą
następnie podlegać zwrotowi,
- częstsze stosowanie systemu preselekcji przy wyborze
projektów do dofinansowania,
- uproszczenie procedur ubiegania się o środki unijne, a także
skrócenie czasu oceny i wyboru wniosków do dofinansowania,
- przyspieszenie procesu rozliczania wniosków o płatność
i dokonywania refundacji poniesionych wydatków.

Skierowano jedno zawiadomienie po kontroli w Urzędzie
Gminy Psary w związku ze stwierdzeniem zapłaty odsetek za
nieterminową spłatę rat kredytów (postępowanie umorzono).

TYTUŁ KONTROLI

Realizacja przez beneficjentów spoza sektora finansów
publicznych projektów współfinansowanych ze środków
funduszy europejskich – na przykładzie Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Departament Administracji
Publicznej
P/11/003

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Sprawy gospodarcze

Gospodarka

Polska w Unii Europejskiej

CEL OGÓLNY
Celem kontroli była ocena realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) przez przedsiębiorców
w zakresie:
– zgodności realizacji przez beneficjenta projektu z umową dofinansowania, w szczególności dokonanie oceny: prowadzenia
wyodrębnionej ewidencji księgowej, wywiązywania się z obowiązków rozliczania projektu pod względem finansowym i rzeczowym,
dochowania zasad archiwizacji dokumentacji projektu, wywiązywania się z obowiązków w zakresie informacji i promocji oraz wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
– prawidłowości wydatkowania środków publicznych otrzymanych na realizację projektów, tj. kwalifikowalności wydatków zgłaszanych do
refundacji, w szczególności dokonanie oceny: prawidłowości dokonywania zakupów towarów i usług, rozliczenia wydatków na podatek
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VAT, a także wydatkowania środków na cele określone w projekcie i spełnienia warunków uprawniających do otrzymania pomocy
publicznej;
– zgodności i trwałości rezultatów uzyskanych w wyniku realizacji projektu z efektami planowanymi we wniosku o dofinansowanie projektu
ZAKRES PODMIOTOWY
Kontrolą objęto 32 beneficjentów spoza sektora finansów publicznych (przedsiębiorców)
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG) to jeden z sześciu programów
krajowych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 finansowanych
ze środków europejskich. Jest to program skierowany przede wszystkim do przedsiębiorców,
którzy zamierzają realizować innowacyjne projekty, związane z badaniami i rozwojem, nowoczesnymi technologiami, inwestycjami
o dużym znaczeniu dla gospodarki lub wdrażaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
W latach 2007-2013 w ramach POIG przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu, jednostki badawcze i naukowe oraz instytucje
administracji publicznej mogą uzyskać wsparcie w wysokości przekraczającej 9,71 mld euro na realizację różnego rodzaju projektów, które
mają się przyczynić do podniesienia innowacyjności polskiej gospodarki i polskich przedsiębiorstw.
Środki w ramach POIG zostały podzielone na tzw. osie priorytetowe. W ramach 8. osi priorytetowej POIG Społeczeństwo informacyjne –
zwiększanie innowacyjności gospodarki kontrolą objęto działanie 8.1. – Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki
elektronicznej. W ramach ww. działania środki zostały przeznaczone na projekty realizowane przez nowo tworzone mikro i małe
przedsiębiorstwa świadczące e-usługi .
E-usługi, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, to usługi świadczone w sposób zautomatyzowany przez użycie technologii informacyjnych, za
pomocą systemów teleinformatycznych w publicznych sieciach telekomunikacyjnych, na indywidualne żądanie usługobiorcy bez
jednoczesnej obecności stron w tej samej lokalizacji i wymagające niewielkiego udziału człowieka po stronie usługodawcy.
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, oceniła
realizację przez objętych badaniem przedsiębiorców projektów współfinansowanych
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, polegających na utworzeniu rozbudowanych stron internetowych i świadczeniu za ich
pośrednictwem usług drogą elektroniczną.
Beneficjenci, którym przyznano wsparcie, spełniali kryteria otrzymania pomocy publicznej w rozumieniu przepisów unijnych i krajowych,
m.in. wywiązali się z obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, realizowali projekty zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym oraz utworzyli strony internetowe, poprzez które świadczyli e-usługi dla klientów. Poważnym utrudnieniem
w urzeczywistnianiu ich planów był skomplikowany i czasochłonny proces sprawozdawczości finansowej, w szczególności długotrwałe
akceptowanie wydatków do refundacji.
Wiele problemów przysparzało przedsiębiorcom prawidłowe wypełnienie wniosków o płatność. Okazało się, że 92 ze 124 wniosków
o płatność sporządzono niezgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie. Składana dokumentacja zawierała liczne błędy
merytoryczne i formalne, co prowadziło do konieczności wielokrotnego usuwania uchybień oraz uzupełniania braków. W rezultacie proces
weryfikacji dokumentów się wydłużał. Co czwarta firma złożyła ze znacznym opóźnieniem wnioski o płatność do potwierdzenia
prawdziwości danych przez Instytucję Wdrażającą. Część przedsiębiorców nie osiągnęła tzw. wskaźników rezultatu projektu na poziomie
założonym we wniosku o jego dofinansowanie, w szczególności dotyczące zaplanowanych przychodów ze sprzedaży wytworzonych
e-usług i liczby ich odbiorców.
Kontrolujący ujawnili, że sześciu przedsiębiorców zakupiło usługi i produkty o ogólnej wartości 1050,5 tys. zł niezgodnie z postanowieniami
umowy o dofinansowanie, dokonując wyboru wykonawcy przy mniejszej liczbie ofert niż wymagane trzy, z pominięciem w swoich
ogłoszeniach istotnych informacji o właściwościach sprzętu, który chcieli zakupić. NIK zwraca uwagę, że zgodnie z prawem unijnym
zasada uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, co wiąże się z rzetelną oceną ofert, to jedna z podstawowych zasad
udzielania zamówień publicznych, służąca m.in. zapobieganiu korupcji.
W myśl umowy o dofinansowanie przedsiębiorcy byli zobowiązani do prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej kosztów, wydatków
i przychodów związanych z projektem, która umożliwiała pełną identyfikację poszczególnych operacji księgowych i bankowych. Trzech
z nich nie wywiązało się jednak z tej powinności. Beneficjentów obowiązywało także przechowywanie wszelkich danych dotyczących
projektu, zwłaszcza dokumentacji związanej z zarządzaniem finansowym, technicznym i procedurami zawierania umów z wykonawcami.
Trzy firmy nie zastosowały się do konieczności archiwizowania dokumentów.
Przedsiębiorcy informowali opinię publiczną o dofinansowaniu ich projektów ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, umieszczając na swojej stronie internetowej emblemat Unii Europejskiej, odniesienie do Europejskiego Funduszu Rozwoju
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Regionalnego oraz programu POIG, w ramach którego było udzielane wsparcie. Wymogu tego nie dochowało jedynie dwóch
przedsiębiorców. Spośród 30 zakończonych projektów tylko jeden przedsiębiorca nie utrzymał trwałości projektu przez trzy lata od dnia
zakończenia jego realizacji. Pozostali wykonali portale, które były dostępne w sieci internetowej w dniu zakończenia kontroli NIK.

WNIOSKI POKONTROLNE
ZAWIADOMIENIA ORGANÓW ŚCIGANIA O PODEJRZENIU
POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA LUB WYKROCZENIA

W wyniku przeprowadzonej kontroli u dwóch przedsiębiorców
NIK stwierdziła fakty wskazujące na uzasadnione podejrzenie
popełnienia przestępstwa i skierowała w tych sprawach
zawiadomienia do prokuratury.

TYTUŁ KONTROLI

Funkcjonowanie służby cywilnej w ramach obowiązujących
regulacji prawnych

Departament Administracji
Publicznej
P/11/004

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Ogólne usługi publiczne

Administracja publiczna

Państwo sprawne i przyjazne
obywatelowi

CEL OGÓLNY
Ocena wdrażania i realizacji przepisów ustawy o służbie cywilnej
ZAKRES PODMIOTOWY
Kontrole przeprowadzono w 21 urzędach, tj. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w czterech ministerstwach, w dwóch urzędach
centralnych, w siedmiu urzędach wojewódzkich, w siedmiu urzędach skarbowych oraz u Szefa Służby Cywilnej
Pierwsza ustawa o służbie cywilnej została uchwalona 5 lipca 1996 r. (z mocą obowiązywania
od 1997 r.). Przepisom ustawy podlegali urzędnicy służby cywilnej zatrudnieni w urzędach
administracji rządowej. Nawiązanie stosunku pracy z urzędnikiem służby cywilnej następowało,
co do zasady, na podstawie mianowania na czas nieokreślony. Ówczesne doświadczenia związane z wprowadzaniem służby cywilnej
w urzędach administracji rządowej nie były udane. Dnia 18 grudnia 1998 r. uchwalono drugą ustawę o służbie cywilnej (weszła w życie
1 lipca 1999 r.), która wprowadziła pojęcia pracownika i urzędnika służby cywilnej (korpus służby cywilnej).
Z dniem 27 października 2006 r. weszły w życie przepisy kolejnej ustawy o służbie cywilnej i ustawy o państwowym zasobie kadrowym.
W wyniku dokonanych zmian zniesiono centralny organ administracji rządowej – Szefa Służby Cywilnej oraz zlikwidowano urząd, który go
obsługiwał. Zadania Szefa Służby Cywilnej powierzono Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Z systemu służby cywilnej wyłączone
zostały wyższe stanowiska, które m.in. wraz ze stanowiskami kierowników urzędów centralnych zaliczone zostały do tzw. wysokich
stanowisk państwowych. Stanowiska te obsadzane były przez uprawione organy spośród osób należących do tzw. państwowego zasobu
kadrowego (PZK).
W 2008 r. rozpoczęto prace nad nowym projektem ustawy o służbie cywilnej, który zakładał m.in. uchylenie ustawy o państwowym zasobie
kadrowym, ponowne włączenie stanowisk kierowniczych do służby cywilnej oraz przywrócenie centralnego organu administracji rządowej
– Szefa Służby Cywilnej. Prace zakończyły się przyjęciem 21 listopada 2008 r. ustawy (czwartej od 1996 r.) o służbie cywilnej, która
weszła w życie 24 marca 2009 r. , a rozwiązania w niej przyjęte zostały poddane badaniu, w szczególności w zakresie naboru na wolne
i wyższe stanowiska pracy, przeprowadzania służby przygotowawczej i pierwszej oceny, wywiązywania się z obowiązku dokonywania
okresowych ocen pracowników. Obsadzanie stanowisk dyrektorów izb skarbowych i naczelników urzędów skarbowych podlegało rygorom
ustawy z 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz.1267 ze zm.).
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY
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W objętym kontrolą okresie w badanych jednostkach przeprowadzono ogółem 2175 naborów
na 2201 wolnych stanowisk. Zainteresowani złożyli 54 202 oferty. Ostatecznie zatrudniono
1465 kandydatów. Przyczyną nierozstrzygnięcia niektórych postępowań był niedostateczny – w stosunku do wymagań – poziom wiedzy
kandydatów albo rezygnacja z pracy (m.in. ze względu na oferowane warunki finansowe) osób już zakwalifikowanych. W ocenie Izby
nabory na wolne stanowiska pracy realizowane były w sposób zapewniający dochowanie zasad otwartości i konkurencyjności.
W niektórych postępowaniach stwierdzono uchybienia, np. zabrakło informacji o 16 naborach w BIP urzędów, a w 27 przypadkach
spóźniono się, nawet 7-8 miesięcy, z opublikowaniem wyników postępowań kwalifikacyjnych.
Osoby podejmujące po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej zobowiązane są do przejścia służby przygotowawczej, która nie powinna
trwać dłużej niż 4 miesiące. Ma ona na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie do należytego wykonywania obowiązków służbowych.
Do jej odbycia w kontrolowanych jednostkach zostało skierowanych 1135 pracowników. W kilkudziesięciu przypadkach wydłużono ją do
8 miesięcy, co stanowiło naruszenie wymagań ustawowych. W opinii Izby świadczy to o nierzetelności w organizacji służby
przygotowawczej, której nie mogą tłumaczyć przeoczenia ze strony pracowników monitorujących jej przebieg.
Po upływie co najmniej 8 miesięcy od nawiązania stosunku pracy osoby podejmujące po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej podlegają
pierwszej ocenie, podczas której brana jest pod uwagę postawa pracownika, jego zaangażowanie i postępy w pracy, relacje ze
współpracownikami oraz terminowość wykonywania zadań. Kontrola NIK wykazała, że w stosunku do 33 osób pierwsza ocena została
przeprowadzona z przekroczeniem terminu ustawowego. W badanym przez Izbę okresie takiej ocenie poddano 910 osób. W stosunku do
844 pracowników wnioskowano o zawarcie umów na czas nieokreślony, wobec 66 o rozwiązanie umów.
O uzyskanie mianowania w służbie cywilnej mogą się ubiegać pracownicy, którzy m.in. przepracowali 3 lata w korpusie, posiadają
zawodowy tytuł magistra i znają język obcy z listy wymienionej w ustawie. Postępowanie kwalifikacyjne dla osób ubiegających się
o mianowanie prowadzi KSAP. W roku 2011 do postępowania kwalifikacyjnego przystąpiło 1760 osób, pozytywny wynik uzyskało
1348, a mianowanie otrzymało 431 zainteresowanych. Rezultat ten jest wynikiem ustalenia rocznych limitów mianowań w służbie cywilnej
na niskim poziomie. W ocenie NIK racjonalizacja wydatków w służbie cywilnej nie może polegać wyłącznie na obniżaniu limitów
mianowań.
W opinii NIK Szef Służby Cywilnej, przedstawiając premierowi „Sprawozdanie o stanie służby cywilnej…”, a Komitetowi Rady Ministrów
projekt strategii zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej oraz obsadzając stanowiska 12 dyrektorów generalnych, działał zgodnie
z zasadami określonymi w przepisach i wykonywał swe obowiązki rzetelnie. Na bieżąco monitorował funkcjonowanie służby cywilnej,
a w przypadku stwierdzenia uchybień wzywał do ich usunięcia.
Minister Finansów nie obsadzał stanowisk dyrektorów izb skarbowych w drodze konkursu. Nie zakończono także powołania w drodze
konkursów naczelników urzędów skarbowych. Na dzień 30 czerwca 2011 r. do obsadzenia w drodze konkursu pozostało 46 stanowisk
naczelników urzędów skarbowych (11,5 proc.) i 14 stanowisk dyrektorów izb skarbowych (87,5 proc.).

SYNTEZA

TYTUŁ KONTROLI

Działania promocyjne jednostek samorządu terytorialnego

Departament Administracji
Publicznej
P/11/005

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Ogólne usługi publiczne

Administracja publiczna

Państwo sprawne i przyjazne
obywatelowi

CEL OGÓLNY
Ocena prawidłowości wykorzystania środków publicznych na działalność promocyjną jednostek samorządu terytorialnego oraz efektów tej
działalności
ZAKRES PODMIOTOWY
40 jednostek, z tego: 39 jednostek samorządu terytorialnego i jedna gminna jednostka organizacyjna, położonych na obszarze siedmiu
województw

275

Materiały analityczne do sprawozdania
Działania w zakresie promocji, zgodnie z ustawami ustrojowymi, należą do zadań własnych
jednostek samorządu terytorialnego. Jest to bardzo nieprecyzyjna kategoria zadań, ponieważ
każdorazowo rodzaj i charakter zadania będzie decydował o tym, czy będzie można go zaliczyć
do kategorii zadań promujących jednostkę samorządu terytorialnego. Takie stanowisko wyraził NSA w wyroku z 23 marca 2000 r., II SA/Ka
2407/99 „Żaden powszechnie obowiązujący akt rangi ustawowej nie reguluje kwestii promocji powiatu i nie określa kompetencji organów
tej jednostki przy wykonywaniu tego zadania”. Podstawowe sposoby realizacji zadań należących do gminy zostały określone w art. 9 ust.
1 i w art. 10 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, do powiatu – w art. 6 ust. 1 i w art. 5 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym, do
województwa – w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie województwa.
W tych przepisach wskazano trzy sposoby realizowania przez j.s.t. zadań. Odbywa się to poprzez:
a) tworzenie własnych jednostek organizacyjnych,
b) zawieranie umów z innymi podmiotami (czyli powierzanie im realizacji zadań w drodze umowy),
c) zawieranie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Wydatki na działalność promocyjną podlegają rygorom ustawy
o finansach publicznych, a zlecanie zadań podmiotom zewnętrznym, zgodnie z art. 254 pkt 4 ustawy o finansach, powinno następować na
zasadzie wyboru najlepszej oferty z uwzględnieniem przepisów o zamówieniach publicznych.
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY

Cele strategiczne i operacyjne w zakresie promocji w poszczególnych jednostkach samorządu
terytorialnego zostały określone w długookresowych dokumentach planistycznych, jednakże
w większości tych jednostek (66 proc.) nie określono w tych dokumentach wymiernych efektów, jakie zamierzano osiągnąć poprzez
działania promocyjne. Nie określono również mierników pozwalających na ocenę postępów we wdrażaniu przyjętych celów i uzyskanych
efektów (korzyści). W części jednostek (ponad 28 proc.) zaplanowane działania nie były w pełni realizowane. Tylko w nieznacznej liczbie
samorządów (24 proc.) zwymiarowano uzyskane efekty, podając w liczbach (lub procentach) przyrost liczby turystów, mieszkańców,
inwestorów lub procentowy wzrost dochodów budżetowych.
Zadania w zakresie promocji przypisane zostały komórkom organizacyjnym urzędu, pracownikom, a w jednym przypadku gminnej
jednostce organizacyjnej. Przyjęte rozwiązania organizacyjne, w ocenie NIK, zapewniały prawidłową realizację zadania.
Kontrolerzy NIK stwierdzili brak rzetelnego nadzoru ze strony samorządów nad realizacją przez kluby sportowe zleconych im zadań
(usług) promocyjnych.
Dokonanie wyboru podmiotów zewnętrznych, którym kontrolowane jednostki zleciły świadczenie usług, dostawę materiałów lub realizację
działań promocyjnych, nastąpiło zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych. Postępowania o zamówienia publiczne były rzetelnie
udokumentowane, a płatności terminowo uregulowane. 1/3 kontrolowanych samorządów realizowała projekty promocyjne z udziałem
środków unijnych.
Klasyfikowanie wydatków na promocję odbywało się niezgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, co utrudniło ustalenie
rzeczywistych kosztów promocji.

SYNTEZA

WNIOSKI POKONTROLNE
ZAWIADOMIENIA W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM
DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

NIK skierowała cztery zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny
finansów publicznych.

TYTUŁ KONTROLI

Audyt wewnętrzny w systemie kontroli zarządczej

Departament Budżetu
i Finansów
P/11/022

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Ogólne usługi publiczne

Administracja publiczna

Państwo sprawne i przyjazne
obywatelowi
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CEL OGÓLNY
Ocena realizacji celów i zadań audytu wewnętrznego oraz sposobu jego zorganizowania i funkcjonowania w jednostkach administracji
rządowej
ZAKRES PODMIOTOWY
7 ministerstw (Finansów; Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej; Obrony Narodowej; Skarbu Państwa; Gospodarki; Rolnictwa
i Rozwoju Wsi; Sportu i Turystyki), 7 urzędów wojewódzkich (mazowiecki, kujawsko-pom., podlaski, pomorski, warm.-mazurski,
wielkopolski, zachodniopomorski) oraz Komenda Główna Policji
Ustawa z 27.08.2009 r. o finansach publicznych zmieniła charakter audytu wewnętrznego
i wprowadziła pojęcie „kontroli zarządczej”. Podstawowe zmiany polegały na przeformułowaniu
definicji audytu wewnętrznego, utworzeniu komitetów audytu jako ciała doradczego dla
ministrów, wprowadzeniu odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych za brak audytu wewnętrznego w formach
przewidzianych ustawą. Zmiana nałożyła na kierowników jednostek sektora finansów publicznych dodatkowe obowiązki związane
z koniecznością zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w kierowanych przez nich
jednostkach, w tym na ministrów – w kierowanych przez nich działach administracji rządowej. Rolą audytu wewnętrznego, po zmianie
systemowej, jest monitorowanie całego systemu kontroli zarządczej zbudowanego w oparciu o Standardy kontroli zarządczej dla sektora
finansów publicznych, wydane przez Ministra Finansów.
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY

Audyt wewnętrzny w kontrolowanych jednostkach został zorganizowany zgodnie z przepisami
prawa, jednak zakres i wyniki realizowanych zadań nie zapewniały wystarczającego źródła
informacji o funkcjonowaniu kontroli zarządczej, a przyjęte rozwiązania gwarantowały niezależność działań audytorom.
Komitety audytu nie przyczyniły się do wzrostu znaczenia audytu wewnętrznego w działach administracji rządowej. Stwierdzono natomiast
zaangażowanie audytorów wewnętrznych w prace związane z obsługą organizacyjną i administracyjną tych komitetów, co w konsekwencji
przełożyło się na zmniejszenie liczby realizowanych przez nich zadań audytowych.
Na obecnym etapie organizacji systemu kontroli zarządczej nie zostały spełnione oczekiwania co do poprawy jakości i skuteczności
zarządzania w jednostkach administracji publicznej. System ten koncentrował się głównie na formalnych aspektach, a generowane w nim
informacje nie były wykorzystywane do bieżącego zarządzania. System ten był nadmiernie zbiurokratyzowany, co osłabiało skuteczność
jego działania. Rozwiązania w zakresie kontroli zarządczej służące sprawnemu i efektywnemu zarządzaniu oraz funkcjonowaniu jednostki
zostały wprowadzone z opóźnieniem. W przypadku sześciu jednostek odrębne procedury funkcjonowania kontroli i zarządzania ryzykiem
opracowano po roku obowiązywania przepisów ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w tym w czterech ministerstwach
dopiero w IV kwartale 2011 r.
Stwierdzono również zbyt późne rozpoczęcie zbierania informacji niezbędnych do wydania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za
2010 r. lub nieuwzględnienie w nich wszystkich informacji o słabościach kontroli zarządczej, wynikających z oświadczeń jednostek
podległych i ustaleń kontroli wewnętrznej.
Podobnie jak przy wdrażaniu systemu kontroli zarządczej, postępowano z dostosowaniem do obowiązujących przepisów prawnych
rozwiązań dotyczących audytu wewnętrznego. Dopiero w 2011 r. w pięciu jednostkach dostosowano wewnętrzne przepisy do
obowiązującego prawa.
Kierownicy kontrolowanych jednostek zapewnili niezależność organizacyjną oraz warunki niezbędne do funkcjonowania audytu. Tylko
w jednym przypadku usytuowanie komórki audytu i praktyka dokumentowania jego działań stwarzała uzasadnione wątpliwości, czy ten
warunek został spełniony.
W latach 2009-2010 wzrósł udział wykonywanych przez komórki audytu wewnętrznego zadań dotyczących działalności podstawowej
z 65,1 proc. w 2009 r. do 70,4 proc. w 2010 r. oraz odpowiednio z 77,9 proc. do 83,6 proc. stopień wykonania rekomendacji. Zwiększył się
także udział czynności doradczych w wykonanych zadaniach audytowych z 24,1 proc. (2010 r.) do 48,1 proc. w pierwszych trzech
kwartałach 2011 r., co zdaniem NIK może mieć wpływ na adekwatność ustalonego systemu kontroli zarządczej.
Na efektywność audytu wewnętrznego wpływ miała także niewystarczająca obsada kadrowa komórek audytu wewnętrznego oraz zbyt
długi cykl audytu, który wynosił w dziewięciu jednostkach ponad 5 lat.

SYNTEZA

WNIOSKI POKONTROLNE
SYSTEMOWE
Należy dążyć do uproszczenia przyjętych rozwiązań
w systemie kontroli zarządczej i dokonywać rzeczywistej oceny
jego skuteczności na podstawie porównania zaplanowanych

w jednostce celów z celami osiągniętymi oraz zaplanowanej
jakości rezultatów z jakością osiągniętą.
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TYTUŁ KONTROLI

Opodatkowanie akcyzą wyrobów alkoholowych

Departament Budżetu
i Finansów
P/11/023

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Ogólne usługi publiczne

Finanse publiczne

Zapewnienie bieżącej
i długookresowej stabilności
finansowej państwa

CEL OGÓLNY
Ocena: poboru podatku akcyzowego od wyrobów alkoholowych, prowadzenia rejestru podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
w zakresie wyrobów akcyzowych, udzielania zezwoleń na wykonywanie czynności w zakresie wyrobów akcyzowych, udzielania ulg
podatkowych, wykonywania kontroli wyrobów akcyzowych oraz przeciwdziałania oszustwom podatkowym, egzekwowania zaległości od
podatników niewywiązujących się z terminowego regulowania zobowiązań w podatku akcyzowym od wyrobów alkoholowych
ZAKRES PODMIOTOWY
Kontrola była przeprowadzona w 9 z 46 funkcjonujących urzędów celnych oraz w 9 z 16 izb celnych
Podstawowe grupy wyrobów opodatkowane podatkiem akcyzowym już na podstawie prawa
wspólnotowego to napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, wyroby energetyczne oraz energia
elektryczna. Zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego obrót wyrobami akcyzowymi na
terytorium Unii Europejskiej podlega jednolitym zasadom. Podatek akcyzowy służy przede wszystkim celom fiskalnym, zapewnia znaczące
wpływy do budżetu państwa. W latach 2009-2011 dochody z podatku akcyzowego ogółem wyniosły 54 mld zł, 56 mld zł oraz 58 mld zł,
z tego około 18 proc. stanowiły dochody z podatku akcyzowego od wyrobów alkoholowych. Z wysokiej stawki podatku akcyzowego dla
napojów alkoholowych, możliwości odkażania skażonego alkoholu etylowego oraz zwolnienia z podatku akcyzowego alkoholu etylowego
skażonego wynikał wysoki poziom ryzyka wystąpienia nieprawidłowości. Zgodnie z dyrektywą Rady 92/83/EWG z 19 października
1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych państwa członkowskie gwarantują
prawidłowe i uczciwe stosowanie zwolnień oraz zapobiegają uchylaniu się, omijaniu lub naruszaniu warunków tych zwolnień. Zasady
opodatkowania akcyzą wyrobów alkoholowych, zwolnień od podatku akcyzowego zawarto w ustawie z 6 grudnia 2008 r. o podatku
akcyzowym.
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY

Służba Celna wykonywała systematyczne kontrole prawidłowości oznaczania wyrobów
alkoholowych znakami akcyzy. Razem z Inspekcją Handlową przeprowadzono
zintensyfikowane działania kontrolne w celu zbadania legalności i rzetelności działania przedsiębiorców oraz jakości produktów
wprowadzanych przez nich do obrotu. Na polecenie Szefa Służby Celnej przeprowadzono kontrole w celu sprawdzenia prawidłowości
ostatecznego przeznaczenia importowanych płynów do spryskiwaczy szyb samochodowych i płynów przeciwoblodzeniowych. Uchybienia
i nieprawidłowości stwierdzone w trzech jednostkach dotyczyły prowadzenia w niewystarczającym zakresie analiz informacji o obrocie
alkoholem etylowym całkowicie skażonym i wyrobami wyprodukowanymi na jego bazie oraz kontroli podmiotów dokonujących obrotu
alkoholem skażonym.
Minister Finansów na bieżąco analizował informacje o nieprawidłowościach w obrocie alkoholem skażonym, w tym o nielegalnych
praktykach polegających na odkażaniu alkoholu oraz wytwarzaniu z tak otrzymanego produktu napojów alkoholowych. Skutkiem analiz
było ukierunkowanie działań kontrolnych Służby Celnej na badanie jakości i pochodzenia wyrobów alkoholowych wprowadzonych do
obrotu w jednostkach handlu detalicznego i gastronomii, a także podjęcie działań mających na celu ograniczenie liczby środków
skażających alkohol etylowy uprawniających do stosowania zwolnień od podatku akcyzowego. Na wniosek Ministra Finansów wykreślona
została z załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur
całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego jedna z substancji wskazanych przez Łotwę.
Ponadto Minister Finansów, dokonując zmian rozporządzenia w sprawie środków skażających alkohol etylowy, wykreślił z wykazu
środków uprawniających do stosowania zwolnień z akcyzy pięć substancji skażających. Wyeliminowanie części środków skażających
alkohol etylowy może okazać się niewystarczające dla ograniczenia nielegalnych praktyk w obrocie alkoholem.
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Ministerstwo Finansów rzetelnie monitorowało zgodność krajowego porządku prawnego z przepisami unijnymi poprzez analizę
orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz obowiązujących przepisów podatkowych w świetle orzeczeń sądów
administracyjnych. Zaległości w podatku akcyzowym od wyrobów alkoholowych na koniec I półrocza 2011 wyniosły 1,2 mld zł.
Efektywność egzekucji zaległości w podatku akcyzowym od wyrobów alkoholowych była niska. Średni wskaźnik efektywności egzekucji
obliczony dla dziewięciu kontrolowanych izb celnych ukształtował się poniżej 1 proc. Głównymi przyczynami bezskuteczności egzekucji był
brak majątku zobowiązanego oraz zabezpieczeń przyszłych zobowiązań w toku kontroli prowadzonych przez urzędy kontroli skarbowej.
Badane izby celne prowadziły systematyczną kontrolę terminowości zapłaty zobowiązań w podatku akcyzowym od wyrobów
alkoholowych, na bieżąco wystawiano upomnienia i tytuły wykonawcze oraz podejmowano czynności egzekucyjne. Przypadki braku
czynności windykacyjnych i egzekucyjnych lub opóźnień w podejmowaniu czynności egzekucyjnych ujawniono w 4 z 9 izb celnych.
Naczelnicy urzędów celnych prawidłowo prowadzili rejestry podmiotów wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wyrobów
akcyzowych oraz udzielali zezwoleń na wykonywanie czynności w zakresie wyrobów akcyzowych. Stwierdzone uchybienia polegały
głównie na niewykreślaniu z rejestru podmiotów, które zaprzestały wykonywania działalności.
Jednocześnie NIK wskazuje, że celnicy nie wykorzystywali w pełni nowych uprawnień, które dostali na początku 2010 roku. Chodzi
o możliwość przeprowadzania działań obserwacyjnych, a także nagrywanie potencjalnych przestępstw w miejscach publicznych. W trakcie
kontroli okazało się, że dopiero trwają przygotowania do zakupu potrzebnego sprzętu i przeprowadzenia odpowiednich szkoleń.

WNIOSKI POKONTROLNE
SYSTEMOWE
Opracowanie analizy skuteczności obowiązujących regulacji
prawnych i organizacyjnych z punktu widzenia zapobiegania
nieprawidłowościom w obrocie alkoholem etylowym skażonym.

Poprawa skuteczności w odzyskiwaniu należnych podatków
ustalanych w decyzjach wymiarowych wydawanych przez
dyrektorów urzędów kontroli skarbowej.

TYTUŁ KONTROLI

Postępowania urzędów skarbowych i urzędów kontroli
skarbowej w sprawach o wykroczenia i przestępstwa
skarbowe

Departament Budżetu
i Finansów
P/11/024

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Ogólne usługi publiczne

Finanse publiczne

Państwo sprawne i przyjazne
obywatelowi

CEL OGÓLNY
Ocena prawidłowości realizacji zadań przez urzędy skarbowe i urzędy kontroli skarbowej w zakresie postępowań w sprawach
o wykroczenia i przestępstwa skarbowe oraz ocena sprawowania nadzoru nad podległymi organami przez Ministra Finansów
ZAKRES PODMIOTOWY
Kontrola została przeprowadzona w Ministerstwie Finansów, w 7 urzędach kontroli skarbowej oraz w 14 urzędach skarbowych, na terenie
7 województw
Zasady prowadzenia postępowań karnych skarbowych określone zostały w ustawie
z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (dalej: kks). Zgodnie z art. 118 § 1 i art. 53
§ 37 kks finansowymi organami postępowania przygotowawczego są urząd skarbowy
i inspektor kontroli skarbowej. Czynności procesowe urzędów skarbowych wykonują upoważnieni przez naczelnika urzędu pracownicy
wydzielonych organizacyjnie komórek (stanowisk) karnych skarbowych (oskarżyciele skarbowi). Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy
z 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej w sprawach ujawnionych w zakresie działania kontroli skarbowej postępowania
przygotowawcze prowadzą inspektorzy kontroli skarbowej. Dla finansowych organów postępowania przygotowawczego podstawowym
źródłem informacji o naruszeniach przepisów podatkowych, stanowiących przestępstwa i wykroczenia skarbowe, są ustalenia kontroli
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podatkowych, a także wyniki własnych analiz, z których wynika, że podatnik pomimo ciążącego na nim obowiązku nie złożył zeznania lub
nie zapłacił podatku. Postępowanie przygotowawcze w sprawie o przestępstwo skarbowe powinno być zakończone w ciągu trzech
miesięcy. Zgodnie z art. 155 § 1 kks finansowy organ postępowania przygotowawczego w ciągu 14 dni od daty zamknięcia dochodzenia
sporządza akt oskarżenia i wnosi do właściwego sądu oraz popiera go przed tym sądem albo wydaje postanowienie o umorzeniu,
zawieszeniu postępowania przygotowawczego albo o uzupełnieniu dochodzenia. Zgodnie z art. 142 § 1 kks sprawca przestępstwa
skarbowego lub wykroczenia skarbowego, zanim wniesiono akt oskarżenia, może zgłosić wniosek o zezwolenie na dobrowolne poddanie
się odpowiedzialności. DPO jest specyficzną formą karalności – pociągnięcia do odpowiedzialności za zgodą sprawcy. Postanowienie
sądu o zezwoleniu na DPO nie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Karnego, a osoba ukarana w ten sposób zachowuje status osoby
niekaranej. Gdy osoba sprawcy i okoliczności popełnienia wykroczenia skarbowego nie budzą wątpliwości, a nie zachodzi potrzeba
wymierzenia kary surowszej niż określona w art. 48 § 2 kks, finansowy organ postępowania przygotowawczego lub jego upoważniony
przedstawiciel prowadzi postępowanie mandatowe. Postępowania karnego skarbowego nie wszczyna się w przypadku zastosowania
instytucji czynnego żalu. Zgodnie z art. 16 § 1 kks nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który
po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu,
w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu oraz w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ uiścił w całości
wymaganą należność publicznoprawną uszczuploną popełnionym czynem zabronionym. Swoistą postać czynnego żalu w odniesieniu do
czynów polegających na uszczupleniu należności publicznoprawnych, objętych deklaracjami podatkowymi, określono w art. 16a kks.
Na podstawie tego przepisu nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, kto złożył prawnie skuteczną
korektę deklaracji podatkowej wraz z uzasadnieniem przyczyny korekty i w całości uiścił, niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez
uprawniony organ, należność publicznoprawną uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie.
Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie postępowania urzędów skarbowych i urzędów
kontroli skarbowej w sprawach o wykroczenia i przestępstwa skarbowe, pomimo stwierdzonych
uchybień. Skontrolowane urzędy wykonywały zgodnie z prawem zadania będące przedmiotem kontroli. Stanowisko urzędów było
podtrzymywane przez sądy, które tylko w pojedynczych przypadkach umarzały postępowania przygotowawcze lub uchylały nałożone
mandaty. Stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia w części skontrolowanych podmiotów nie wpłynęły na możliwość wymiaru podatków
i tylko w nielicznych przypadkach przyczyniły się do przedawnienia czynów zagrożonych sankcjami karnymi z kodeksu karnego
skarbowego.
Pracownicy urzędów skarbowych i inspektorzy kontroli skarbowej (w urzędach kontroli skarbowej) prawidłowo wykonywali zadania
w zakresie ujawniania przypadków naruszenia przepisów podatkowych i przekazywania zawiadomień do komórek prowadzących
postępowania karne skarbowe. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły głównie niepodejmowania działań dyscyplinujących w stosunku do
podatników niewywiązujących się z obowiązku terminowego złożenia deklaracji podatkowych i płatników zalegających z wpłatą pobranego
podatku dochodowego od osób fizycznych.
Kilkumiesięczne opóźnienia w przekazywaniu zawiadomień dotyczących naruszenia przepisów podatkowych stwierdzono w dwóch
z 14 kontrolowanych urzędów skarbowych. Nie miały one wpływu na wymiar i egzekucję należnych podatków i nie spowodowały
przedawnienia ścigania czynów. W połowie skontrolowanych urzędów skarbowych nie monitorowano rzetelnie składania deklaracji
podatkowych, a postępowanie wobec części podatników nieprzestrzegających obowiązku terminowego rozliczenia się z zobowiązań było
niewystarczające i niekonsekwentne.
Inspektorzy kontroli skarbowej w większości przypadków prawidłowo i bez zbędnej zwłoki zawiadamiali oddziały postępowań
przygotowawczych o ustaleniach kontroli podatkowej, wskazujących na uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa lub
wykroczenia skarbowego.
W urzędach skarbowych i urzędach kontroli skarbowej postępowania przygotowawcze były prowadzone prawidłowo, a nieprawidłowości
wystąpiły sporadycznie. W obu postępowania mandatowe prowadzone były zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wymierzone kary
mieściły się w granicach określonych ustawowo i nie były nadmiernie surowe. Za podobne czyny wymierzano grzywny w zbliżonej
wysokości. Naczelnicy urzędów skarbowych i inspektorzy kontroli skarbowej prawidłowo odstępowali od stosowania sankcji karnych
w przypadkach dozwolonych przez ustawę kks, stosując wobec sprawców jednakowe kryteria.
Nieprawidłowości dotyczyły opóźnień w wystawianiu tytułów wykonawczych na należności z tytułu grzywien nałożonych mandatami
karnymi – w 6 z 14 kontrolowanych urzędów skarbowych i we wszystkich 7 skontrolowanych urzędach kontroli skarbowej, a także zwłoki
w podejmowaniu czynności egzekucyjnych w ośmiu urzędach skarbowych. Zdaniem NIK opóźnienia te miały wpływ na rozmiar zaległości
z tytułu niezapłaconych grzywien.
Kontrola ujawniła problem systemowy, dotyczący dopuszczalności wszczynania postępowań karnych skarbowych na podstawie art. 54 kks
przeciwko osobom, którym wymierzono zryczałtowany 75-proc. podatek dochodowy na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 7 ustawy z 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z uzyskiwaniem dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych
źródłach.
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WNIOSKI POKONTROLNE
SYSTEMOWE
Podjęcie działań w celu ujednolicenia zasad sporządzania
sprawozdania MS-P2 z czynności dochodzeniowo-śledczych
prowadzonych przez innych niż prokurator oskarżycieli
publicznych (wniosek został zrealizowany). Wyegzekwowanie
od podległych organów bezzwłocznego wykonywania kar
grzywien wymierzonych w postępowaniach mandatowych,
w szczególności nałożonych przez inspektorów kontroli
skarbowej. Wyegzekwowanie od urzędów skarbowych
rzetelnego monitorowania składania deklaracji podatkowych.
Wyegzekwowanie od urzędów skarbowych pociągania do
odpowiedzialności płatników, zalegających z wpłatą pobranego
podatku dochodowego od osób fizycznych. NIK wskazała na
występowanie wątpliwości co do dopuszczalności wszczynania
postępowań karnych skarbowych na podstawie art. 54 kks
przeciwko osobom, którym wymierzono zryczałtowany podatek
dochodowy na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 7 ustawy z 26 lipca

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (w związku
z uzyskiwaniem dochodów nieznajdujących pokrycia
w ujawnionych źródłach), gdyż istnieje sprzeczność stanowisk
Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, które umarzają
wszczęte dochodzenia w tych sprawach, ze stanowiskiem
Trybunału Konstytucyjnego o braku kolizji obu wymienionych
przepisów i ich zgodności z art. 2 Konstytucji RP. Minister
Finansów po uzyskaniu stanowiska Prokuratury Generalnej
powinien ustalić dalszy tok postępowania co do
dopuszczalności stosowania sankcji karnych skarbowych z art.
54 kks przeciwko podatnikom, którym wymierzono na
podstawie art. 30 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych zryczałtowany podatek dochodowy od
dochodów niemających pokrycia w ujawnionych źródłach lub
pochodzących ze źródeł nieujawnionych (wniosek został
zrealizowany).

TYTUŁ KONTROLI

Działania instytucji państwowych na rzecz bezpieczeństwa
sektora finansowego

Departament Budżetu
i Finansów
P/11/025

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Ogólne usługi publiczne

Instytucje finansowe

Państwo sprawne i przyjazne
obywatelowi

CEL OGÓLNY
Ocena sprawności i skuteczności działania instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo sektora finansowego, identyfikację
i przeciwdziałanie zagrożeniom pojawiającym się na rynkach finansowych oraz eliminowanie problemów ujawnionych w wyniku zaburzeń
na tych rynkach
ZAKRES PODMIOTOWY
Kontrolą objęto: Komisję Nadzoru Finansowego, Narodowy Bank Polski i Ministerstwo Finansów
Za zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności systemu finansowego w Polsce odpowiadają
w szczególności: Komisja Nadzoru Finansowego, Narodowy Bank Polski i Minister Finansów.
Organem właściwym w sprawach nadzoru nad rynkiem finansowym jest Komisja Nadzoru
Finansowego. Organizację, zakres i cel sprawowania tego nadzoru określa ustawa z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym.
Zgodnie z art. 2 celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, stabilności,
bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony uczestników tego rynku. Do zadań
Narodowego Banku Polskiego zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim należy w szczególności
organizowanie rozliczeń pieniężnych, regulowanie płynności banków i ich refinansowanie, kształtowanie warunków niezbędnych dla
rozwoju systemu bankowego, działanie na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego. Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy o NBP do
zakresu działania Zarządu NBP należy w szczególności: realizowanie zadań z zakresu polityki kursowej, okresowa ocena obiegu
pieniężnego i rozliczeń pieniężnych oraz obrotu dewizowego, nadzorowanie operacji otwartego rynku; ocena funkcjonowania systemu
bankowego, analiza stabilności krajowego systemu finansowego. Minister Finansów, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia
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Prezesa Rady Ministrów z 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, kieruje działem
administracji rządowej instytucje finansowe. Dział ten obejmuje sprawy funkcjonowania rynku finansowego, w tym sprawy banków,
zakładów ubezpieczeń, funduszy inwestycyjnych i innych instytucji wykonujących działalność na tym rynku (art. 12 ust. 1 ustawy
z 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej). Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o działach administracji rządowej minister jest
obowiązany do inicjowania i opracowywania polityki Rady Ministrów w stosunku do działu, którym kieruje oraz do przedkładania w tym
zakresie inicjatyw, projektów założeń projektów ustaw i projektów aktów normatywnych na posiedzenia Rady Ministrów. Minister
w zakresie działu, którym kieruje, wykonuje politykę Rady Ministrów i koordynuje jej wykonywanie przez organy, urzędy i jednostki
organizacyjne, które mu podlegają lub są przez niego nadzorowane.
Według stanu na koniec czerwca 2011 r. aktywa instytucji rynku finansowego wynosiły 1770,5 mld zł i wzrosły w stosunku do stanu na
koniec 2010 r. o 6,4 proc. Rynek finansowy tworzyły: 644 banki, w tym 575 spółdzielczych (ich aktywa stanowiły 69,2 proc. aktywów rynku
finansowego), 14 otwartych funduszy emerytalnych (13,4 proc.), 62 zakłady ubezpieczeń (8,8 proc.), 441 funduszy inwestycyjnych
(7,2 proc.), 59 spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (0,8 proc.), 66 firm inwestycyjnych prowadzących działalność maklerską
(0,6 proc.). Największe znaczenie dla stabilności rynku finansowego w Polsce, z uwagi na prawie 70-proc. udział w jego aktywach, ma
stabilność banków. W 2008 r. zjawiska kryzysowe na świecie dotknęły przede wszystkim banki i w wielu krajach część z nich otrzymała
wsparcie ze środków publicznych. Polskie banki wykazały odporność na kryzys i nie wystąpiła konieczność podejmowania bezpośrednich
operacji ratunkowych. W sektorze ubezpieczeniowym nie odnotowano niepokojących zjawisk spowodowanych światowym kryzysem
finansowym. Otwarte fundusze emerytalne (OFE) posiadały na koniec I półrocza 2011 r. aktywa netto o wartości 236,8 mld zł, tj. wyższe
o 7,0 proc. od aktywów netto w analogicznym okresie 2010 r. Kapitały własne powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE) na koniec
czerwca 2011 r. wynosiły 2,9 mld zł.
Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie działania Komisji Nadzoru Finansowego,
Narodowego Banku
Polskiego i Ministra Finansów podjęte w celu identyfikacji
i przeciwdziałania zagrożeniom występującym na rynku finansowym. Komisja Nadzoru Finansowego analizowała i kontrolowała
działalność nadzorowanych podmiotów, a zastosowane środki nadzorcze były wystarczające dla zapewnienia stabilności sektora
finansowego. Narodowy Bank Polski na bieżąco analizował zagrożenia dla polskiego systemu finansowego i szczególną uwagę zwracał
na zapewnienie płynności sektora bankowego.
W związku ze wzrostem ryzyka kredytowego KNF znowelizowała rekomendację S i wydała rekomendację T, które zaostrzyły kryteria
oceny zdolności kredytowej klientów banków oraz wprowadziła wyższą wagę ryzyka dla kredytów walutowych. Reagując na problemy
finansowe banków zagranicznych, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) monitorował transakcje zawierane pomiędzy krajowymi
i zagranicznymi podmiotami w ramach grup kapitałowych oraz zaangażowanie banków krajowych w aktywa o podwyższonym ryzyku.
Przeprowadzone przez Urząd testy warunków skrajnych wykazały odporność sektora bankowego w Polsce na zjawiska kryzysowe.
Minister Finansów przygotował projekty ustaw usprawniających i rozszerzających możliwość udzielenia wsparcia ze środków budżetowych
instytucjom finansowym w sytuacji zagrożenia ich wypłacalności. Działania te, w sytuacji korzystnego kształtowania się tempa wzrostu
gospodarczego i poprawy wyników finansowych podmiotów rynku finansowego, były adekwatne dla zapewnienia jego stabilności.
Zrealizowane zostały wnioski sformułowane przez NIK po kontroli przeprowadzonej w 2009 r., w tym dotyczące wyeliminowania
problemów we współpracy członków Komitetu Stabilności Finansowej. Od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2011 r. odbyło się dziewięć
posiedzeń Komitetu, na których omawiano zagadnienia istotne dla funkcjonowania rynku finansowego. Przeprowadzone zostało także
ćwiczenie kryzysowe, testujące procedury Krajowego Planu Awaryjnego.
Stwierdzone uchybienia w realizacji niektórych zadań w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego i Ministerstwie Finansów nie wpłynęły
negatywnie na stabilność i bezpieczeństwo polskiego systemu finansowego. Uchybienia w działalności Urzędu Komisji Nadzoru
Finansowego dotyczyły opóźnienia we wdrożeniu metodyki badania i oceny nadzorczej banków oraz wydłużonego terminu przekazywania
bankom zaleceń poinspekcyjnych i udzielania odpowiedzi na zapytania banków. W Ministerstwie Finansów dotyczyły one opóźnień
w transpozycji do prawa krajowego przepisów dyrektyw unijnych regulujących funkcjonowanie rynków finansowych.

SYNTEZA

WNIOSKI POKONTROLNE
SYSTEMOWE
Rozważenie przeprowadzenia poszerzonej analizy ograniczeń
rozwoju i upowszechniania instrumentów długoterminowego
finansowania banków.
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TYTUŁ KONTROLI

Planowanie i realizacja polityki biznesowej Totalizatora
Sportowego Sp. z o.o.

Departament Gospodarki,
Skarbu Państwa
i Prywatyzacji
I/11/007

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Ogólne usługi publiczne

Skarb Państwa

Państwo efektywnie zarządzające
zasobami publicznymi

CEL OGÓLNY
Zbadanie i dokonanie oceny procesów planowania i realizowania polityki biznesowej spółki, w kontekście wystąpienia znacznego spadku
dochodów Totalizatora
ZAKRES PODMIOTOWY
Totalizator Sportowy Sp. z o.o.
Totalizator Sportowy Sp. z o.o. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa powstałą w wyniku
komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego o szczególnym znaczeniu dla gospodarki
państwa, wykonującą monopol państwa w zakresie gier liczbowych i loterii pieniężnych.
Podstawowe zasady funkcjonowania TS określa ustawa z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych. W sprawozdaniu z 5 sierpnia
2010 r. Sejmowej Komisji Śledczej do zbadania sprawy przebiegu procesu legislacyjnego ustaw nowelizujących ustawę z 29 lipca 1992 r.
o grach i zakładach wzajemnych i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych w zakresie dotyczącym gier na automatach
o niskich wygranych i wideoloterii oraz do zbadania legalności działania organów administracji rządowej badających ten proces, zawarte
zostały zalecenia dla Najwyższej Izby Kontroli dotyczące m.in. przeprowadzenia kontroli w spółce Totalizator Sportowy Sp. z o.o.
w związku z: 1) gwałtownym spadkiem dochodów Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. w 2010 r., 2) polityką biznesową Totalizatora
Sportowego Sp. z o.o. uzasadniającą inwestycję budowy obiektów sportowych, niezwiązaną z działaniami statutowymi Spółki,
3) nieprawidłowościami w polityce kadrowej Totalizatora Sportowego Sp. z o.o., w tym w szczególności procedurą konkursową do władz
Spółki. Możliwe było zagrożenie realizacji planów inwestycyjnych Totalizatora Sportowego dotyczących Torów Wyścigów Konnych na
Służewcu.
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła nieosiągnięcie przez Spółkę głównego celu
założonego w Strategii Spółki na lata 2007-2011, którym było uzyskanie pozycji lidera na rynku
gier hazardowych w Polsce, posiadającego ponad 50 proc. udziału w rynku. Niezależnie od faktu, iż nie osiągnięto założeń wyznaczonych
w Strategii, to nawet nie dokonano jej aktualizacji, pomimo zmieniających się warunków zewnętrznych. Również prace nad Strategią dla
Spółki na lata 2012-2017 nie zostały zakończone do końca roku 2011, a założenia nowej Strategii nie były przedstawione żadnym
organom Spółki.
Podwyższenie stawek za podstawowe gry liczbowe oraz równoczesna zmiana logotypu praktycznie wszystkich produktów nie była
poprzedzona rzetelnymi analizami dotyczącymi wpływu zmian na sprzedaż produktów.
Przeniesienie z dniem 1 stycznia 2010 r. transmisji losowań gier liczbowych z ogólnopolskiej stacji Polsat na kanał TVP Info, należący do
Telewizji Polskiej SA, skutkowało obniżeniem oglądalności losowań i w konsekwencji miało wpływ na spadek przychodów ze sprzedaży.
Zakończenie współpracy z Telewizją Polsat SA bez podjęcia negocjacji dotyczących kontynuacji emisji Studia Lotto w kolejnych latach
było działaniem nierzetelnym i niecelowym. Działania Zarządu Spółki związane z wyborem nowego nadawcy telewizyjnego transmisji
losowań gier TS, po zakończeniu obowiązującej do 31 grudnia 2011 r. umowy z TVP SA, podjęte zostały bez należytego wyprzedzenia.
W Spółce odnotowano znaczny wzrost zarobków kadry kierowniczej, który nie był uzasadniony osiąganymi efektami finansowymi ani
realizacją celów strategicznych. Pozytywnie oceniono działania Spółki związane z wprowadzaniem na rynek nowych produktów oraz
rozwojem sieci sprzedaży. W Spółce nie stwierdzono nieprawidłowości związanych z przestrzeganiem procedur w przeprowadzonych
w latach 2009 i 2011 postępowaniach kwalifikacyjnych na członków Zarządu Spółki.
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WNIOSKI POKONTROLNE
SYSTEMOWE
W informacji o wynikach kontroli wskazano na brak współpracy
pomiędzy podmiotami działającymi na rynku gier losowych,
tj. Ministrem Finansów - będącym regulatorem rynku, Ministrem

Skarbu Państwa, reprezentującym właściciela Spółki, oraz
Zarządem i Radą Nadzorczą Spółki jako organami
odpowiedzialnymi za jej bezpośrednie funkcjonowanie.

TYTUŁ KONTROLI

Kontrola rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii
elektrycznej

Departament Gospodarki,
Skarbu Państwa
i Prywatyzacji
P/11/044

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Sprawy gospodarcze

Gospodarka

Państwo efektywnie zarządzające
zasobami publicznymi

CEL OGÓLNY
Ocena działań podejmowanych dla wspierania rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii elektrycznej
ZAKRES PODMIOTOWY
Minister Gospodarki, Minister Środowiska, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, 6 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 7 przedsiębiorstw energetycznych
Kontrolowanie zużycia energii oraz stosowanie energii ze źródeł odnawialnych wraz
z oszczędnością energii i zwiększoną efektywnością energetyczną, stanowią istotne elementy
redukcji emisji gazów cieplarnianych i spełnienia postanowień Protokołu z Kioto do Ramowej
konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, a także do wywiązania się z innych wspólnotowych
i międzynarodowych zobowiązań w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Odnawialne źródła energii są to źródła wykorzystujące
w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, energię geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek
oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania
ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych. Wykorzystanie biomasy i biogazów daje znaczne korzyści dla
środowiska dzięki wysokiemu potencjałowi oszczędności w emisji gazów cieplarnianych. Zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej udział
energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii w ogólnym zużyciu energii elektrycznej brutto powinien wynosić w 2010 r. w Polsce
7,5 proc. i taki cel ustalono w „Polityce energetycznej Polski do 2025 roku”.
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY

NIK ocenia pozytywnie funkcjonowanie systemu wspierania rozwoju i wykorzystania
odnawialnych źródeł energii elektrycznej (OZE) oraz efektywność podejmowanych działań,
mimo że nie udało się w pełni zrealizować celów strategicznych określonych w dokumentach rządowych.
W latach 2008-2009 udział energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w zużyciu energii elektrycznej brutto wyniósł
odpowiednio 4,23 proc. i 5,76 proc. wobec założonych 5,0 proc. i 6,2 proc. W tym okresie produkcja energii elektrycznej z OZE była
wyższa od prognozowanej o ponad 10 proc., 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 proc., podczas gdy celem było osiągnięcie 7,5 proc. 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 dyrektywie 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, jakim było
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osiągnięcie w 2010 r. 7,5 proc. udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energii pierwotnej. Zgodnie z danymi GUS udział energii ze
źródeł odnawialnych w energii pierwotnej ogółem w 2008 r. wyniósł już 7,6 proc., a w 2010 r. 10,2 proc.
Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że funkcjonujący od 2005 r. (zmodyfikowany w 2008 r.) system wsparcia dla wytwarzania energii
elektrycznej ze źródeł odnawialnych jest efektywny. 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. Wystąpiły opóźnienia w działaniach legislacyjnych Ministra Gospodarki,
dotyczących 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 określającym cele w zakresie udziału energii
elektrycznej wytwarzanej w OZE znajdujących się na terytorium RP”. Minister Gospodarki nie sporządził też planu działań dla wdrożenia
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady i nie wprowadził do jednego z programów operacyjnych instrumentów wsparcia inwestycji
związanych z budową instalacji przetwarzających biogaz rolniczy.
Niskie było zaangażowanie środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mających wspierać rozwój OZE.
Polska promuje rozwój odnawialnych źródeł energii m.in. poprzez programy pomocowe dla inwestorów, oferowane przez NFOŚiGW.
W tym kontekście NIK negatywnie oceniła efektywność i gospodarność działań Funduszu, który nieprawidłowo wykorzystywał środki
pochodzące z opłat zastępczych i kar pieniężnych. NFOŚiGW, jako beneficjent opłat zastępczych i kar pieniężnych w zakresie OZE
i ochrony środowiska, nie sprawdzał, jakie kwoty wpływały na jego konto. Nie kontrolował też poziomu ściągalności należnych opłat i kar.
Zgodnie z przepisami środki te powinny być w całości przeznaczone na wspieranie rozwoju OZE. Tymczasem Fundusz wykorzystał na ten
cel niecałe 22 proc. ze zgromadzonych środków (2,8 mld zł), i to głównie poprzez zobowiązania wynikające z umów o dofinansowanie
i udzielone promesy pożyczek w latach 2008-2011. Jako przyczynę, prócz uchybień w działaniu Narodowego Funduszu, NIK wskazała
również brak należytego nadzoru Ministra Środowiska nad działalnością NFOŚiGW.
NIK pozytywnie oceniła działania wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie wspierania OZE w latach
2008-2011. Jednak zaledwie 15 proc. budżetu wykorzystano na udzielenie pomocy finansowej dla inwestorów, bo wnioskodawcy albo nie
spełniali koniecznych warunków, albo sami wycofywali wnioski z powodu zaniechania inwestycji, albo znajdowali wsparcie gdzie indziej na
korzystniejszych warunkach. Zdarzało się też, że inwestorzy nie brali pod uwagę opinii i analiz, zgodnie z którymi np. niemożliwe było
wybudowanie elektrowni wiatrowej na danym terenie ze względu na dobro środowiska.

WNIOSKI POKONTROLNE
SYSTEMOWE
Wobec dynamicznego wzrostu zużycia energii elektrycznej,
prognozy jej zużycia w Polsce przyjęte przez Radę Ministrów
w „Polityce energetycznej Polski do 2030 roku” wymagają
szczegółowej analizy i w konsekwencji korekty. W ocenie NIK
może to również skutkować zmianą celów wskaźnikowych
dotyczących wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach
OZE. System wsparcia dla wytwarzania energii elektrycznej
z OZE nie uwzględnia zróżnicowanych kosztów jej uzyskania.
Zdaniem NIK wskazane byłoby wprowadzenie zmian w tym
systemie, tak aby wysokość wsparcia uwzględniała zarówno
koszt instalacji nowych mocy, jak i preferowane technologie
nowych odnawialnych źródeł energii. Realizacja kursu
i osiągnięcie celów wskaźnikowych udziału energii elektrycznej

z OZE, prezentowanych w „Polityce energetycznej Polski do
2030 roku” i pozostałych dokumentach, wymaga utrzymania
lub nawet wzmocnienia tego systemu. Między innymi
wymagania dotyczące obowiązków uzyskania i przedstawienia
do umorzenia świadectw pochodzenia lub uiszczenia opłaty
zastępczej powinny zostać dostosowane, poprzez nowe
rozporządzenie, do aktualnych celów i przewidywanego kursu.
Wzmocnieniem systemu może być 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).
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TYTUŁ KONTROLI

Procesy prywatyzacji w sektorze farmaceutycznym

Departament Gospodarki,
Skarbu Państwa
i Prywatyzacji
P/11/046

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Ogólne usługi publiczne

Skarb Państwa

Państwo efektywnie zarządzające
zasobami publicznymi

CEL OGÓLNY
Ocena działań prywatyzacyjnych Ministra Skarbu Państwa i Polskiego Holdingu Farmaceutycznego SA oraz ich efektów, a także działań
zarządów dwóch spółek farmaceutycznych z punktu widzenia kryteriów określonych odpowiednio w art. 5 ust. 1 i ust. 3 ustawy o NIK,
tj. legalności, celowości, rzetelności i gospodarności w MSP i PHF oraz legalności i gospodarności w spółkach
ZAKRES PODMIOTOWY
Ministerstwo Skarbu Państwa, Polski Holding Farmaceutyczny SA, Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa SA,
Cefarm Białystok SA
Przygotowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa i przyjęty przez Radę Ministrów w kwietniu
2008 r. Plan prywatyzacji na lata 2008-2011 przewidywał w sektorze farmaceutycznym
prywatyzację 11 spółek. Zmieniony 10 lutego 2009 r. Plan prywatyzacji na lata 2008-2011
stanowił aktualizację 4-letniego programu obejmującą 1,5 roku do końca 2010 r. W sektorze farmaceutycznym na 2010 r. planowano
sprzedaż przez MSP w drodze przetargu publicznego 41,65 proc. z 49,00 proc. akcji spółki Cefarm-Rzeszów SA oraz prywatyzację
Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa SA (16,71 proc.), Pabianickich Zakładów Farmaceutycznych Polfa SA (5,04 proc.)
i Warszawskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa SA (5,14 proc.), a także 5 innych spółek z sektora farmaceutycznego. Kwestie
prywatyzacji reguluje ustawa z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji. Zgodnie z art. 1 ust. 2 tej ustawy prywatyzacja polega
na: obejmowaniu akcji w podwyższonym kapitale zakładowym jsSP powstałych w wyniku komercjalizacji przez podmioty inne niż Skarb
Państwa lub inne niż państwowe osoby prawne; zbywaniu należących do Skarbu Państwa akcji w spółkach; rozporządzaniu wszystkimi
składnikami materialnymi i niematerialnymi majątku przedsiębiorstwa państwowego lub spółki powstałej w wyniku komercjalizacji przez
sprzedaż przedsiębiorstwa; wniesieniu przedsiębiorstwa do spółki bądź oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania.
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY

Procesy prywatyzacji w sektorze farmaceutycznym w latach 2007-2010 oraz I półroczu 2011 r.
przebiegały na ogół prawidłowo. Do końca sierpnia 2011 r. sprzedano akcje i udziały w prawie
wszystkich spółkach nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa, uzyskując przychody w wysokości 559,4 mln zł, przy bezpośrednich
kosztach związanych z tymi przekształceniami wynoszącymi niespełna 3 mln zł. Nie sprywatyzowano jedynie dwóch spółek znajdujących
się w trudnej sytuacji ekonomicznej, spowodowanej m.in. wysokimi wydatkami na utrzymanie zbędnych nieruchomości. Wystawiając
pozytywną ocenę organom i podmiotom uczestniczącym w procesach prywatyzacji, Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła jednak
nieprawidłowości w przebiegu pięciu prywatyzacji.
Kontrola wykazała, że Minister Skarbu Państwa zbył inwestorowi zbyt dużą liczbę akcji Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Farmaceutycznego
Cefarm Kraków SA, w związku z czym musiał odkupić ze środków Funduszu Skarbu Państwa 6000 akcji, aby zapewnić uprawnionym
pracownikom prawo do ich nieodpłatnego nabycia w trybie art. 49 ust. 4 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. Za odkupione akcje
zapłacił 707,8 tys. zł, czyli tyle, ile wcześniej inwestor.
W ocenie NIK Minister Skarbu Państwa, który sprzedał pakiet akcji Cefarm Wrocław SA za 29 733 tys. zł (15,9 zł za jedną akcję), powinien
podjąć próbę uzyskania wyższej ceny niż ta, którą oferował inwestor. Uzyskana cena była co prawda o 748 tys. zł wyższa od dolnego
progu wyceny, ale doradca w procesie sprzedaży rekomendował jeszcze wyższą cenę jednej akcji (17,48 zł), czyli o 2 954,6 tys. zł więcej
za zbywany pakiet.
Zdaniem kontrolujących niecelowe było zlecenie wykonania za 48,2 tys. zł nowego oszacowania wartości Cefarm Rzeszów SA, bowiem
można było zażądać aktualizacji wykonanego wcześniej oszacowania od jego wykonawcy. Tym bardziej że zobowiązał się on do
jednokrotnej bezpłatnej aktualizacji wartości majątku w czasie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, a okres ten jeszcze
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nie upłynął. Zastrzeżenia NIK dotyczyły także przekształceń własnościowych Cefarm SA Białystok. Wstrzymując prywatyzację tej spółki,
Minister Skarbu Państwa nie wykorzystał sprzyjającej koniunktury rynkowej, aby korzystniej sprzedać akcje. Po rezygnacji z konsolidacji
sektora farmaceutycznego niecelowa i w konsekwencji niegospodarna była decyzja Ministra Skarbu Państwa o kontynuowaniu działalności
Polskiego Holdingu Farmaceutycznego SA, który pełnił wobec spółek zależnych taką samą rolę, jaką pełni ministerstwo w stosunku do
spółek, które nadzoruje minister. Rozwiązanie holdingu pozwoliłoby na uniknięcie kosztów poniesionych na jego funkcjonowanie, które
w objętych kontrolą latach wyniosły 18 815,2 tys. zł. W opinii NIK niecelowa i niegospodarna była także decyzja o zrefinansowaniu spółce
Polski Holding Farmaceutyczny kosztów prywatyzacji Pabianickich Zakładów Farmaceutycznych Polfa SA w kwocie 1 246,5 tys. zł.
Mimo podjęcia od 2008 r. przez Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa SA intensywnych działań restrukturyzacyjnych nie
osiągnięto zaplanowanych celów, co spowodowane było przyjęciem zbyt optymistycznych założeń uzyskania znaczących wpływów ze
sprzedaży nieruchomości. Brak ich oraz alternatywnych źródeł finansowania uniemożliwiły planowane inwestycje. Potencjalnym skutkiem
niepełnej realizacji inwestycji może być konieczność zwrotu uzyskanej przez spółkę pomocy publicznej w wysokości 42,5 mln zł.
Minister Skarbu Państwa pełnił rzetelny nadzór właścicielski nad spółkami. NIK stwierdziła jednak, że przy powoływaniu członków Rady
Nadzorczej w Polskim Holdingu Farmaceutycznym SA w jej skład, wbrew statutowi, nie został powołany kandydat wskazany przez
Ministra Zdrowia.

WNIOSKI POKONTROLNE
SYSTEMOWE
Wszczęcie likwidacji Polskiego Holdingu Farmaceutycznego SA
po sfinalizowaniu
sprzedaży
Warszawskich
Zakładów
Farmaceutycznych Polfa SA i przejęcie prowadzenia prywatyzacji

Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa
bezpośrednio przez MSP. Wniosek został zrealizowany.

TYTUŁ KONTROLI

Realizacja zobowiązań offsetowych związanych z dostawą dla
Sił Zbrojnych RP kołowych transporterów opancerzonych

SA

Departament Gospodarki,
Skarbu Państwa
i Prywatyzacji
P/11/048

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Sprawy gospodarcze

Gospodarka

Kontrola pozapriorytetowa

CEL OGÓLNY
Dokonanie oceny prawidłowości ustalania, modyfikowania oraz realizacji zobowiązań offsetowych (ZO) przypadających do wykonania
w latach 2003-2011 (w tym sposobu ich rozliczania) w związku z zawartymi umowami offsetowymi – towarzyszącymi sprzedaży przez
Wojskowe Zakłady Mechaniczne (WZM) SA dla MON kołowych transporterów opancerzonych (KTO) na wyposażenie Sił Zbrojnych RP,
tj. umów zawartych przez Skarb Państwa (reprezentowany przez ministra właściwego do spraw gospodarki) z: fińską firmą Patria (umowa
offsetowa z 1 lipca 2003 r. dotycząca wielozadaniowego wozu bojowego), włoską firmą Oto Melara (umowa offsetowa z 1 lipca 2003 r.
dotycząca systemu wieżowego do transportera), niemiecką firmą Honeywell (umowa offsetowa z 11 lutego 2011 r. dotycząca systemu
nawigacji inercyjnej do tego pojazdu).
ZAKRES PODMIOTOWY
Ministerstwo Gospodarki (Departament Programów Offsetowych), wybrani offsetobiorcy (beneficjenci ZO wynikających z ww. umów
offsetowych)
Offset jest instrumentem polityki gospodarczej rekompensującym krajowej gospodarce, w tym
przede wszystkim przemysłowi obronnemu oraz jednostkom badawczo-rozwojowym
pracującym na jego rzecz, dokonywanie przez państwo za granicą, finansowanych ze środków
budżetowych kosztownych zakupów uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Obowiązek zawarcia umowy offsetowej powstaje w związku
z zawarciem umów dostawy na terytorium RP uzbrojenia lub sprzętu wojskowego na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa,
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY
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wyprodukowanego lub wytworzonego poza jej terytorium, których wartość przekracza – w stosunku do jednego zagranicznego dostawcy
w okresie trzech kolejnych lat – równowartość w walucie polskiej 5 mln euro. Istotą transakcji offsetowej jest uzależnienie takiego zakupu
od zadeklarowania przez zagranicznego dostawcę podjęcia z nabywcą różnorakiej kooperacji przemysłowo-handlowej. Łączna wartość
trzech umów offsetowych związanych z programem KTO, tj. umów z Patrią, Oto Melarą i Honeywell, wynosząca ogółem 913,5 mln euro,
stanowiła blisko 70 proc. wartości wszystkich umów zawartych w tej walucie. Podstawowym aktem prawnym regulującym sposób
stosowania w Polsce instrumentu offsetu jest ustawa z 10 września 1999 r. o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych
w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa – ustawa offsetowa (Dz.U. Nr 80, poz. 903 ze zm.), która
była w sposób zasadniczy dwukrotnie nowelizowana. W konsekwencji wprowadzonych zmian w odniesieniu do umów z Patrią i Oto Melarą
zastosowanie miały jej przepisy obowiązujące od 6 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 81, poz. 733), a w przypadku umowy z Honeywell
uregulowania obowiązujące od 13 stycznia 2007 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 251, poz. 1845).
Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości –
występujących zwłaszcza na etapie negocjowania i w I okresie realizacji umów offsetowych
z Patrią i Oto Melarą (tj. w latach 2003-2006) – dotychczasowy przebieg oraz sposób kształtowania i wykonania zobowiązań offsetowych,
związanych z dostawą kołowych transporterów opancerzonych dla Sił Zbrojnych RP.
Dokonana w formie aneksów skala modyfikacji przedmiotu i warunków wykonania poszczególnych zobowiązań offsetowych, wchodzących
pierwotnie w skład umów z Patrią i Oto Melarą świadczy o tym, że ich początkowy dobór i selekcja nie były właściwe. Konieczność
dokonania korekt, była konsekwencją błędów popełnionych przez stronę polską (administrację rządową i przedsiębiorców –
offsetobiorców), wynikających m.in. z braku doświadczenia. Korekty te nie we wszystkich przypadkach przyniosły oczekiwane korzyści.
To z kolei nie sprzyjało maksymalizacji efektów offsetu w odniesieniu do pozostających do wykonania zobowiązań. Na 15 miesięcy przed
upływem uzgodnionego terminu (30 czerwca 2013 r.) Oto Melara uzyskała zaliczenia ZO na kwotę przewyższającą wartość umowy
offsetowej (odpowiednio 348 i 343 mln euro), a Patria na kwotę stanowiącą 70 proc. wartości umowy z nią zawartej (odpowiednio
367 i 521 mln euro), w związku z czym NIK dostrzegła realne zagrożenie dla wypełnienia przez tego dostawcę całości zobowiązań.
Czynnikiem istotnie obniżającym korzyści (efekty) płynące z offsetu dla poszczególnych offsetobiorców, w ramach umów z Patrią
i Oto Melarą, było niezawieranie w ogóle lub zawieranie nieodpowiednio skonstruowanych umów biznesowych z zagranicznymi
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dostawcami (offsetodawcami). Umowy te (nawet w przypadku ich podpisywania) nie zabezpieczały wszechstronnie interesów polskich
przedsiębiorców.
Mankamenty umów offsetowych z Patrią i Oto Melarą, trudne do usunięcia już po ich zawarciu, zostały w znacznym stopniu
wyeliminowane w ramach procesu negocjowania przedmiotu i warunków realizacji ZO w umowie z Honeywell – ostatniej związanej
z programem kołowego transportera opancerzonego – co wskazuje na efektywne wykorzystanie przez MG doświadczeń wynikających
z wcześniej zawartych umów offsetowych oraz stałe doskonalenie procedur związanych z ich przygotowaniem, zawieraniem oraz
monitorowaniem stanu realizacji.

WNIOSKI POKONTROLNE
SYSTEMOWE
Pożądane jest kontynuowanie przez Ministra Gospodarki
negocjacji z zagranicznymi dostawcami, zmierzających do
wprowadzenia w umowach z Patrią i Oto Melarą zapisów
gwarantujących wykonanie wszystkich zobowiązań offsetowych
uzgodnionych ze Skarbem Państwa. Służyć temu powinno
wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń i wniosków
wynikających z monitorowania stanu realizacji obydwu umów
offsetowych. Dotychczasowe, nie w pełni satysfakcjonujące
podjęcia między MG i MON ściślejszej współpracy i właściwej
koordynacji działań prowadzonych w ramach aktualnie
negocjowanych i przyszłych umów zakupu uzbrojenia i sprzętu
wojskowego na potrzeby Sił Zbrojnych RP – zawieranych przez
zamawiającego (MON), którym w przypadku zaistnienia
warunków określonych w art. 2 ust. 2 ustawy offsetowej
towarzyszyć mogą umowy offsetowe. Wniosek został
zrealizowany.
Ustalenia kontroli prowadzonej u beneficjentów poszczególnych
ZO wskazują także na zasadność kontynuowania przez MG
(DOF) jego aktywności informacyjno-szkoleniowej, w celu
efektywnego propagowania wśród offsetobiorców rzetelnej
wiedzy na temat instrumentu offsetu i przepisów regulujących

288

efekty realizacji ZO w ramach umów offsetowych z Patrią i Oto
Melarą, odnoszące się w szczególności do zobowiązań
bezpośrednich, stanowić powinny dla Ministra Gospodarki
istotny dodatkowy argument w prowadzonych aktualnie
i w najbliższej przyszłości negocjacjach zmierzających do
naprawy niekorzystnej sytuacji w tym zakresie, poprzez
odpowiednie
renegocjowanie
postanowień
obydwu
umów. Doświadczenia płynące z kontroli wskazują na celowość
możliwość zastosowania tego mechanizmu na gruncie
prawodawstwa unijnego i krajowego.
Rozwiązaniem pomocnym w podniesieniu efektywności
wykorzystania instrumentu offsetu (w ramach umów związanych
z programem KTO oraz pozostałych) może okazać się
przyspieszenie prac legislacyjnych nad nowelizacją ustawy
offsetowej i przepisów wykonawczych (rozporządzenie
mnożnikowe), przygotowaną na bazie zapisów unijnej dyrektywy
obronnej 2009/81/WE oraz przy uwzględnieniu dotychczasowych
doświadczeń, związanych z praktycznym stosowaniem tego
mechanizmu w procesie restrukturyzacji i modernizacji
gospodarki narodowej ze szczególnym uwzględnieniem sektora
obronnego.
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Wykorzystanie środków Unii Europejskiej w ramach realizacji
Działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka w latach 2007-2011

Departament Gospodarki,
Skarbu Państwa
i Prywatyzacji
P/11/049

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Sprawy gospodarcze

Gospodarka

Państwo efektywnie zarządzające
zasobami publicznymi

CEL OGÓLNY
Celem kontroli była ocena efektów wdrażania przez jednostki pośredniczącą i wdrażającą – Działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim
potencjale innowacyjnym, dotyczącego wsparcia rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej, realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (ze szczególnym uwzględnieniem wpływu nowych technologii na wzrost
konkurencyjności beneficjentów Działania)
ZAKRES PODMIOTOWY
Ministerstwo Gospodarki, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz 36 przedsiębiorców – beneficjentów Działania
Podstawowe cele, zasady, tryb i warunki wykorzystywania środków pomocowych, uregulowane
przepisami UE, zostały implementowane do prawa polskiego.
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG) stanowi jeden z 6 programów
krajowych Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, za pomocą których realizuje się na terytorium Polski politykę spójności UE.
Blisko 85 proc. alokacji środków PO IG przeznaczone zostało na realizację projektów określonych w strategii lizbońskiej, której celem jest
uczynienie z Europy najszybciej rozwijającej się gospodarki. Program zaadresowano przede wszystkim do przedsiębiorców,
zamierzających realizować innowacyjne projekty, związane z badaniami i rozwojem, nowoczesnymi technologiami, inwestycjami o dużym
znaczeniu dla gospodarki lub wdrażaniem i stosowaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY

Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie, pomimo stwierdzonych uchybień, działalność
podmiotów uczestniczących we wdrażaniu Działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale
innowacyjnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Do 31 grudnia 2011 r. beneficjenci otrzymali dofinansowanie w łącznej
kwocie 2 915,2 mln zł, co stanowiło 47,1 proc. budżetu przeznaczonego na to Działanie. Stopień wykorzystania środków pomocowych
w ocenie NIK nie stwarza zagrożenia ich utratą.
Działania i decyzje podejmowane przez Ministra Gospodarki – pełniącego obowiązki Instytucji Pośredniczącej (IP), a także przez Polską
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – jako Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia (IW) służyły wykorzystywaniu
środków unijnych zgodnie z zasadami oraz celami wspólnotowymi i krajowymi przewidzianymi dla tego programu. Najwyższa Izba Kontroli
oceniła pozytywnie, pomimo stwierdzonych uchybień, rzetelność nadzoru ze strony IP i IW nad realizacją projektów. Wszyscy
skontrolowani beneficjenci osiągnęli efekty określone w umowach o dofinansowanie (wskaźniki produktu), wdrażając nowoczesne w skali
światowej rozwiązania technologiczne lub instalując zakupione maszyny i urządzenia oraz linie technologiczne. Ponad połowa,
tj. 17 spośród 30 przedsiębiorców (56,7 proc.), którzy deklarowali w umowie o dofinansowanie przyrost przychodów w wyniku realizacji
projektu, przekroczyła zakładany poziom tego wskaźnika. Pozostałych 13 przedsiębiorców zrealizowało wskaźnik przyrostu sprzedaży
zaledwie na poziomie 52,6 proc. zakładanej wielkości.
Stwierdzono błędną interpretację przez regionalne instytucje finansujące okresów kwalifikowalności wydatków, wskutek czego jednemu
z beneficjentów, który nie odwołał się od takiego stanowiska, PARP nie wypłaciła części należnego mu dofinansowania. NIK zwróciła
również uwagę na zbyt rygorystyczne podejście PARP do kwestii prawidłowości wyboru dostawcy przez beneficjentów. Standardowe
postanowienia umów o dofinansowanie nakładają na beneficjentów obowiązek dokonywania zakupów na podstawie wyboru najbardziej
korzystnej oferty, z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji. Zdaniem NIK w przypadku skomplikowanych
technologicznie, a jednocześnie innowacyjnych i wysokonakładowych projektów, ryzyko gospodarcze związane z nietrafionym wyborem
dostawcy jest szczególnie wysokie. Dlatego też użyte we wzorcu umowy określenie „potencjalny dostawca” może rodzić uzasadnione
wątpliwości interpretacyjne.
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Restrukturyzacja przedsiębiorców finansowana ze środków
Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców

Departament Gospodarki,
Skarbu Państwa
i Prywatyzacji
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DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Ogólne usługi publiczne

Skarb Państwa

Kontrola pozapriorytetowa

CEL OGÓLNY
Ocena działań Ministra Skarbu Państwa w zakresie przyznawania pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację dla małych i średnich
przedsiębiorców ze środków zgromadzonych na rachunku funduszu oraz efektów uzyskanych w ramach tej pomocy
ZAKRES PODMIOTOWY
Skontrolowano Ministerstwo Skarbu Państwa oraz siedmiu przedsiębiorców, którzy skorzystali z pomocy, tj.: Zakłady Sprzętu
Precyzyjnego „Niewiadów” SA w upadłości, „Unimor Radiocom” Sp. z o.o., Fabryka Form Metalowych „Formet” SA, Przedsiębiorstwo
Geologiczne Budownictwa Wodnego „Hydrogeo”, PKS Puławy Sp. z o.o., PKS w Staszowie Sp. z o.o., Przędzalnia Wełny Czesankowej
„Anilux” w upadłości
Zasady wykorzystywania środków publicznych na ratowanie lub restrukturyzację
przedsiębiorców regulowały: ustawa z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji,
rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z 6 kwietnia 2007 r. w sprawie pomocy publicznej na
ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców (uchylone z dniem 27 września 2011 r. przez rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa
z 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców ) oraz rozporządzenie Rady Ministrów
z 25 kwietnia 2006 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej w procesach prywatyzacji.
FRP jest państwowym funduszem celowym utworzonym na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 uokip, którego dysponentem, zgodnie
z art. 56 ust. 2 ustawy, jest Minister Skarbu Państwa. Od 1 stycznia 2011 r. FRP funkcjonuje jako rachunek bankowy.
Środki zgromadzone na rachunku funduszu przeznaczone są na:
• pomoc w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (do 2 marca 2011 r. wyłącznie dla przedsiębiorców państwowych oraz
jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, a po tej dacie także dla przedsiębiorców komunalnych i prywatnych);
• udzielanie wsparcia niebędącego pomocą publiczną.
Procedurę składania wniosków o udzielenie pomocy na ratowanie lub restrukturyzację Minister Skarbu Państwa rozpoczynał,
zamieszczając stosowne ogłoszenie o naborze w dzienniku ogólnopolskim oraz na stronie internetowej ministerstwa. Częstotliwość
naborów i ich terminy zależały od decyzji Ministra SP. Od 27 września 2011 r., w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra
Skarbu Państwa z 30 sierpnia 2011 r., minister może przyjąć do rozpatrzenia wniosek złożony poza procedurą naboru, w szczególności
gdy opóźnienie w rozpatrzeniu wniosku może grozić niepowetowaną stratą dla przedsiębiorcy.
Wnioski przedsiębiorców wymagały uzyskania opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który stwierdzał m.in.,
czy wnioskowana pomoc będzie zgodna ze wspólnym rynkiem i czy może być notyfikowana. Udzielenie pomocy na ratowanie lub
restrukturyzację ze środków FRP następowało po jej zatwierdzeniu przez Komisję Europejską, w drodze umowy pomiędzy Ministrem SP
i przedsiębiorcą. Pomoc na ratowanie udzielana była na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy w formie pożyczki. Przedsiębiorca, któremu
została udzielona pomoc, zobowiązany był do przedłożenia ministrowi do zatwierdzenia planu restrukturyzacji albo planu likwidacji.
Pomoc na restrukturyzację udzielana była przez ministra w formie pożyczki, dotacji, dopłaty do wkładu pieniężnego na pokrycie kapitału
zakładowego spółki, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez objęcie akcji lub udziałów, zmianę terminów spłaty zobowiązań wobec
ministra lub konwersji pożyczki na ratowanie. Zamiana wierzytelności SP z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na akcje (udziały),
rozłożenie spłaty wierzytelności SP na raty, umorzenie wierzytelności SP w całości lub w części, jeśli stanowiły pomoc publiczną, mogły
być dokonane wyłącznie zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej.
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY
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W przypadku stwierdzenia, że umowa, na podstawie której udzielono pomocy, została zawarta w oparciu o nieprawdziwe dane
przekazane przez przedsiębiorcę lub udzielona przedsiębiorcy pomoc publiczna jest wykorzystywana lub została wykorzystana niezgodnie
z przeznaczeniem, powinna zostać zwrócona.
Od początku 2007 r. do września 2009 r. Minister Skarbu Państwa nie ogłaszał naboru wniosków. Wiązało się to z jednej strony
z prowadzonymi w 2007 r. pracami legislacyjnymi zmierzającymi do likwidacji funduszu, z drugiej zaś z przeznaczeniem części środków na
realizację procesu kompensacyjnego w dwóch spółkach przemysłu stoczniowego (od 2009 r.).
Pierwszy po przerwie nabór ogłoszony został 17 września 2009 r., a następny 1 lipca 2010 r. W 2011 r. i w 2012 r. (do 30 czerwca)
naborów nie było. Łącznie w okresie objętym kontrolą złożonych zostało 75 wniosków, pomoc uzyskało 12 przedsiębiorców, w tym
dziewięciu pożyczkę na ratowanie, a czterech pomoc na restrukturyzację w formie dokapitalizowania lub dotacji (jeden z przedsiębiorców
– PKS w Puławach – otrzymał pomoc w obydwu formach). Wartość przyznanej pomocy to 27 578,9 tys. zł. Podstawą odmów udzielenia
pomocy była komunalizacja spółki, wycofanie lub nieuzupełnienie wniosku w terminie, niespełnienie wymogów formalnych (np. brak
wymaganego wkładu własnego) oraz zaawansowany proces prywatyzacji.
W okresie objętym kontrolą na rachunku funduszu do dyspozycji Ministra SP było – w 2010 r. – 1 629 853,6 tys. zł, w 2011 r. –
1 655 732,2 tys. zł, a w I półroczu 2012 r. – 1 402 879,6 tys. zł.
W 2010 r. Minister SP udzielił przedsiębiorcom pomocy publicznej w wysokości 11 651,7 tys. zł (0,71 proc. pozostających do
rozdysponowania środków funduszu), w 2011 r. – 10 305,8 tys. zł (0,62 proc.), a w I półroczu 2012 r. – 5 621,4 tys. zł, tj. 0,4 proc.
NIK 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: nierzetelne opracowywanie w latach 2009-2010 planów finansowych Funduszu (nietrafność założeń). Minister Skarbu
Państwa wprowadził zasadę naboru wniosków o udzielenie pomocy publicznej we wskazanych terminach, co skutkowało brakiem
możliwości ciągłego naboru. Wnioski były rozpatrywane długo, często był to wielomiesięczny okres (do 13 miesięcy na ratowanie i do
23 miesięcy na restrukturyzację). Negatywną ocenę uzasadnia także uznaniowość w rozpatrywaniu wniosków i niska ściągalność
należności z tytułu udzielanej pomocy. Ponadto NIK stwierdziła niezgodność przepisów wewnętrznych z przepisami prawa ogólnie
obowiązującego i zaniechanie działań sprawozdawczych przez beneficjentów pomocy publicznej i brak skutecznej interwencji MSP w tym
zakresie.
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 (czterech) albo w bardzo trudnej sytuacji finansowej (również czterech).
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.
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WNIOSKI POKONTROLNE
SYSTEMOWE
NIK uważa za niezbędne rozważenie przez Ministra Skarbu
Państwa celowości dalszego bezpośredniego udzielania pomocy
przedsiębiorcom według obecnych zasad i przesunięcia
zwolnionych w ten sposób środków na wsparcie prorozwojowe,
niestanowiące pomocy publicznej. Rozwiązaniem alternatywnym
w przypadku uznania, że zasadne jest kontynuowanie tego
rodzaju pomocy, mogłoby być powierzenie realizacji tego
zadania wyspecjalizowanej w tym zakresie Agencji Rozwoju
Przemysłu SA. Wymagałoby to dokonania stosownych zmian
ustawowych.

ZAWIADOMIENIA W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM
DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

Stwierdzono przypadki, że wskutek nierzetelności dopuszczano
do nieustalenia (Zakład Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa
w Ostródzie) oraz niedochodzenia (PKS Puławy, PKS Lubliniec
i spółka Formet SA) należności od beneficjentów z tytułu
odsetek, które powinny być naliczane w przypadku
nieterminowego zwrotu udzielonej pożyczki na ratowanie.
Zaniechania te wypełniały przesłanki naruszenia dyscypliny
finansów publicznych. Zawiadomienie przesłano 4 marca 2013 r.
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TYTUŁ KONTROLI

Departament Infrastruktury

Realizacja wybranych inwestycji drogowych w ramach
Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015

I/11/001

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Sprawy gospodarcze

Transport

Kontrola pozapriorytetowa

CEL OGÓLNY
Dokonanie oceny realizacji inwestycji drogowych finansowanych ze środków publicznych, w tym prawidłowości oszacowania łącznych
kosztów inwestycji, stopnia przygotowania inwestycji do realizacji, prawidłowości jej realizacji, jak również sprawowania nadzoru
inwestorskiego
ZAKRES PODMIOTOWY
Kontrola została przeprowadzona w 3 oddziałach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), tj. w: Warszawie, Poznaniu
i Łodzi
Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady finansowania programów wieloletnich jest
ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zasady finansowania i dofinansowania
inwestycji unormowano w art. 132-137 ustawy o finansach publicznych.
Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę trzech inwestycji ujętych w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015, tj.:
1. Budowy drogi ekspresowej S2 w Warszawie, odc. Konotopa – Puławska wraz z odc. Lotnisko – Marynarska S79, zwanej dalej POW,
składającej się z 3 etapów;
2. Budowy zachodniej obwodnicy Poznania w ciągu drogi S11 na odcinku płn. Złotkowo – A2 (węzeł Głuchowo), zwanej dalej ZOP,
składającej się z 3 etapów;
3. Budowy obwodnicy Opoczna na drodze nr 12, zwanej dalej „obwodnicą Opoczna”.
Na realizację zadań inwestycyjnych w 2011 r. przewidziano środki finansowe z budżetu państwa w wysokości 2 994 424 tys. zł oraz
z Krajowego Funduszu Drogowego w wysokości 30 963 403,68 tys. zł.
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY

Wyniki dotychczasowych kontroli wskazują, że w dalszym ciągu planowanie, przygotowanie
i realizacja inwestycji jest nieprawidłowa. Powyższe nieprawidłowości powodowały wydłużenie
czasu ich realizacji, a także nieefektywne wykorzystanie środków publicznych. Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia przygotowanie
oraz terminowość realizacji drogi ekspresowej S2 w Warszawie, odc. Konotopa – Puławska wraz z odc. Lotnisko – Marynarska (S79)
w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015. Najwyższa Izba Kontroli krytycznie ocenia przygotowanie oraz realizację
budowy zachodniej obwodnicy Poznania w ciągu drogi S11 na odcinku płn. Złotkowo – A2 (węzeł Głuchowo), w związku ze stwierdzonymi
nieprawidłowościami. Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia przygotowanie i realizację budowy obwodnicy Opoczna, mimo
stwierdzonych uchybień.
Na dwóch skontrolowanych inwestycjach Południowej Obwodnicy Warszawy i Zachodniej Obwodnicy Poznania, oddziały Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie i w Poznaniu nie posiadały w latach 2010-2011 kompletnej dokumentacji projektowej
niezbędnej do realizacji inwestycji oraz wymaganych decyzji administracyjnych, w tym m.in. decyzji o pozwoleniu na budowę.
We wszystkich trzech skontrolowanych inwestycjach drogowych stwierdzono występowanie w 2011 r. opóźnień w realizacji robót.
Przyczynami nieterminowej realizacji było m.in.: niskie tempo realizacji robót budowlanych (mała ilość sprzętu i pracowników
zaangażowanych przez wykonawcę na terenie budowy), późne zawarcie przez oddział umów na przebudowę infrastruktury technicznej,
nieuzyskanie w terminach planowanych decyzji administracyjnych oraz niesprzyjające warunki pogodowe (obfite opady atmosferyczne).
Ponadto wskazane wyżej przyczyny niekorzystnie oddziaływały na tempo realizacji inwestycji w 2010 r. Etap II i Etap III POW w 2011 r.
realizowano bez zatwierdzonych szczegółowych harmonogramów robót. Przedkładane przez wykonawców projekty szczegółowych
harmonogramów robót były niezgodne z warunkami wynikającymi z zawartych umów, co powodowało, że Inżynier Kontraktu odmawiał ich
zatwierdzenia. Nieprawidłowości w sprawowaniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzono w 2011 r. w trakcie realizacji
dwóch inwestycji: POW i obwodnicy Opoczna. Stwierdzono też przypadki poniesienia dodatkowych wydatków z tytułu nieprawidłowego
zagospodarowania placu budowy oraz błędnie opracowanej dokumentacji projektowej.
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TYTUŁ KONTROLI

Departament Infrastruktury

Wykonywanie zadań przez administrację publiczną w zakresie
bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych

P/11/061

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Porządek publiczny i bezpieczeństwo

Sprawy wewnętrzne

Państwo sprawne i przyjazne
obywatelowi

CEL OGÓLNY
Ocena wykonywania zadań przez organy administracji publicznej oraz jednostki uczestniczące w procesie transportu towarów
niebezpiecznych – w zakresie sprawowania nadzoru i kontroli nad tymi przewozami oraz ich organizacji i wykonywania, ze szczególnym
uwzględnieniem bezpieczeństwa przewozów
ZAKRES PODMIOTOWY
Badaniami objęto Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie oraz 2 oddziały terenowe, a także po 4: urzędy wojewódzkie, urzędy
marszałkowskie, wojewódzkie inspekcje transportu drogowego, komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej. Ponadto PKP Cargo
SA oraz PKP PLK SA (w tym po 4 zakłady terenowe tych jednostek)
Zasady przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (t.n.), wymagania w stosunku do
kierowców i innych osób wykonujących czynności związane z tym przewozem oraz organy
właściwe do sprawowania nadzoru określała ustawa z 28 października 2002 r. o przewozie
drogowym towarów niebezpiecznych, a w sprawach nieuregulowanych tą ustawą, do przewozu drogowego t.n. stosowało się umowę ADR.
Podobnie zasady przewozu koleją t.n. określała ustawa z 31 marca 2004 r. o przewozie koleją towarów niebezpiecznych, przy czym
w sprawach nieuregulowanych tą ustawą stosowało się regulamin RID. Wymienione ustawy utraciły moc z dniem 1 stycznia 2012 r.,
w związku z wejściem w życie ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, określającej ujednolicone zasady
wykonywania tego rodzaju działalności. Powołane umowy międzynarodowe: ADR i RID, są nadal stosowane w sprawach
nieuregulowanych tą ustawą, w zakresie dotyczącym odpowiednio przewozu drogowego i przewozu koleją t.n.
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY

Wojewodowie i marszałkowie województw nie stworzyli skutecznego systemu nadzoru nad
bezpiecznym przewozem towarów zagrażających ludziom i środowisku – materiałów
wybuchowych, żrących, palnych, trujących oraz promieniotwórczych. Poważnym zagrożeniem jest przewóz tych substancji w miastach,
przez które w ciągu doby przejeżdża około 40 transportów samochodowych z niebezpiecznymi ładunkami od 5 do 20 ton każdy. Najwięcej
tzw. toksycznych środków przemysłowych przewozi się m.in. w okolicach Łodzi, Trójmiasta, Czechowic-Dziedzic. W 2010 roku w wyniku
awarii, wypadków i kolizji na polskich drogach doszło do 253 miejscowych zagrożeń chemiczno-ekologicznych. W transporcie kolejowym
były 32 takie zdarzenia.
Nadzór wojewodów nad przewozem drogowym materiałów niebezpiecznych sprowadzał się w zasadzie do formalnej weryfikacji rocznych
sprawozdań, składanych przez przedsiębiorców. Wojewodowie nie sprawdzali, jak inspektoraty transportu drogowego, straż pożarna,
Policja i marszałkowie województw wykonują swoje obowiązki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa przewozu tych towarów.
Nie ustalili też procedur zapewniających przepływ informacji oraz współpracę między swoim urzędem a jednostkami odpowiedzialnymi za
bezpieczeństwo obywateli. W rezultacie takiego stanu zarówno urzędy wojewódzkie, jak i jednostki administracji zespolonej nie posiadały
informacji o faktycznym poziomie zagrożeń.
Kontrola wykazała, że marszałkowie województw, jako organy zarządzające ruchem na drogach wojewódzkich, nie korzystali z możliwości
wyznaczenia tras przejazdów dla transportów towarów niebezpiecznych przez wprowadzenie odpowiednich znaków zakazu lub nakazu,
np. „zakaz wjazdu pojazdów z materiałami niebezpiecznymi” oraz „nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi”.
Nic dziwnego, że transport tych towarów odbywał się bez przeszkód przez centra miast w godzinach największego ruchu, w pobliżu
budynków użyteczności publicznej. Marszałkowie nie sprawdzali, czy wobec przedsiębiorcy organizującego kursy dokształcające dla
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kierowców nie wydano decyzji o zakazie ich prowadzenia. Główną przyczyną takiego stanu był brak centralnego rejestru, który zawierałby
informacje o każdym przypadku wykreślenia firmy z takiej ewidencji.
Z kolei w trzech inspektoratach transportu drogowego egzamin na doradcę ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych
przeprowadzały osoby niemające ku temu uprawnień. Mało tego, do egzaminu dopuszczano osoby, które nie spełniały wymogów
formalnych do jego złożenia.
Zastrzeżenia NIK nie ominęły także Urzędu Transportu Kolejowego, który zaniedbywał swoje obowiązki polegające na sprawowaniu
nadzoru i przeprowadzaniu kontroli dotyczących bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych. Mimo że w latach 2008-2010
masa takich towarów wzrosła z 19,4 mln ton do 20,1 mln ton, to liczba kontroli uczestników przewozu spadła ze 107 do 68. Prezes UTK
nie kontrolował też, czy używane przez kolej ciśnieniowe urządzenia transportowe, w szczególności cysterny, spełniały wymagania do ich
bezpiecznego użytkowania. Krytyczne uwagi NIK odnosiły się także do stanu technicznego infrastruktury kolejowej.

WNIOSKI POKONTROLNE
DE LEGE FERENDA
1. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, do
którego należy sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem
przewozu towarów niebezpiecznych, powinien podjąć działania
w kierunku wprowadzenia przepisów w pełni zapobiegających
uzyskaniu świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa
przewozu towarów niebezpiecznych przez osoby nieuprawnione.
2. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
(w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych) powinien
rozważyć możliwość podjęcia działań legislacyjnych w celu
ponownego uregulowania w ustawie o przewozie towarów
niebezpiecznych obowiązku zgłaszania przewozu niektórych
towarów niebezpiecznych do wojewódzkich komendantów Policji
i Państwowej Straży. NIK dostrzega przy tym potrzebę
określenia zasad współpracy komendantów wojewódzkich
wymienionych służb w zakresie wykorzystywania informacji
zawartych w zgłoszeniach przewozu oraz zapewnienia środków
dyscyplinujących wobec podmiotów podlegających obowiązkowi
zgłoszenia.
ZAWIADOMIENIA ORGANÓW ŚCIGANIA O PODEJRZENIU
POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA LUB WYKROCZENIA

1. Delegatura NIK w Katowicach skierowała zawiadomienie do
Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
o ujawnieniu okoliczności wskazujących na niedopełnienie przez
9 przedsiębiorców obowiązków określonych w art. 23 ust. 2
ustawy z 28 października 2002 r. o przewozie drogowym
towarów niebezpiecznych, polegających na niezłożeniu
Wojewodzie śląskiemu rocznych sprawozdań z działalności
w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz czynności
z tym związanych.
2. Delegatura NIK Warszawie skierowała do Komendy
Rejonowej Policji w Warszawie zawiadomienie o niedopełnieniu
obowiązku przez kierownika Zakładu Linii Kolejowych
w Warszawie Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe SA
wynikającego z art. 30 ust. 1 ustawy z 31 marca 2004 r.
o przewozie koleją towarów niebezpiecznych, polegającego na
obowiązku wyznaczenia doradcy ds. bezpieczeństwa przewozu
koleją towarów niebezpiecznych.
3. Delegatura NIK w Łodzi skierowała do Prokuratury Rejonowej
dla Łodzi-Bałuty zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa
zniszczenia dokumentów z egzaminów na doradców do spraw
bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych,
przeprowadzonych w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu
Drogowego w Łodzi.
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SYSTEMOWE
1. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
powinien:
• wydając rozporządzenie o warunkach technicznych dla torów
do awaryjnego odstawiania uszkodzonych wagonów
kolejowych przewożących towary niebezpieczne, ująć w nim
wytyczne określające zasady ustalania stacji kolejowych, na
których powinny być wyznaczone takie tory (wniosek został
zrealizowany), a Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe
SA na podstawie tych wytycznych dokonać analizy
dotychczasowej lokalizacji takich torów oraz niezwłocznie
spowodować dostosowanie stanu technicznego tych torów do
stanu zapewniającego bezpieczeństwo ich eksploatacji;
• rozważyć podjęcie działań w celu wprowadzenia do
przepisów regulujących zasady przewozu towarów
niebezpiecznych stosownych uregulowań określających
zadania organów zarządzających ruchem drogowym
w zakresie ujmowania w projektach organizacji ruchu
rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo przewozu towarów
niebezpiecznych.
2. Organy zarządzające ruchem na drogach publicznych
powinny po przeprowadzeniu analiz istniejącej organizacji
ruchu w zakresie jego bezpieczeństwa, w których uwzględnione zostaną informacje o rozmieszczeniu zakładów
produkujących lub wykorzystujących towary niebezpieczne,
przebiegi tras, po których są one przewożone, oraz rodzaje
i roczne ilości tych towarów, rozważyć możliwość
wprowadzenia ograniczeń ruchu pojazdów z towarami
niebezpiecznymi po drogach przebiegających przez obszary
zurbanizowane.
3. Wojewódzcy inspektorzy transportu drogowego, w celu
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz sprawnego
wykonywania czynności kontrolnych związanych z usunięciem
środka transportu wraz z ładunkiem i zdeponowania go
w odpowiednim miejscu postojowym, powinni w porozumieniu
z komendantami wojewódzkimi Policji oraz Państwowej Straży
Pożarnej, a także starostami:
• zgromadzić dane o parkingach spełniających wymagania
rozporządzenia w sprawie parkingów, na które są usuwane
pojazdy przewożące towary niebezpieczne;
• doprowadzić do utworzenia przez zarządców dróg
co najmniej po jednym parkingu (na terenie każdego powiatu)
spełniającym odpowiednie wymagania i ich listę przekazać
komendantom wojewódzkim Policji i Państwowej Straży
Pożarnej.
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TYTUŁ KONTROLI

Departament Infrastruktury

Bezpieczeństwo cywilnego ruchu lotniczego
w polskiej przestrzeni powietrznej

P/11/062

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Sprawy gospodarcze

Transport

Państwo sprawne i przyjazne
obywatelowi

CEL OGÓLNY
Ocena działalności organów administracji publicznej, instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego i podmiotów zarządzających
lotniskami międzynarodowymi, w zakresie ochrony cywilnego ruchu lotniczego, jako elementu bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego
ZAKRES PODMIOTOWY
Kontrole przeprowadzono w: Ministerstwie Infrastruktury (od 18 listopada 2011 r. Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej), Urzędzie Lotnictwa Cywilnego (ULC), Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz w dziewięciu podmiotach zarządzających
lotniskami: im. L. Wałęsy w Gdańsku, Katowice-Pyrzowice, Kraków-Balice, Poznań-Ławica, Rzeszów-Jasionka, Szczecin-Goleniów,
Wrocław-Strachowice oraz im. F. Chopina w Warszawie
Podstawowe zasady ochrony lotnictwa cywilnego określone są w Konwencji
o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym podpisanej w Chicago 7 grudnia 1944 r.,
a w szczególności w Załączniku nr 17. W krajowym porządku prawnym zasady ochrony
lotnictwa cywilnego określone są w ustawie z 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze i w aktach wykonawczych do tej ustawy. Sprawy wspólnych
w UE zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego regulowało rozporządzenie (WE) nr 2320/2002. Celem tego rozporządzenia było
ustanowienie i wykonanie właściwych środków wspólnotowych w celu zapobieżenia aktom bezprawnej ingerencji przeciw lotnictwu
cywilnemu. Rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 zostało powołane bezpośrednio w przepisach prawa lotniczego oraz w przepisach
wykonawczych ustanawiających krajowe programy związane z ochroną lotnictwa cywilnego, w tym przede wszystkim w rozporządzeniu
Rady Ministrów z 19 czerwca 2007 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego realizującego zasady ochrony
lotnictwa (rozporządzenie o KPOLC). UE w obliczu zwiększonego zagrożenia lotnictwa cywilnego aktami bezprawnej ingerencji
wprowadziła w latach 2008-2010 nowe normy ochrony lotnictwa cywilnego. Normy te były sukcesywnie modyfikowane pod kątem ich
zaostrzenia, doprecyzowania i dostosowania do pojawiających się nowych, do tej pory niezidentyfikowanych źródeł zagrożeń.
Podstawowymi aktami wprowadzającym te normy były: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 z 11 marca
2008 r. ustanawiające wspólne zasady w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2320/2002
(rozporządzenie (WE) nr 300/2008), rozporządzenie Komisji (WE) nr 272/2009 z 2 kwietnia 2009 r. uzupełniające wspólne podstawowe
normy ochrony lotnictwa cywilnego określone w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 300/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady
(rozporządzenia (WE) nr 272/2009 r.) oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 185/2010 z 4 marca 2010 r. ustanawiające szczegółowe środki
w celu wprowadzenia w życie wspólnotowych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (rozporządzenie (WE) nr 185/2010).
Normy te – do czasu zakończenia kontroli – nie zostały implementowane do przepisów krajowych.
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY

NIK negatywnie oceniła działania legislacyjne ministra właściwego do spraw transportu, jako
naczelnego organu administracji rządowej, i nadzorcze Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego,
jako centralnego organu administracji rządowej, dotyczące zagadnień ochrony lotnictwa cywilnego, w szczególności w zakresie trzech
krajowych programów: ochrony lotnictwa cywilnego, kontroli jakości i szkolenia.
Minister i Prezes ULC nie doprowadzili do dostosowania przepisów ustawy z 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze i jej aktów wykonawczych do
zgodności z regulacjami prawnymi Unii Europejskiej. Przepisy unijne wprowadzono 29 kwietnia 2010 r., jednak do dnia opracowania
niniejszej informacji, tj. blisko od dwóch lat, akty wykonawcze do prawa lotniczego nie zostały zaktualizowane. W rezultacie tych
zaniedbań, nastąpił dualizm prawa krajowego i unijnego. Jednocześnie obowiązywały niezaktualizowane przepisy wykonawcze do prawa
lotniczego oraz rozporządzenia Unii Europejskiej, stosowane wprost w krajowym porządku prawnym. Rodziło to nieprawidłowości
związane z interpretacją prawa przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Zaniedbania w tym zakresie stworzyły ponadto zagrożenie dla Polski
sankcjami ze strony władz UE.

SYNTEZA
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NIK negatywnie oceniła nadzór Prezesa ULC nad ochroną lotnictwa cywilnego, realizowaną przez podmioty gospodarcze wykonujące
lotniczą działalność gospodarczą, w szczególności przez zarządzających lotniskami. Spośród trzech krajowych programów realizację
i nadzór nad dwoma z nich, tj. Krajowym Programem Ochrony Lotnictwa Cywilnego i Krajowym Programem Szkolenia, Najwyższa Izba
Kontroli oceniła negatywnie. W wyniku nieprawidłowości w zakresie stanowienia prawa i nadzoru, zadania w zakresie ochrony realizowane
były przez zarządzających lotniskami w sposób niedostateczny, niekiedy z rażącym naruszeniem prawa. Szczególną uwagę zwraca
dopuszczanie przez te podmioty do wykonywania kontroli bezpieczeństwa pasażerów, bagażu, ładunków i poczty przez osoby
nieposiadające wymaganych uprawnień.
Zarządzający lotniskami, a także przewoźnicy oraz inne podmioty prowadzące działalność na terenie lotnisk nie aktualizowali swoich
planów ochrony. Spośród 72 planów, które powinny być aktualizowane, 24 pozostawały bez zmian, a 27 zaktualizowano z opóźnieniami
sięgającymi nawet 15 miesięcy. Podmioty, które uzyskały na lotniskach status zarejestrowanych agentów pocztowych, nie były
przygotowane do wykonywania kontroli ładunków i poczty. W rezultacie kontroli bezpieczeństwa ładunków i poczty, wbrew unijnym
przepisom, dokonywała Służba Ochrony Lotnisk (SOL) i Straż Graniczna (SG). Podmioty, które powinny to robić, nie ponosiły kosztów
kontroli prowadzonej przez SOL i SG.
Nieterminowe przygotowywanie i prowadzenie szkoleń spowodowało, że na polskich lotniskach pracowało w różnych okresach
259 pracowników bez wymaganych kursów z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego. Byli wśród nich m.in. operatorzy kontroli
bezpieczeństwa i osoby nadzorujące ich pracę. Kontrolerzy NIK podczas oględzin stref zastrzeżonych na lotniskach w Poznaniu
i Szczecinie stwierdzili obecność osób nieuprawnionych.
Groźne dla bezpieczeństwa lotów zaniedbanie kontrolerzy ujawnili na lotnisku we Wrocławiu. Pracownicy ochrony lotniska nie
dokumentowali przyjęcia samolotów do ochrony i zwrotnego ich przekazania przewoźnikowi. Inni funkcjonariusze ochrony lotniska
prowadzili co prawda książkę przyjęć samolotów, jednak nie odnotowywali w niej numerów plomb zakładanych na statek powietrzny,
odstawiany na postój i faktu ich zgodności ze stanem początkowym. Było to niezgodne z obowiązującymi procedurami i mogło prowadzić
do wejścia na pokład samolotów osób nieuprawnionych. Na lotniskach w Szczecinie, Bydgoszczy, Poznaniu i Wrocławiu stwierdzono
nieprawidłowości w zakresie utrzymania w zgodzie z normami ogrodzenia i przyległych do niego stref.
Skala nieprawidłowości stwierdzonych przy realizacji zadań z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego przez kontrolowane jednostki, zdaniem
NIK, mogła mieć wpływ na pogorszenie stanu bezpieczeństwa cywilnego ruchu lotniczego w polskiej przestrzeni powietrznej.

WNIOSKI POKONTROLNE
DE LEGE FERENDA
W wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej NIK wniosła
o pilne zakończenie prac nad opracowaniem aktów
wykonawczych do znowelizowanego prawa lotniczego, w tym

ustanawiających krajowe programy: ochrony lotnictwa cywilnego,
kontroli jakości i szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa
cywilnego, uwzględniających nowe normy unijne w tym zakresie.

Departament Infrastruktury

TYTUŁ KONTROLI

Warunki rozwoju polskich portów morskich
P/11/063
COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Sprawy gospodarcze

Gospodarka morska

Państwo efektywnie zarządzające
zasobami publicznymi

CEL OGÓLNY
Ocena działalności administracji publicznej, podmiotów zarządzających portami i zarządcy infrastruktury kolejowej w zakresie tworzenia
warunków dla funkcjonowania portów morskich
ZAKRES PODMIOTOWY
Ministerstwo Infrastruktury, 3 urzędy morskie (wszystkie), 3 zarządy portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki
narodowej (wszystkie), zarządy portów komunalnych (Darłowo, Elbląg i Kołobrzeg), Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,
PKP Polskie Linie Kolejowe SA
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Podstawowym aktem prawnym określającym tworzenie, organizację i funkcjonowanie portów
morskich jest ustawa z 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich. W okresie objętym
kontrolą w Polsce funkcjonowało 69 portów i przystani morskich, charakteryzujących się różną
wielkością oraz złożonością pełnionych funkcji. Podstawowe znaczenie dla gospodarki narodowej miały porty w Gdańsku, Gdyni,
Szczecinie i Świnoujściu (około 95 proc. obrotów ładunkowych ogółem). W 2010 r. obroty ładunkowe w portach wynosiły 59,5 ton,
tj. o ponad 30 proc. więcej niż w 2009 r. W 2010 r. w porównaniu z rokiem poprzednim zwiększył się także ruch pasażerski (o 7 proc.).
Zróżnicowana była sytuacja portów w zakresie dostępności od strony morza, w najkorzystniejszej sytuacji był port w Gdańsku (tor wodny
o głębokości 17 m). W najgorszej sytuacji w tym względzie był port w Szczecinie. W okresie objętym kontrolą działalność Rządu RP
polegała przede wszystkim na opracowaniu i wdrażaniu stosownej polityki morskiej. Założenia tej polityki zawarte były w „Strategii rozwoju
portów morskich do 2015 r.”, przyjętej uchwałą Rady Ministrów 13 listopada 2007 r.
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY

W 2010 r. funkcjonowało w Polsce 69 portów i przystani morskich, w tym 4 o podstawowym
znaczeniu – dla gospodarki narodowej – Gdańsk, Gdynia, Szczecin i Świnoujście. W strukturze
środków transportu obsługujących porty o podstawowym znaczeniu, w 2010 r. przodował przewóz drogowy – 39,3 proc., przed kolejowym
– 32,3 proc., rurociągowym – 26,8 proc. i wodnym śródlądowym – 1,6 proc. W porównaniu z rokiem poprzednim, o 5 punktów
procentowych zmniejszył się udział transportu drogowego, co należy uznać za zjawisko korzystne z punktu widzenia wymogów
ekologicznych. Z myślą o poprawie warunków rozwoju portów morskich Rada Ministrów przyjęła w 2007 r. „Strategię rozwoju polskich
portów do 2015 r.”, która zakładała m.in. poprawę infrastruktury portów i dostępu do nich o strony morza i lądu, pozyskiwanie większej
masy ładunków oraz poprawę jakości usług portowych. Z kolei Zespół do spraw Polityki Morskiej RP, który jest organem pomocniczym
Prezesa Rady Ministrów, opracował dokument „Założenia polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej do 2020 r.”. Za kierunki priorytetowe
uznał on modernizację portów i ich połączeń z zapleczem m.in. poprzez rozwój sieci transportu multimedialnego.
Kontrola NIK wykazała, że w okresie wdrażania „Strategii…”, czyli od 2008 r. nie nastąpił wzrost nakładów na budowę, rozbudowę
i modernizację infrastruktury wiodących portów. Dekapitalizacja majątku trwałego w tych obiektach sięga 60 proc., jednocześnie jednak
planowane nakłady inwestycyjne na jego odtworzenie były realizowane tylko częściowo – w 2010 r. w Gdańsku w 72,3 proc., a w Gdyni
w 82,5 proc. Wśród przyczyn tych opóźnień wymieniano przedłużające się procedury uzyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych
i utrudnienia w wykonywaniu prac na obiektach będących w eksploatacji. Dostęp do portów od strony morza nie poprawił się. Przyczyniało
się do tego spłycanie torów podejściowych i ich zwężanie. Podstawowym powodem tego stanu był brak odpowiednich funduszy na
pogłębianie i utrzymanie torów wodnych oraz mitręga administracyjna powodowana przez obowiązujące procedury.
NIK pozytywnie oceniła działalność GDDKiA służącą poprawie stanu technicznego dróg zapewniających dostęp do portów, następował
bowiem wzrost nakładów inwestycyjnych, w efekcie uległ poprawie stan techniczny tych dróg.
Obsługa portów transportem kolejowym utrudniona jest przez degradację stanu technicznego linii kolejowych i ich niskie parametry
techniczne. W okresie objętym kontrolą nastąpiła dalsza dekapitalizacja linii kolejowych prowadzących do portów. W latach 2009-2010
potrzeby finansowe niezbędnych do utrzymania we właściwym stanie zaspokajane były zaledwie w 15 proc. Faktyczny czas jazdy
pociągów towarowych się wydłużał.
W ocenie Izby niewystarczające były działania na rzecz rozwoju transportu multimedialnego. Wzrost stawek opłat na przewóz kontenerów
pociągami ograniczał konkurencyjność tych przewozów.
Poprawę warunków funkcjonowania portów morskich przyniosło natomiast odblokowanie – po podpisaniu w 2009 r. umowy z Federacją
Rosyjską – żeglugi międzynarodowej na Zalewie Wiślanym i zagłębienie – na wniosek strony Polskiej – gazociągu Nord Stream,
co pozwoliło utrzymać warunki żeglugi na Zachodniej Trasie do Świnoujścia. Przywrócono żeglowność na Odrzańskiej Drodze Wodnej.
Nieskuteczne i nierzetelne były działania administracji rządowej w zakresie identyfikacji istniejących barier i przeszkód w rozwoju
przedsiębiorczości morskiej w celu opracowania stosownych projektów aktów prawnych, znoszących te bariery. Nierzetelna była też
działalność administracji morskiej w zakresie przygotowania budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską.

SYNTEZA

WNIOSKI POKONTROLNE
SYSTEMOWE
Wnioski skierowane pod adresem ministra właściwego do spraw
transportu i gospodarki morskiej dotyczyły:


finansowego i prawnego wsparcia rozwoju transportu
intermodalnego, jako ekologicznej formy transportu
w zakresie przewozu kontenerów do portów morskich;

 przeglądu istniejących barier i przeszkód w rozwoju
przedsiębiorczości morskiej w celu opracowania stosownych
projektów aktów prawnych znoszących te bariery
i przeszkody;


podjęcie ostatecznej decyzji w spawie zasadności realizacji
wieloletniego programu „Budowa drogi wodnej łączącej
Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”.
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Departament Infrastruktury

TYTUŁ KONTROLI

Komercjalizacja i restrukturyzacja Poczty Polskiej
P/11/064

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Ogólne usługi publiczne

Skarb Państwa

Państwo efektywnie zarządzające
zasobami publicznymi

CEL OGÓLNY
Ocena działalności ministra właściwego do spraw łączności i organów Poczty Polskiej w procesie jej komercjalizacji i restrukturyzacji
ZAKRES PODMIOTOWY
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji; Poczta Polska SA
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało konieczność dostosowania krajowego
rynku usług pocztowych do wymogów wspólnotowych, w tym do przyjęcia regulacji w zakresie
pełnej jego liberalizacji od 2013 r. Działania takie podjęte zostały już w okresie poprzedzającym
tę akcesję, czego wyrazem było uchwalenie ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. prawo pocztowe (Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159 ze zm.).
Ustawa ograniczyła w poważnym stopniu zakres usług zastrzeżonych uprzednio do realizacji wyłącznie przez Pocztę Polską,
co umożliwiło rozwój konkurencji na rynku pocztowym. Sytuacja ta zaczęła jednak stanowić poważne zagrożenie dla Poczty Polskiej, jako
operatora publicznego, zobowiązanego do utrzymywania sieci 8240 placówek pocztowych, niezbędnej do świadczenia usług
powszechnych. W celu umożliwienia właściwego funkcjonowania Poczty Polskiej w warunkach pełnej konkurencji, dotychczasowe
przedsiębiorstwo państwowe przekształcone zostało, z dniem 1 września 2009 r., w spółkę Skarbu Państwa pod firmą Poczta Polska
Spółka Akcyjna. Zasady i tryb komercjalizacji Poczty Polskiej uregulowała ustawa z 5 września 2008 r. o komercjalizacji państwowego
przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska” (Dz.U. Nr 180, poz.1109).
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniała pod względem celowości, gospodarności
i rzetelności wykonywanie zadań przez organy Poczty Polskiej, w zakresie przeprowadzenia
restrukturyzacji organizacyjnej, finansowej oraz zatrudnieniowej. Powyższą ocenę uzasadniają przede wszystkim następujące ustalenia
kontroli:
• większość celów związanych z restrukturyzacją Poczty Polskiej nie zostało osiągniętych, ponieważ zadania prowadzące do ich realizacji
wykonywane były z opóźnieniem lub w niepełnym zakresie;
• powstała w drodze komercjalizacji spółka akcyjna Skarbu Państwa Poczta Polska SA nie została w sposób rzetelny przygotowana do
prowadzenia działalności na liberalizowanym rynku pocztowym;
• nie zostały zrealizowane zasadnicze działania restrukturyzacyjne, które zapewniałyby Poczcie Polskiej – jako operatorowi publicznemu –
stabilizację finansową oraz wypracowywanie nadwyżki finansowej, pozwalającej na jej rozwój;
• nie została przeprowadzona restrukturyzacja organizacyjna i zatrudnienia w stopniu pozwalającym na usprawnienie struktury
organizacyjnej, poprawę jakości usług pocztowych, racjonalizację sieci placówek pocztowych oraz optymalizację uzyskiwanych
przychodów i ponoszonych kosztów;
• komercjalizacja – która miała na celu wyeliminowanie szeregu ograniczeń związanych z funkcjonowaniem Poczty Polskiej
w dotychczasowej formie prawnej oraz dostosowanie jej organizacji i działalności do ogólnie obowiązujących reguł rynkowych – nie
doprowadziła do zmiany wizerunku firmy, kojarzonego z niedostateczną jakością świadczonych usług.
Restrukturyzacji towarzyszyły działania niegospodarne. Jako niegospodarne oceniono wydatkowanie ponad 7713 tys. zł. na zakup
3 strategii działalności Poczty Polskiej, które nie zostały zrealizowane. Niegospodarne było również poniesienie wydatków na nabycie
Informatycznego Systemu Zarządzania Nieruchomościami, za ok. 13 306 tys. zł. System ten od początku nie działał w sposób
umożliwiający wykorzystanie zaplanowanych dla niego funkcji. Ujawnione nieprawidłowości miały wpływ na sytuację ekonomiczną Poczty
Polskiej. Brak dostatecznych działań restrukturyzacyjnych, w celu dostosowania przedsiębiorstwa do funkcjonowania na liberalizującym
się rynku pocztowym, przy jednoczesnej podwyżce wynagrodzeń, doprowadził do poniesienia przez Pocztę Polską strat w wysokości:

SYNTEZA

298

Materiały analityczne do sprawozdania
215 309 tys. zł w 2008 r. oraz 190 690 tys. zł w 2009 r. W 2010 r. spółka wypracowała jednak zysk w wysokości 43 291 tys. zł, co
spowodowane było przede wszystkim ograniczeniem kosztów: outsourcingu, usług obcych oraz zmniejszeniem zatrudnienia. Podjęte od
marca 2011 r. działania restrukturyzacyjne oraz realizowany od czerwca 2011 r. Plan reakcji na ryzyka strategiczne doprowadziły do
wypracowania przez Pocztę Polska SA zysku za 2011 r., który wg wstępnych (nieaudytowanych) danych wyniósł ok. 105,8 mln zł.
Najwyższa Izba Kontroli oceniała pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, działania ministra właściwego ds. łączności
w procesie komercjalizacji i restrukturyzacji Poczty Polskiej. Nieprawidłowości dotyczyły w głównej mierze nieprzygotowania do 2011 r.,
przewidzianego uchwałą Rady Ministrów, programu prywatyzacji Poczty Polskiej.

WNIOSKI POKONTROLNE
DE LEGE FERENDA

SYSTEMOWE

Rozważenie przez Ministra Administracji i Cyfryzacji,
w porozumieniu z Prezesem Rządowego Centrum Legislacji,
możliwości przyjęcia w projekcie ustawy – Prawo pocztowe
rozwiązań pozwalających na umożliwienie rozwoju Poczty
Polskiej SA oraz zapewnienie odpowiedniej jakości powszechnych usług pocztowych, w drodze:
a. W sferze regulacji rynku pocztowego i funkcjonowania Poczty
Polskiej
• uwzględniania finansowania pełnego kosztu netto powszechnych usług pocztowych, bez ograniczania tego finansowania do
wysokości strat na całości usług powszechnych;
• włączenia pocztowych usług kurierskich do usług wchodzących w zakres usług powszechnych;
• wyłączenia operatora wyznaczonego z obowiązku wnoszenia
składki od nierentownych usług, wchodzących w zakres
pocztowych usług powszechnych, na rzecz funduszu kompensacyjnego.
b. W sferze jakości usług pocztowych
• wprowadzenie kar pieniężnych z tytułu obniżenia określonych
przepisami wskaźników terminowości dla powszechnych usług
pocztowych, odszkodowań z tytułu opóźnionego doręczenia
przesyłek listowych nierejestrowanych, a także ujednolicenia
procedur reklamacyjnych dla wszystkich operatorów
pocztowych.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Prezes Zarządu
Poczty Polskiej SA
– w związku z rozbieżnościami w ocenie wyników badań
dotyczących jakości powszechnych usług pocztowych prowadzonych przez UKE oraz Pocztę Polską SA – powinni podjąć
działania, których celem będzie zapewnienie wiarygodnych
badań dotyczących wykonywania usług pocztowych.
W opracowanych wymaganiach powinny zostać ujęte wszystkie
elementy istotne dla pomiaru terminowości przebiegu przesyłek.
Przygotowanie w projekcie ustawy zmieniającej – Prawo
pocztowe rozwiązań pozwalających na umożliwienie rozwoju
Poczty Polskiej SA oraz zapewnienie odpowiedniej jakości
powszechnych usług pocztowych.

TYTUŁ KONTROLI

Departament Infrastruktury

Prawidłowość prowadzenia baz danych, jako podstawy do
tworzenia infrastruktury przestrzennej

P/11/107

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Mieszkalnictwo i infrastruktura
komunalna

Budownictwo, lokalne planowanie
i zagospodarowanie przestrzenne oraz
mieszkalnictwo

Państwo efektywnie zarządzające
zasobami publicznymi

CEL OGÓLNY
Ocena prawidłowości prowadzenia ewidencji, rejestrów i baz danych, zawierających informacje o terenie, stanowiących podstawę do
tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej
ZAKRES PODMIOTOWY
Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, 24 urzędy miast na prawach powiatów i 16 starostw
powiatowych
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Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 14 marca 2007 r. zawiera przepisy ogólne
służące ustanowieniu infrastruktury informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej
(INSPIRE) dla celów polityk wspólnotowych w zakresie ochrony środowiska oraz polityk lub
działań mogących oddziaływać na środowisko. INSPIRE opiera się na infrastrukturach informacji przestrzennej, ustanowionych
i prowadzonych przez państwa członkowskie. Artykuł 24 dyrektywy stanowi, że państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy
ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej w terminie do 15 maja 2009 r.
W ramach implementacji dyrektywy INSPIRE uchwalono ustawę z 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY

NIK pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, oceniła realizację zadań
dotyczących prowadzenia baz danych, jako podstawy do tworzenia infrastruktury informacji
przestrzennej. Główny Geodeta Kraju doprowadził w szczególności do: założenia baz danych ewidencyjnych umożliwiających tworzenie
rejestru gruntów dla obszaru całego kraju i pokrycia cyfrową mapą ewidencyjną 91 proc. powierzchni terenów miast (wg stanu na
31 grudnia 2010 r.), dostosowania państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego kraju do wymogów
infrastruktury, rozbudowy bazy danych obiektów topograficznych w ramach realizowanego od 2009 r. projektu „Georeferencyjna Baza
Danych Obiektów Topograficznych wraz z krajowym systemem zarządzania”, prowadzenia rejestru podstawowych osnów geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych, opracowania oraz aktualizacji ortofotomapy i numerycznego modelu terenu dla całej powierzchni
kraju.
W ramach prowadzenia prac dotyczących założenia krajowej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu opracował projekt
rozporządzenia w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy
zasadniczej. Zgłosił także do Planu Informatyzacji Państwa na lata 2011-2015 projekt o nazwie Krajowa Baza Geodezyjnej Sieci
Uzbrojenia Terenu.
Główny Geodeta Kraju, zobowiązany do opracowania projektu ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz projektów aktów
wykonawczych do tej ustawy, nie podjął wystarczających działań w celu opracowania ww. projektów aktów prawnych, implementujących
dyrektywę INSPIRE, w terminie umożliwiającym ich wejście w życie do 15 maja 2009 r. Projekt ustawy o infrastrukturze informacji
przestrzennej opracowany został 8 kwietnia 2009 r., a ustawa została uchwalona 4 marca 2010 r. i weszła w życie 7 czerwca 2010 r.,
tj. ponad 12 miesięcy po terminie wyznaczonym w dyrektywie INSPIRE.
Działania podjęte przez Głównego Geodetę Kraju w celu doprowadzenia do terminowego zakończenia modernizacji ewidencji gruntów
i budynków okazały się nieskuteczne. Termin dla zakończenia zakładania komputerowych baz danych ewidencyjnych dla terenów
wiejskich nie został dotrzymany.
Główny Geodeta Kraju nie podjął też wystarczających działań koordynacyjnych w celu realizacji zadań wykonywanych przez organy
prowadzące bazy danych zawierające informacje przestrzenne, co spowodowało m.in., że: nie założono geodezyjnej sieci uzbrojenia
terenu dla znacznej powierzchni kraju.
Z kolei Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska nierzetelnie prowadził Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody. Baza danych
przestrzennych form ochrony przyrody nie zawierała pełnych i aktualnych danych, nie zgłosił do ewidencji Głównego Geodety Kraju
zbiorów danych przestrzennych objętych Centralnym Rejestrem Form Ochrony Przyrody oraz Europejską Siecią Ekologiczną Natura 2000.
Ponadto Generalny Dyrektor nie opracował metadanych dla zbiorów danych przestrzennych, obejmujących wszystkie formy ochrony
przyrody. Metadane te, opublikowane na stronie internetowej GDOŚ, nie były zgodne z zakresem podanym w rozporządzeniu Komisji
Europejskiej .
Prezydenci miast i starostowie kontynuowali działania w celu zakładania i prowadzenia baz danych zawierających informacje przestrzenne
oraz utworzenia metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych, jednak były one niewystarczające. W trakcie kontroli stwierdzono,
że ewidencja gruntów i budynków prowadzona była nierzetelnie, zaawansowanie prac dotyczących modernizacji ewidencji gruntów
i budynków było niedostateczne, geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu została założona dla niewielkiej powierzchni powiatów,
w rejestrze szczegółowych osnów geodezyjnych nie ujęto wszystkich istniejących punktów osnów geodezyjnych, topograficzna baza
danych nie została założona dla części skontrolowanych starostw i urzędów miast, rejestr cen i wartości nieruchomości nie był prowadzony
na bieżąco, ewidencję miejscowości, ulic i adresów prowadzono niewłaściwie.
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WNIOSKI POKONTROLNE
ZAWIADOMIENIA W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM
DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

SYSTEMOWE
Do Ministra Administracji i Cyfryzacji dotyczące wzmocnienia
nadzoru nad Głównym Geodetą Kraju w zakresie:
– zakładania i prowadzenia ewidencji, rejestrów i baz danych,
pozostających w jego właściwości, oraz budowy infrastruktury
informacji przestrzennej,
– zapewnienia efektywniejszej realizacji zadań przez organy
administracji publicznej, dotyczących zakładania, prowadzenia
i aktualizowania ewidencji, rejestrów i baz danych zawierających
informacje przestrzenne.

Delegatura NIK w Warszawie, w wyniku przeprowadzonej
kontroli w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie skierowała do
Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej
Izbie Obrachunkowej w Warszawie zawiadomienie o naruszeniu
dyscypliny finansów publicznych. Zawiadomienie dotyczyło
naruszenia dyscypliny finansów publicznych określonego w art.
18a ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych i polegało na niezapewnieniu prowadzenia
w latach 2010 i 2011 audytu wewnętrznego, pomimo że kwota
dochodów i wydatków powiatu przekroczyła 40 mln zł, co było
niezgodne z art. 274 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

ZAWIADOMIENIA ORGANÓW ŚCIGANIA O PODEJRZENIU
POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA LUB WYKROCZENIA

Delegatura NIK w Białymstoku w wyniku przeprowadzonej
kontroli w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim,
skierowała do Prokuratury Rejonowej w Bielsku Podlaskim
zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia
przestępstwa, określonego w art. 51 ustawy z 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych, przez administratora systemu
informatycznego, polegającego na umożliwieniu dostępu do
danych ewidencji gruntów i budynków sześciu nieupoważnionym
osobom.

TYTUŁ KONTROLI

Departament Infrastruktury

Realizacja zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej przez
organy administracji rządowej i jednostki samorządu
terytorialnego

P/11/108

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Mieszkalnictwo i infrastruktura
komunalna

Budownictwo, lokalne planowanie
i zagospodarowanie przestrzenne oraz
mieszkalnictwo

Państwo sprawne i przyjazne
obywatelowi

CEL OGÓLNY
Ocena realizacji przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego zadań dotyczących rozwoju budownictwa
mieszkaniowego) i gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym
ZAKRES PODMIOTOWY
Byłe Ministerstwo Infrastruktury, 33 urzędy gmin oraz 5 podmiotów, którym powierzono zarządzanie gminnym zasobem
Zgodnie z art. 7 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zaspokajanie zbiorowych
potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne
obejmują sprawy gminnego budownictwa mieszkaniowego. Pomimo wprowadzania przez
organy administracji publicznej różnych form wspierania mieszkalnictwa, efekty rzeczowe wdrożonych rozwiązań są w odniesieniu do
potrzeb niewielkie. Deficyt mieszkaniowy utrzymuje się na wysokim poziomie, szacowanym na ok. 1,5 mln lokali mieszkalnych.
Podstawowym problemem wymagającym rozwiązania jest stworzenie systemu pomocy publicznej, który bez obciążania budżetu państwa
wysokimi nakładami finansowymi przeznaczonymi na ten cel, przyspieszy rozwój budownictwa mieszkaniowego. Wymaga to
sformułowania przez organy administracji rządowej i samorządowej długoletnich planów zrównoważonego rozwoju.
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY
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Ministerstwo Infrastruktury od marca 2010 r. przygotowywało opracowanie określające zasady
wspomagania budownictwa mieszkaniowego. Zostało ono przyjęte przez Radę Ministrów
w listopadzie 2010 r. jako „Główne problemy, cele i kierunki programu wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego do 2020 r.”.
Dokument ten nakreślał jednak tylko kierunkowe rozwiązania w tej sferze. Nie spełniał natomiast wymogów programu rozwoju, nie
zawierał m.in. planowanych efektów rzeczowych i środków finansowych na wykonanie zadań, terminów ich ukończenia oraz nie
wskazywał organów administracji publicznej odpowiedzialnych za ich realizację. Były Minister Infrastruktury realizował zadania w zakresie
gospodarki mieszkaniowej w badanym okresie poprzez jednostkowe rozwiązania na rzecz wspierania rozwoju mieszkalnictwa.
Podejmował inicjatywy opracowania nowych i zmiany funkcjonujących rozwiązań finansowo-prawnych, doprowadzając np. do
uproszczenia i doprecyzowania procedur rozpatrywania wniosków gmin o finansowe wsparcie na budowę i tworzenie mieszkań
socjalnych, noclegowni, domów dla bezdomnych i mieszkań chronionych, ze środków Funduszu Dopłat; wprowadzenia nowych rozwiązań
dotyczących najmu okazjonalnego oraz zmniejszenia obciążenia podatkowego związanego z wynajmowaniem lokali mieszkalnych.
Z końcem maja 2009 r. zlikwidowano Krajowy Fundusz Mieszkaniowy. Jednocześnie ustalono, że likwidacja KFM nie będzie skutkowała
brakiem możliwości wspierania przez BGK rozwoju budownictwa na wynajem. Zadania te BGK mógł wykonywać z wykorzystaniem
środków własnych, w nowej formule, tj. w ramach programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego. Nie doprowadzono
jednak do wydania przez Radę Ministrów aktów wykonawczych do ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego,
co uniemożliwiło przeprowadzenie akcji udzielania kredytów towarzystwom budownictwa społecznego i spółdzielniom mieszkaniowym
przez BGK. Były Minister Infrastruktury także nie doprowadził do wdrożenia nowych rozwiązań wspierających rozwój budownictwa
społecznego. Organy administracji samorządowej nie zapewniły skutecznej realizacji zadań dotyczących zaspokajania potrzeb
mieszkaniowych lokalnych społeczności, finansowania budownictwa i zarządzania zasobami mieszkaniowymi. Gminy nie doprowadziły na
swoim terenie do poprawy warunków mieszkaniowych i systematycznie zmniejszały swój zasób mieszkaniowy, głównie sprzedając lokale
uprawnionym lokatorom, ale także wyburzając lub wyłączając z eksploatacji budynki w złym stanie technicznym. Aż 57 proc. zasobów
mieszkaniowych kontrolowanych gmin znajdowało się w obiektach wzniesionych przed 1945 rokiem. Na koniec 2010 r. wyremontowano z
nich tylko niespełna 10 proc.
Kontrola wykazała, że działania gmin w sferze planowania przestrzennego były niewystarczające dla zapewnienia efektywnego oraz
racjonalnego kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w celu rozwoju budownictwa mieszkaniowego. Na niskim poziomie
kształtowały się wydatki gmin przeznaczone na opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wydatki na te
cele nie przekraczały z reguły 1 proc. rocznych wydatków gmin, a niektóre z nich mieściły się nawet w limicie 0,1 proc. tej kwoty.

SYNTEZA

WNIOSKI POKONTROLNE
ZAWIADOMIENIA ORGANÓW ŚCIGANIA O PODEJRZENIU
POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA LUB WYKROCZENIA

SYSTEMOWE
Rozważenie przez Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej przygotowania rozwiązań, które
w większym stopniu wspierałyby gminy w realizacji zadań
dotyczących zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw
domowych o niskich dochodach, a także spowodowania
wdrożenia nowych rozwiązań prawnych dotyczących planowania
i zagospodarowania przestrzennego.

Delegatura NIK w Katowicach w wyniku przeprowadzonej
kontroli w Urzędzie Miasta Będzina zawiadomiła o podejrzeniu
niedopełnienia obowiązków określonych w art. 62 ust. 1 pkt 2
prawa budowlanego.

TYTUŁ KONTROLI

Departament Infrastruktury

Gospodarowanie lokalami komunalnymi w budynkach
mieszkalnych

P/12/069

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Mieszkalnictwo i infrastruktura
komunalna

Budownictwo, lokalne planowanie
i zagospodarowanie przestrzenne oraz
mieszkalnictwo

Zapewnienie bieżącej
i długookresowej stabilności
finansowej państwa

302

Materiały analityczne do sprawozdania

CEL OGÓLNY
Ocena prowadzonej w gminach gospodarki lokalami, stanowiącymi zasób gminy, i racjonalnego zaspokajania potrzeb mieszkaniowych
wspólnoty samorządowej
ZAKRES PODMIOTOWY
33 urzędy gmin i jedna jednostka organizacyjna gminy realizująca zadania w badanym zakresie oraz 11 podmiotów, którym powierzono
zarządzanie mieszkaniowym zasobem gmin
Mieszkaniowy zasób gminy powinien być wykorzystywany dla zaspokajania potrzeb
mieszkaniowych lokalnej społeczności, a w szczególności gospodarstw domowych o niskich
dochodach. Na zasadach i w przypadkach przewidzianych w ustawie o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.), mieszkaniowy zasób
gminy służy także zapewnianiu lokali socjalnych i lokali zamiennych. Weryfikacja kryteriów uprawniających najemców do korzystania
z lokali mieszkalnych z zasobu gmin, odbywa się tylko w przypadku przyznawania lokali mieszkalnych osobom oczekującym na zawarcie
umowy najmu. Lokale socjalne, wydzielone w mieszkaniowym zasobie gminy, przeznaczone są dla osób najuboższych oraz na realizację
wyroków sądowych. Umowy najmu lokali socjalnych są zawierane na czas oznaczony i przedłużane, gdy najemcy nadal spełniają
określone przez gminę kryteria (np. dochodowe). Brak jest natomiast rozwiązań prawnych stwarzających możliwość takiej weryfikacji
umów najmu lokali zawartych na czas nieoznaczony. Stale pogarsza się stan techniczny budynków, co powoduje zwiększenie liczby lokali
niezagospodarowanych, przeznaczonych do modernizacji lub remontu. Rosnące zadłużenie najemców lokali mieszkalnych i użytkowych
ogranicza wielkość wydatków na utrzymanie zasobów komunalnych. Ograniczone są możliwości weryfikacji spełniania kryteriów
uprawniających do zajmowania lokalu mieszkalnego w zasobie gminy. Brakuje także skutecznych rozwiązań dla gospodarstw domowych,
których wysokość dochodów nie uprawnia do najmu lokalu komunalnego, a jednocześnie nie pozwala na zakup lub najem lokalu na rynku
nieruchomości.
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła gospodarowanie lokalami komunalnymi
w budynkach mieszkalnych. W gminach w niedostatecznym stopniu realizowano zadanie
własne zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. Działania gmin nie doprowadziły do racjonalnego wykorzystania
własnego zasobu i nie zapewniły poprawy warunków mieszkaniowych osób znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej.
Nie posiadano 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. Gospodarka mieszkaniowym
zasobem gmin zaś prowadzona była niejednokrotnie na podstawie nieaktualnych lub niekompletnych wieloletnich programów
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gmin.
W trakcie kontroli NIK stwierdziła, że w gminach nie przestrzegano ustalonych przepisami prawa zasad najmu i sprzedaży lokali,
stanowiących mieszkaniowy zasób gminy, oraz nierzetelnie weryfikowano uprawnienia do najmu lokalu mieszkalnego. Nie były
monitorowane terminy zakończenia umów zawartych na czas oznaczony oraz uprawnienia do dalszego zajmowania lokalu. Należności
z tytułu najmu lokali nie były skutecznie egzekwowane, co powodowało coroczny wzrost zaległości i pogłębiało niedobór środków
finansowych przeznaczonych na utrzymanie zasobu. Zastrzeżenia kontrolerów budzi także brak realizacji przyjętych założeń, szczególnie
w zakresie remontów lokali.
Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli system realizacji zadań własnych gmin w obszarze tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb
mieszkaniowych wspólnoty samorządowej, w ramach aktualnego stanu prawnego, nie sprzyja prowadzeniu przez gminy skutecznej
polityki w zakresie racjonalnego wykorzystania zasobu do zapewnienia lokali mieszkalnych osobom o najniższych dochodach. W ocenie
NIK niezaspokajanie potrzeb mieszkaniowych osób o niskich dochodach jest spowodowane nie tylko niedoborem środków finansowych,
ale również brakiem niektórych uregulowań prawnych w tym zakresie. Nie zagwarantowano gminom możliwości podejmowania decyzji
dotyczących sposobu odzyskiwania lokali wynajmowanych na czas nieoznaczony w przypadku poprawy warunków ekonomicznych
najemcy. Ponadto brakuje systemu wsparcia przez państwo finansowania budownictwa socjalnego i rewitalizacji istniejących zasobów na
poziomie umożliwiającym gminom wypełnianie zadania własnego w tym zakresie.
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WNIOSKI POKONTROLNE
ZAWIADOMIENIA ORGANÓW ŚCIGANIA O PODEJRZENIU
POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA LUB WYKROCZENIA

SYSTEMOWE
Podjęcie działań przez Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej w zakresie rozważenia wprowadzenia
rozwiązań
systemowych
służących
racjonalnemu
gospodarowaniu przez gminy zasobem mieszkaniowym,
a w szczególności:
• wpływających na poprawę sytuacji mieszkaniowej gospodarstw
domowych, które nie mogą zaspokoić swoich potrzeb
mieszkaniowych we własnym zakresie,
• umożliwiających gminom, w trakcie trwania umów najmu,
weryfikację kryteriów uprawniających do otrzymania pomocy
mieszkaniowej z zasobów gminy,
• zobowiązujących gminy do prowadzenia ewidencji
posiadanego zasobu mieszkaniowego wraz z określeniem
minimalnego zakresu danych ujętych w tej ewidencji,
• służących wzmocnieniu kontroli społecznej w obszarze
rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali
mieszkalnych, w tym poprzez informowanie przez organ
wykonawczy gminy o osobach zakwalifikowanych do udzielenia
pomocy mieszkaniowej i sposobie realizacji tej pomocy, a także
przez szczegółowe określenie procedur dotyczących kontroli
społecznej w toku rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem
lokali mieszkalnych.

W związku z ustaleniami kontroli przeprowadzonej
w Urzędzie Miasta w Kluczborku, Delegatura NIK w Opolu
złożyła do Prokuratury Rejonowej w Kluczborku
zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez
dyrektora Administracji Oświatowej w Kluczborku (art. 284
§ 2 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny).
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Departament Infrastruktury

Funkcjonowanie ratownictwa technicznego i ochrony
przeciwpożarowej na kolei

P/12/077

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Porządek publiczny i bezpieczeństwo

Sprawy wewnętrzne

Kontrola pozapriorytetowa

CEL OGÓLNY
Ocena działań zarządców infrastruktury kolejowej oraz jednostek Państwowej Straży Pożarnej, podejmowanych w celu usuwania skutków
katastrof i zdarzeń w ruchu kolejowym oraz zapewnienia przejezdności linii, a także sprawowania nadzoru i kontroli nad zarządcami linii
kolejowych w zakresie ratownictwa przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego
ZAKRES PODMIOTOWY
Kontrole zostały przeprowadzone w Urzędzie Transportu Kolejowego, 5 komendach wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej oraz
u 4 zarządców linii kolejowych, tj. w PKP Polskie Linie Kolejowe SA oraz 13 zakładach terenowych tej spółki, a także w PKP Szybka Kolej
Miejska w Trójmieście Spółka z o.o., PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o. oraz Warszawskiej Kolei Dojazdowej Spółka z o.o.
Zasady korzystania z infrastruktury kolejowej, zarządzania infrastrukturą kolejową i jej
utrzymania zostały uregulowane w ustawie z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.
Zadania w zakresie ratownictwa technicznego i zasady działania zespołów ratowniczych
regulują przede wszystkim dokumenty wewnętrzne największego zarządcy infrastruktury kolejowej – PKP PLK, tj. instrukcje: o kolejowym
ratownictwie technicznym oraz o postępowaniu w sprawach poważnych wypadków, wypadków, incydentów oraz trudności
eksploatacyjnych na liniach kolejowych. Natomiast zasady i zadania w zakresie ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej dla jednostek
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY
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Państwowej Straży Pożarnej oraz innych jednostek tworzących Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy określają przepisy ustawy
z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy. W PKP PLK do usuwania skutków zdarzeń
na liniach kolejowych zorganizowano 24 zespoły kolejowego ratownictwa technicznego zlokalizowane w 23 jednostkach terenowych tej
spółki. Działania w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia, mienia lub środowiska podejmują jednostki ratowniczo-gaśnicze funkcjonujące
w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego (głównie ok. 500 jednostek PSP oraz ponad 3800 jednostek OSP, a także
włączone do systemu szpitale, specjaliści, zakładowe straże pożarne oraz inne służby, inspekcje i straże wspomagające ten system).
Wyniki przeprowadzonej kontroli dały podstawę do negatywnej oceny zarówno podmiotów
odpowiedzialnych za kolejowe ratownictwo techniczne, jak i Urzędu Transportu Kolejowego
w zakresie sprawowania nadzoru nad tą problematyką.
Zarządcy linii kolejowych (w tym przede wszystkim PKP Polskie Linie Kolejowe SA) oraz jednostki wchodzące w skład Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego nie były przygotowane zarówno do wykonywania zadań ratowniczych na obszarze kolejowym, jak i ochrony
przeciwpożarowej szlaków kolejowych. Stan ten dotyczy w szczególności kolejowych zespołów ratowniczych, spośród których 4 utraciło
gotowość operacyjną. Organizacja, zatrudnienie i lokalizacja zespołów nie odpowiadała aktualnej rzeczywistości. Zarządcy linii kolejowych
nie byli zainteresowani utrzymywaniem służb ratowniczych z uwagi na związane z tym koszty. Przyczyną stwierdzonego stanu – poza
nierzetelnym realizowaniem zadań – były nieprawidłowości systemowe polegające na braku odpowiedniej rangi regulacji, zobowiązujących
zarządców infrastruktury do utrzymania i finansowania zespołów kolejowego ratownictwa technicznego w stanie zapewniającym skuteczne
usuwanie skutków wypadków na kolei.
Systematycznej dezintegracji ulegały w szczególności kolejowe zespoły ratownictwa technicznego. Nieprzygotowane pod względem
kwalifikacji, organizacji i wyposażenia w sprzęt służby ratownictwa technicznego nie zapewniały należytej osłony linii kolejowych.
Zatrudnienie w kolejowych zespołach ratowniczych oraz kwalifikacje pracowników odbiegały od potrzeb i wymogów zawartych w instrukcji
o kolejowym ratownictwie technicznym. Tylko w co trzecim zespole ratowniczym obsady były kompletne, a w 3 z 24 jednostek ratownictwa
technicznego w ogóle nie zatrudniano pracowników. Obowiązkowe szkolenia ukończył zaledwie co trzeci pracownik, przy czym aż
w 7 jednostkach żaden pracownik nie ukończył obowiązkowych szkoleń w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz udzielania
pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. W PLK od początku ich funkcjonowania, tj. w ciągu niespełna 12 lat nie podejmowano
skutecznych działań mających na celu zaktualizowanie liczebności, wyposażenia i lokalizacji zespołów kolejowego ratownictwa
technicznego. W 11 ZLK (na 13 skontrolowanych) pracownicy kolejowych zespołów ratownictwa technicznego nie zostali wyposażeni
w komplet środków ochrony indywidualnej, w tym w odzież ochronną, stosownie do obowiązujących norm wyposażenia. Braki środków
ochrony indywidualnej dotyczyły przede wszystkim specjalistycznego wyposażenia ratowników niezbędnego podczas usuwania skutków
katastrof kolejowych, w tym z udziałem towarów niebezpiecznych. Nierzetelnie wykonywano zadania związane z utrzymaniem zespołów
kolejowego ratownictwa technicznego w odpowiedniej gotowości operacyjnej. W 8 ZLK nie zarządzano ćwiczeń w formie próbnych
alarmów, wskutek czego kierownictwa tych jednostek nie zapewniły sobie nawet dopływu informacji o poziomie przygotowania zespołów
do wykonywania zadań ratowniczych. Blisko 60 proc. zbadanych wyjazdów do akcji było opóźnionych.
Pilnego rozwiązania wymaga problem wynikający z zaprzestania przez PKP PLK SA utrzymywania pasów przeciwpożarowych wzdłuż linii
kolejowych. Obecna zła sytuacja w zakresie kolejowego ratownictwa technicznego może doprowadzić do utraty zdolności sprawnego
udrażniania linii kolejowych po wypadkach i zdarzeniach losowych powodujących stan zagrożenia, przerwę lub ograniczenia w ruchu
kolejowym.
Zadania ratowniczo-gaśnicze na obszarze kolejowym wykonują także jednostki Państwowej Straży Pożarnej. W 4 skontrolowanych
komendach wojewódzkich PSP nierzetelnie sporządzono plany ratownicze. Zostały one opracowane i zaakceptowane z pominięciem
analiz zabezpieczenia operacyjnego bądź na podstawie analiz nieaktualnych lub nierzetelnie przygotowanych. W 3 skontrolowanych
komendach wojewódzkich stwierdzono nierzetelne przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej jednostek Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego, zarówno jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP (w tym stanowisk kierowania), jak i jednostek OSP włączonych
do KSRG. Nie realizowano wytycznych dotyczących częstotliwości przeprowadzania inspekcji, a wiele komend powiatowych i miejskich
w ogóle nie przeprowadzało inspekcji lub czynnościami tymi obejmowało tylko niektóre jednostki. Niewystarczające, a przez to mało
skuteczne, były działania w zakresie zapewnienia właściwego poziomu wyszkolenia dyspozytorów i dyżurnych operacyjnych PSP.
Do realizacji zadań kierowano osoby nieposiadające wystarczających umiejętności, pomimo że prawidłowe przygotowanie obsad
stanowisk kierowania i ich sprawne działanie ma kluczowe znaczenie dla powodzenia akcji ratowniczych. Na terenie każdego ze
skontrolowanych województw wystąpiły nieprawidłowości w szkoleniu zarówno funkcjonariuszy PSP, jak i członków OSP (włączonych do
Krajowego Systemy Ratowniczo-Gaśniczego) w zakresie współdziałania z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym oraz prowadzenia akcji
ratownictwa technicznego i udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Na 3815 jednostek OSP włączonych do KSRG
aż w 1133 jednostkach ratownicy nie spełniali warunków wymaganych do udziału w bezpośrednich akcjach ratowniczych. Skontrolowane
krajowe bazy sprzętu specjalistycznego i środków gaśniczych w znacznej części nie spełniały norm dotyczących ich wyposażenia, przy
czym na terenie województwa lubelskiego takiej bazy nie utworzono w ogóle. Powyższa sytuacja nie stwarzała warunków do skutecznej
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realizacji przez PSP zadań ratowniczych podczas prowadzenia akcji długotrwałych, charakterystycznych dla katastrof kolejowych,
wymagających użycia znacznych ilości specjalistycznego sprzętu ratowniczego. Część jednostek ratowniczo-gaśniczych podległych
kontrolowanym komendom wojewódzkim PSP nie została – aczkolwiek w zróżnicowanym zakresie – wyposażona w sprzęt ratowniczy
przewidziany do działań na terenach charakterystycznych dla obszarów kolejowych. Żadna natomiast spośród skontrolowanych jednostek
PSP nie posiadała na swoim wyposażeniu kompletu podstawowego (lub dodatkowego) wyposażenia przewidzianego dla komend PSP
oraz jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP.

WNIOSKI POKONTROLNE
DE LEGE FERENDA
1. Minister Spraw Wewnętrznych, dla zwiększenia skuteczności
funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
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 Ratowniczo-Gaśniczego.
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.
2. Minister Spraw Wewnętrznych powinien dokonać nowelizacji:
- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z 22 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad
wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży
Pożarnej. 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.
- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z 14 września 1998 r. w sprawie zakresu, szczegółowych
warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej
do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
W rozporządzeniu określono m.in. kompetencje komendantów
rejonowych Państwowej Straży Pożarnej. Organy te nie istnieją
jednak od 1 stycznia 1999 r., tj. od wejścia w życie zmian
w ustawach z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
i o Państwowej Straży Pożarnej, wprowadzonych odpowiednio
przez art. 75 i art. 76 ustawy z 24 lipca 1998 r. o zmianie
niektórych ustaw określających kompetencje organów
administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową
państwa. 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 określenia organów PSP oraz ich kompetencji, zgodne
z obowiązującymi przepisami ustawy o Państwowej Straży
Pożarnej i ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
3. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
powinien podjąć inicjatywę legislacyjną mającą na celu
wprowadzenie do ustawy o transporcie kolejowym przepisów
ustanawiających podstawę prawną funkcjonowania kolejowego
ratownictwa technicznego. Wprowadzone przepisy powinny
dawać możliwość wydania przepisów wykonawczych w sprawie
zasad organizacji, wyszkolenia, wyposażenia i gotowości
operacyjnej zespołów kolejowego ratownictwa technicznego.
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SYSTEMOWE
Zarząd PKP PLK SA oraz Komendant Główny Państwowej
Straży Pożarnej powinni podjąć działania mające na celu
włączenie kolejowego ratownictwa technicznego w struktury
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Pozostawienie
zespołów kolejowego ratownictwa technicznego poza KSRG nie
ma uzasadnienia. Sytuacja ta obniża skuteczność działania
zarówno KSRG, jak i zespołów kolejowych, utrudnia
planowanie działań ratowniczych, ogranicza wykorzystanie
specjalistycznego sprzętu i specjalnych kwalifikacji, jakimi
powinny dysponować kolejowe zespoły ratownicze.
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Inwestycje infrastrukturalne PKP PLK SA
P/12/078

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Sprawy gospodarcze

Transport

Kontrola pozapriorytetowa

CEL OGÓLNY
Ocena działalności administracji rządowej oraz PKP Polskie Linie Kolejowe SA (tj. zarządcy linii kolejowych) w zakresie zapewnienia
źródeł odpowiednich środków na finansowanie inwestycji kolejowych oraz efektywności ich wykorzystania. Działalność PKP PLK SA
została także oceniona w zakresie przygotowania do rozpoczęcia realizacji inwestycji, wywiązywania się z obowiązków inwestora oraz
skuteczności w usprawnianiu procesu inwestycyjnego
ZAKRES PODMIOTOWY
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, spółka PKP PLK oraz
wszystkie oddziały Centrum Realizacji Inwestycji PLK SA
Podstawowymi aktami prawnymi określającymi kontrolowaną działalność były: ustawa
z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, ze zm.),
ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.),
ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.) oraz ustawa z 16 grudnia 2005 r.
o Funduszu Kolejowym (Dz.U. z 2006 r. Nr 12, poz. 61, ze zm.). Największym problemem w rozwoju transportu kolejowego jest
niezadowalający stan techniczny znacznej części eksploatowanej sieci kolejowej, będący skutkiem wieloletniego niedoinwestowania
(szczególnie po roku 1990). W okresie członkowstwa Polski w UE łączne nakłady inwestycyjne na drogi krajowe były sześciokrotnie
niższe od nakładów na linie kolejowe (przy zbliżonej długości sieci dróg krajowych i linii kolejowych). Wielką szansą, niespotykaną
dotychczas, była możliwość poprawy stanu technicznego sieci kolejowej poprzez efektywne wykorzystanie środków pomocowych
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY

NIK negatywnie oceniła działania PKP Polskie Linie Kolejowe SA w zakresie realizacji
inwestycji infrastrukturalnych w okresie objętym kontrolą. Zarządca infrastruktury kolejowej
(tj. PLK SA) zbadane zadania wykonywał nieterminowo, niegospodarnie, nielegalnie i nierzetelnie. W konsekwencji istnieje realna
możliwość utraty części dofinansowania Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację inwestycji infrastrukturalnych. Negatywnie
oceniono organizacyjno-instytucjonalne przygotowanie PLK SA do sprawnego wykorzystania pomocowych środków unijnych. Świadczy
o tym fakt, że spośród 32 zadań przewidzianych do współfinansowania ze środków pomocowych nie podpisano umów na 18 zadań.
Wynikało to m.in. z dokonywania zmian w rzeczowym zakresie zadań, nierzetelnego przygotowania dokumentów niezbędnych do
uzyskania decyzji (pozwoleń) administracyjnych bądź opóźnień w przeprowadzaniu postępowań przetargowych.
Nieterminowo realizowano inwestycje, co wynikało głównie z wykonywania robót dodatkowych, niewłaściwej ich koordynacji, błędów
w dokumentacji projektowej i nierzetelności odbioru prac. Istnieje realne ryzyko związane z wykonaniem w latach 2011-2013 przez
PLK SA określonych zadań w Wieloletnim Programie Inwestycji Kolejowych, zakładającym, iż łączna kwota wydatków na inwestycje
kolejowe ma wynieść 19,2 mld zł, w tym 13,7 mld zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Niezależnie od słabości instytucjonalnej PLK SA, jej trudności w realizacji inwestycji były także skutkiem ograniczonego rynku
wykonawców robót oraz biur projektowych. Okoliczności te wskazują na znaczne ryzyko niezrealizowania zadań określonych
w „Wieloletnim Programie Inwestycji Kolejowych do roku 2013 z perspektywą do roku 2015”, a w konsekwencji pojawia się ryzyko utraty
części środków pomocowych UE i konieczność sfinansowania tylko ze środków krajowych już rozpoczętych inwestycji. W związku
z powyższą oceną PLK SA NIK krytycznie ocenia działania ministra właściwego do spraw transportu, będącego organem właścicielskim tej
spółki oraz odpowiadającego za rozwój infrastruktury kolejowej. Uwagi te odnoszą się do opóźnień w przygotowywaniu dokumentów
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strategicznych dotyczących infrastruktury kolejowej, braku w odpowiednich kwotach i terminach środków na finansowanie inwestycji
(głównie umożliwiających absorpcję środków pomocowych UE) oraz nieskutecznego nadzoru właścicielskiego nad działalnością PLK SA.
Jednocześnie dostrzeżono w okresie objętym kontrolą znaczne zwiększenie aktywności ministra w tworzeniu warunków zapewniających
sprawną realizację inwestycji. Dotyczy to w szczególności zwiększania środków publicznych na finansowanie inwestycji
infrastrukturalnych PLK SA.

WNIOSKI POKONTROLNE
DE LEGE FERENDA

SYSTEMOWE

Zainicjowanie prac legislacyjnych przez ministra właściwego
ds. transportu, zmierzających do dostosowania struktury
finansowania infrastruktury transportowej do unijnej
rekomendacji w sprawie podziału środków finansowych na drogi
i koleje w proporcji 60:40.
ZAWIADOMIENIA W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM
DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
przez PLK SA do Komisji przy Ministrze Administracji
I Cyfryzacji.

1. Wzmocnienie nadzoru właścicielskiego ministra właściwego
do spraw transportu nad działalnością PLK SA w zakresie
realizacji inwestycji infrastrukturalnych.
2. Aktualizacja „Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych
do roku 2013 z perspektywą do roku 2015” w związku
z wystąpieniem opóźnień w realizacji tego programu.
3. Zwiększenie udziału wydatków na inwestycje kolejowe
w wydatkach ogółem Funduszu Kolejowego.
4. Zabezpieczenie odpowiedniego wkładu krajowego na
finansowanie inwestycji kolejowych, który umożliwiłby pełne
wykorzystanie środków pomocowych UE.

TYTUŁ KONTROLI

Realizacja zadań nadawcy publicznego oraz gospodarowanie
mieniem przez Telewizję Polską SA

Departament Nauki, Oświaty
i Dziedzictwa Narodowego
K/11/008

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Wypoczynek, kultura i religia

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

Kontrola pozapriorytetowa

CEL OGÓLNY
Kontrola doraźna (sprawdzająca) ma na celu ocenę wykorzystania przez Zarząd Telewizji Polskiej SA uwag oraz realizacji wniosków
pokontrolnych sformułowanych przez NIK w wystąpieniu pokontrolnym oraz informacji o wynikach kontroli planowej pn. „Gospodarowanie
mieniem oraz realizacja zadań nadawcy publicznego przez Telewizję Polską SA”
ZAKRES PODMIOTOWY
Zakład Główny Telewizji Polskiej SA w Warszawie oraz Oddział Terenowy TVP w Łodzi
Pomoc państwa w finansowaniu telewizji publicznej wynika z przepisów prawa unijnego
(Protokół dodatkowy do Traktatu z Amsterdamu zmieniającego traktat o Unii Europejskiej,
traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskie i niektóre związane z nimi akty, podpisany
w Amsterdamie w 2 października 1997 r.), dotyczących Systemu Radiofonii i Telewizji Publicznej w Państwach Członkowskich, zgodnie
z którymi publiczna radiofonia i telewizja uważane są za usługę dostarczaną w ogólnym interesie gospodarczym. Komisja Europejska nie
określiła zasięgu misji publicznej oraz sposobu i zakresu jej finansowania w państwach członkowskich. W związku z tym, każde państwo
członkowskie we własnym zakresie określa zakres misji publicznej, jednak definicja ta musi być na tyle precyzyjna, aby Komisja
Europejska mogła ocenić możliwość wyłączenia na podstawie art. 86 ust. 2 TWE. Zgodnie z powołanym artykułem przedsiębiorstwa
zobowiązane do zarządzania usługami świadczonymi w ogólnym interesie gospodarczym lub mające charakter monopolu skarbowego
podlegają normom niniejszego traktatu, zwłaszcza regułom konkurencji, w granicach, w jakich ich stosowanie nie stanowi prawnej lub
faktycznej przeszkody w wykonywaniu poszczególnych zadań im powierzonych. Rozwój handlu nie może być bowiem naruszony
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY
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w sposób pozostający w sprzeczności z interesem Wspólnoty. Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
z 2 kwietnia 1997 r. obywatelom przysługuje prawo uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących
funkcje publiczne. Zgodnie z art. 1 ust. 1 urtv zadaniem telewizji jest: dostarczanie informacji, udostępnianie dóbr kultury i sztuki,
ułatwianie korzystania z oświaty i dorobku nauki, upowszechnianie edukacji obywatelskiej, dostarczanie rozrywki, popieranie krajowej
twórczości audiowizualnej. W art. 21 urtv nałożono na TVP obowiązek realizacji misji publicznej. W myśl art. 21 ust. 1 ww. ustawy
publiczna radiofonia i telewizja realizuje misję publiczną, oferując, na zasadach określonych w ustawie, całemu społeczeństwu
i poszczególnym jego częściom zróżnicowane programy i inne usługi w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji
i sportu, cechujące się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością, wysoką jakością i integralnością
przekazu. Zadania TVP wynikające z realizacji misji zostały określone w sposób przykładowy w art. 21 ust. 1a urtv. Przychodami TVP są
wpływy pochodzące z: opłat abonamentowych, odsetek za zwłokę w ich uiszczaniu, kar za używanie niezarejestrowanych odbiorników
radiofonicznych i telewizyjnych, obrotu prawami do audycji, reklam i audycji sponsorowanych, innych źródeł (art. 31 ust. 1 urtv).
Przychodami TVP mogą być również dotacje z budżetu państwa (art. 31 ust. 2). Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o abonamencie wpływy
pochodzące z opłat abonamentowych są przeznaczane wyłącznie na realizację przez nadawców publicznej radiofonii i telewizji misji,
w wysokości nieprzekraczającej wydatków ponoszonych w związku z jej realizacją. W 2010 r. wpływy TVP z tytułu abonamentu wyniosły
221,5 mln zł i były niższe od wpływów z abonamentu w 2009 r. o 79,1 mln zł, tj. o 26,3 proc. Z tytułu reklam i sponsoringu spółka uzyskała
dochód w wysokości zbliżonej do 2009 r., tj. w kwocie 1236,0 mln zł. Koszty poniesione w 2010 r. na zadania związane z realizacją misji
TVP wyniosły (na dzień 16 lutego 2011 r.) 1626,7 mln. zł. Środki z abonamentu stanowiły od 10,5 proc. do 13,6 proc. udziału w kosztach
działalności TVP 1 (10,5 proc.), TVP 2 (10,7 proc.) oraz programów regionalnych i paśmie wspólnym oddziałów terenowych TVP
(45,7 proc.). Natomiast koszty ogółem działalności Programu Satelitarnego TV Polonia oraz programów wyspecjalizowanych (TVP Kultura,
TVP Sport, TVP Historia, TVP HD, TVP Seriale) zostały w 100 proc. sfinansowane ze środków pozostałych spółki.
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Najwyższa Izba Kontroli oceniła negatywnie skontrolowaną działalność spółki ze względu na
stwierdzenie istotnych nieprawidłowości dotyczących gospodarowania mieniem i realizacji

zadań nadawcy publicznego.
Działania zarządu TVP SA od lipca 2009 do czerwca 2011 r. nie doprowadziły do poprawy kondycji finansowej spółki. Zdaniem NIK
spółka, przy spadających wciąż wpływach z abonamentu, może nie poradzić sobie z utrzymaniem płynności finansowej. Przez wiele
ostatnich lat TVP SA nie miała żadnej strategii rozwoju, sformułowała ją dopiero w styczniu 2012 roku. Straty finansowe generują w TVP
m.in. oddziały terenowe oraz kanały tematyczne. Ponoszenie kosztów utrzymania ośrodków terenowych i kanałów tematycznych (np. TVP
Kultura, TVP Historia) jest jednak ważne dla realizowanej przez telewizję misji publicznej. NIK zwraca uwagę, że bez skutecznego
rozwiązania problemu ze ściągalnością abonamentu działania naprawcze podejmowane przez zarząd spółki mogą okazać się
niewystarczające dla zachowania płynności finansowej. TVP w kontrolowanym okresie (lipiec 2009 – czerwiec 2011) nie prowadziła
rzetelnie ewidencji księgowej. Wskazane w sprawozdaniach wyniki finansowe za rok 2009 i lata wcześniejsze nie odzwierciedlały stanu
faktycznego. W 2010 roku okazało się, że TVP SA nie uregulowała części należności wobec domów mediowych. W ewidencji księgowej
sięgająca ponad 178 mln zł strata za rok 2009 została tym samym zaniżona o ponad 15 mln, wykazany zaś zysk za rok 2008 został
w istocie zawyżony w ewidencji o ponad 14 mln zł. NIK w związku z nierzetelnymi danymi w ewidencji księgowej przygotowała
zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, które skieruje do właściwej prokuratury. Spółka redukowała w latach 2009-2011
zatrudnienie, zwalniając m.in. 54 pracowników działów gospodarczych, 81 kierowników i 99 dziennikarzy. Zatrudnienie wzrosło w grupie
osób zajmujących się sprzedażą – o 8 osób. Poziom zatrudnienia nie zmienił się m.in. w grupie doradców Zarządu (6 osób). Liczba
pracowników spółki spadła w latach 2009-2011 o 586 pracowników (o 11 proc. W centrali i o 20 proc. w oddziałach terenowych). Koszty
związane z redukcją zatrudnienia wyniosły 50,5 mln zł, z czego z tytułu odpraw wypłacono ponad 35 mln zł, a 9 mln z tytułu odszkodowań
związanych z zakazem konkurencji (blisko 70 proc. z tej kwoty pochłonęły odszkodowania dla kadry kierowniczej). Kontrolerzy NIK ustalili,
że warunki tego rodzaju odszkodowań bywały zmieniane w trakcie trwania niektórych umów. W co najmniej 11 przypadkach były to
działania na niekorzyść spółki. Spółka zawierała umowy z naruszeniem prawa o zamówieniach. Cztery umowy z lat 2009-2010 zawarte
z zewnętrznymi kancelariami prawnymi (każda z umów na kwotę powyżej 14 tys. euro) nie były poprzedzone postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego. Mimo zatrudniania etatowych prawników w wyspecjalizowanej komórce organizacyjnej TVP wydała od 1 lipca
2009 do 30 czerwca 2011 na zewnętrzne usługi prawnicze, doradcze i konsultingowe ponad 9,7 mln zł.
Kontrolerzy NIK ujawnili, że zawieszeni przez Radę Nadzorczą członkowie zarządu IV i V kadencji, oprócz wypłacanych wynagrodzeń,
korzystali bezprawnie z samochodów służbowych przydzielonych im wraz z kierowcami. Kosztowało to spółkę blisko 170 tys. zł. Dopiero
w lutym 2012 r. obecny zarząd wprowadził jednoznaczne regulacje zabraniające korzystania zawieszonym członkom zarządu
z samochodów służbowych.
NIK zwraca uwagę, że brak sprecyzowanego pojęcia „misja publiczna” powoduje, iż TVP kwalifikuje w rzeczywistości do tej kategorii
wszystkie programy, z wyjątkiem reklam, telesprzedaży i płatnych ogłoszeń.
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TYTUŁ KONTROLI

Wykorzystanie środków publicznych na naukę

Departament Nauki, Oświaty
i Dziedzictwa Narodowego
P/11/070

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Ogólne usługi publiczne

Nauka

Państwo sprawne i przyjazne
obywatelowi

CEL OGÓLNY
Ocena wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na naukę w latach 2009- 2011, w tym środków budżetowych oraz środków
Unii Europejskiej oraz ocena uzyskanych efektów badawczych i wdrożeniowych
ZAKRES PODMIOTOWY
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polska Akademia Nauk, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki,
18 jednostek naukowych (instytutów badawczych, instytutów naukowych PAN, centra badawczo-rozwojowe) i 5 szkół wyższych
Od kilku lat zwiększa się kwota wydatków na naukę ze środków publicznych. Finansowanie
nauki odbywa się głównie ze środków pochodzących z budżetu państwa (Polska posiada jeden
z najniższych w Europie wskaźników udziału środków pozabudżetowych w strukturze nakładów
na prace badawczo-rozwojowe (B+R). 18 listopada 2008 r. Rada Ministrów przyjęła dokument „Krajowy Program Reform na lata 20082011 na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej” (KPR). W dokumencie tym w ramach priorytetu Innowacyjna Gospodarka przewidziano m.in.
poprawę konkurencyjności nauki poprzez reformę systemu finansowania i funkcjonowania jednostek naukowych (Działanie 2). W ramach
ww. działania, za którego realizację odpowiedzialne jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zaplanowano m.in. przyjęcie aktów
prawnych reformujących system nauki oraz opracowanie i wdrożenie Strategii Rozwoju Nauki w Polsce do 2015 r. W dniu 1 października
2010 r. weszły w życie przepisy reformujące system nauki w Polsce. Celem daleko idących zmian legislacyjnych miało być m.in.
efektywniejsze wykorzystanie środków na badania i stworzenie warunków do współpracy przedstawicieli nauki ze sferą gospodarki.
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY

Pomimo wzrostu środków publicznych na naukę oraz liczby osób i jednostek zajmujących się
nauką, efekty działalności naukowej i wdrożeniowej nie są zadowalające. Wyniki kontroli
wskazują, iż skontrolowane jednostki naukowe osiągnęły założone cele badawcze w ramach realizowanych projektów, ale w większości
nie uzyskały znaczących efektów naukowych w postaci publikacji w prestiżowych czasopismach naukowych, cytowań swoich publikacji,
patentów na wynalazki oraz innych praw własności intelektualnej, a także wdrożeń wyników badań naukowych i przychodów z tego tytułu.
Do najważniejszych przyczyn niezadowalających efektów działalności naukowej i wdrożeniowej należy zaliczyć: wadliwy system podziału
środków finansowych na naukę, skutkujący ich znacznym rozproszeniem, niski stopień ukierunkowania strumieni finansowania nauki na
badania o istotnym znaczeniu dla społeczeństwa czy gospodarki oraz niewłaściwie skonstruowany system oceny jednostek naukowych.
Nie bez wpływu na sytuację pozostaje też niepełny nadzór Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezesa Polskiej Akademii Nauk oraz
agencji finansujących badania naukowe (Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Centrum Nauki) nad wykorzystaniem
środków publicznych na naukę oraz osiąganiem celów badawczych i wdrożeniowych przez jednostki naukowe.
Większość projektów naukowych finansowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego to niewielkie i niepowiązane ze sobą
programy badawcze, habilitacyjne lub promotorskie (77,5 proc. w 2009 r. i aż 84,5 proc. w 2010 r.). Nastawione są one głównie na rozwój
i utrzymanie kadr. W 2009 r. tylko 12 proc. projektów finansowanych przez Ministra miało charakter badań stosowanych lub
ukierunkowanych na zastosowanie w praktyce. Jeszcze gorzej było w roku 2010, kiedy odsetek ten nie przekroczył 6 proc.
Krajowy Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych, który miał strategicznie określić sposób przeznaczania środków na naukę, jest
realizowany tylko w niewielkim zakresie. Z dziesięciu przewidzianych w nim programów uruchomione zostały zaledwie dwa – nie
rozpoczęto np. programu dotyczącego konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki i zaawansowanych technologii
materiałowych.
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Ministerstwo nie ma wiedzy o prawdziwej pozycji i sile naukowej jednostek, których projekty finansuje. System oceny przyjęty przez
Ministerstwo nie odzwierciedla ich rzeczywistych działań naukowych ani pozycji wśród odpowiedników na świecie. W składzie 75 proc.
zespołów oceniających (w tym jednoosobowych) znaleźli się ludzie, którzy byli jednocześnie pracownikami ocenianych przez siebie
jednostek. To mogło rodzić konflikt interesów. W 2009 r. siedem skontrolowanych przez NIK instytucji podało dane, które stawiały
je w lepszym świetle, niż wynikałoby to z rzeczywistej sytuacji.
W konsekwencji takiego systemu oceniania dwie trzecie polskich jednostek naukowych i uczelni od lat uzyskuje najwyższe kategorie.
Tymczasem na tle światowej nauki efektywność polskich badaczy jest niewielka. W 2009 r. nasz kraj zajmował 32. miejsce w Europie pod
względem liczby publikacji naukowych przypadających na milion mieszkańców. W tym samym roku Polska zgłosiła do Europejskiego
Urzędu Patentowego średnio 6,8 wynalazku na milion mieszkańców (Czechy – 22,6, a będące w czołówce Niemcy – 294,5). W zbadanych
pod tym względem przez NIK 17 jednostkach naukowych i czterech uczelniach wyższych wskaźnik publikacji w międzynarodowych
prestiżowych czasopismach naukowych oscyluje wokół 0,5 (wyróżnia się Instytut Problemów Jądrowych w Świerku ze wskaźnikiem 1,8).
NIK trafiła też na ośrodki, których pracownicy naukowi w ciągu ostatnich pięciu lat nic nie opublikowali.
Podstawowym problemem polskich jednostek naukowych jest praktyczne zastosowanie badań. Zwraca uwagę niewielka liczba patentów
zgłoszonych przez naukowców w latach 2009-2011. Trzy skontrolowane ośrodki nie zgłosiły do urzędu patentowego ani jednego
wynalazku. Na 13 jednostek, które uzyskały patenty, aż siedem nie wdrożyło żadnego z nich. Na tym tle pozytywnie wyróżnia się
Akademia Górniczo-Hutnicza, która w latach 2009-2011 zgłosiła 320 wynalazków, oraz Główny Instytut Górnictwa, który zgłosił ich 41.
Jednak większość jednostek naukowo-badawczych zbyt często sprowadzana jest do roli podmiotów udzielających certyfikatów lub
homologacji rozwiązaniom zagranicznym.
NIK docenia inicjatywę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który uruchomił 12 programów promujących rozwój młodych kadr
naukowych i wspierających wdrażanie badań naukowych w gospodarce. Efekty tych działań Izba będzie mogła jednak ocenić dopiero
w przyszłości.

WNIOSKI POKONTROLNE
DE LEGE FERENDA
NIK wniosła do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
o rozważenie podjęcia działań legislacyjnych w celu
definicyjnego uregulowania działalności wdrożeniowej oraz
sposobów i zasad jej dokumentowania.
ZAWIADOMIENIA ORGANÓW ŚCIGANIA O PODEJRZENIU
POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA LUB WYKROCZENIA

Do właściwych organów skierowano cztery zawiadomienia
o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa związane
z przekazaniem przez jednostki naukowe Głównemu Urzędowi
Statystycznemu niezgodnych ze stanem faktycznym informacji
na temat działalności naukowo-badawczej oraz poświadczeniem
nieprawdy w raporcie końcowym z realizacji projektu
badawczego.
ZAWIADOMIENIA W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM
DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

W związku ze stwierdzeniem w jednej jednostce kontrolowanej
czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów
publicznych, określonych w art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych, NIK skierowała stosowne zawiadomienie.

SYSTEMOWE
Minister Nauki i szkolnictwa Wyższego powinien spowodować
opracowanie i pełną realizację strategicznych programów badań
naukowych i wdrożeń oraz wprowadzić system ewaluacji
działalności naukowej jednostek oraz zespołów badawczych,
który umożliwi ich obiektywną ocenę i powiązanie z faktycznymi
osiągnięciami naukowymi, a także będzie uwzględniał pozycję
jednostki w nauce światowej. Dyrektor Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju powinien zapewnić prowadzenie
systematycznej ewaluacji realizowanych strategicznych
programów badań naukowych i prac rozwojowych oraz innych
zadań Centrum, a także wprowadzenie procedur
zapewniających rzetelne rozliczanie projektów finansowanych ze
środków publicznych na naukę.
Dyrektor Narodowego Centrum Nauki powinien zapewnić
podjęcie działań w celu określenia przez Radę Centrum
priorytetowych obszarów badań podstawowych zgodnych
z obowiązującą strategią rozwoju kraju oraz zwiększyć udział
wybitnych naukowców zagranicznych w pracach zespołów
ekspertów odpowiedzialnych za ocenę wniosków o przyznanie
środków na realizację projektów badawczych złożonych
w ogłaszanych przez Centrum konkursach.
Prezes Polskiej Akademii Nauk powinien zapewnić określenie
przez Zgromadzenie Ogólne PAN kierunków działania PAN oraz
wyznaczenie strategicznych kierunków rozwoju Akademii,
a także przyspieszyć proces restrukturyzacji jednostek
organizacyjnych PAN.
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TYTUŁ KONTROLI

Nadzór pedagogiczny sprawowany przez kuratorów oświaty
i dyrektorów szkół publicznych

Departament Nauki, Oświaty
i Dziedzictwa Narodowego
P/11/071

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Szkolnictwo

Oświata i wychowanie

Państwo sprawne i przyjazne
obywatelowi

CEL OGÓLNY
Ocena funkcjonowania nadzoru pedagogicznego w systemie oświaty realizowanego przez Ministra Edukacji Narodowej, kuratorów oświaty
i dyrektorów szkół publicznych
ZAKRES PODMIOTOWY
Ministerstwo Edukacji Narodowej, 9 kuratorów oświaty oraz dyrektorów 51 szkól publicznych (18 podstawowych, 13 gimnazjów
i 20 ponadgimnazjalnych)
W badanym okresie pozycję ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w systemie
nadzoru pedagogicznego określał art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy o systemie oświaty (dalej: uso).
Przepisy te stanowią, że minister:
1) sprawuje nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami doskonalenia nauczycieli,
2) nadzoruje i koordynuje wykonanie nadzoru pedagogicznego na terenie kraju, w szczególności nadzoruje działalność kuratoriów oświaty
w tym zakresie.
Przepis art. 35 ust. 2 uso stanowi, że w celu realizacji tych zadań Minister Edukacji Narodowej m.in.:
1) ustala podstawowe kierunki realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa,
2) kontroluje sprawność i efektywność nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratorów oświaty oraz przestrzeganie przepisów
obowiązujących w tym zakresie, a także może wydawać na piśmie kuratorom oświaty wiążące ich wytyczne i polecenia, z wyjątkiem
indywidualnych spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnej.
Ponadto w art. 8 ustawy – Karta nauczyciela zapisano m.in., że nadzór pedagogiczny jest sprawowany przez wyspecjalizowane organy
państwowe i dyrektorów szkół.
Do 24 sierpnia 2009 r. podstawę prawną nadzoru pedagogicznego stanowiło również rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających
kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można
zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz. Od 11 listopada 2009 r. obowiązuje w tym zakresie rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r. o nadzorze pedagogicznym.
Kurator oświaty, działający w imieniu wojewody, sprawuje nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami
doskonalenia nauczycieli, w tym nad niepublicznymi placówkami doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, które znajdują się
na obszarze danego województwa. Sprawuje także nadzór pedagogiczny – w zakresie nauczania przedmiotów ogólnokształcących – nad
publicznymi i niepublicznymi szkołami placówkami prowadzonymi i nadzorowanymi przez innych ministrów, a także nad szkołami
działającymi w publicznych i niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy
o pomocy społecznej.
Organizację kuratoriów oświaty oraz zasady tworzenia ich delegatur określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z 29 grudnia 1998 r.
Nadzór pedagogiczny realizowany jest przez wykonywanie czynności określonych w art. 33 uso. Do 24 sierpnia 2009 r. realizowany był
w szczególności poprzez działalność diagnostyczno-oceniającą i wspomagającą, a następnie przez wykonywanie planowych lub
doraźnych działań wynikających z potrzeby szkoły. Po tym terminie formami nadzoru pedagogicznego są: ewaluacja (wewnętrzna
i zewnętrzna, w tym całościowa lub problemowa), kontrola i wspomaganie.
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Kontrola podejmowana przez kuratora oświaty w trybie działań planowych, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia o nadzorze
pedagogicznym z 7 października 2009 r., jest przeprowadzana z wykorzystaniem arkuszy kontroli zatwierdzonych przez ministra
właściwego do spraw oświaty i wychowania.
Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektorów szkół realizowany jest poprzez wykonywanie zadań i czynności określonych w art. 33
uso, w trybie planowych lub doraźnych działań, które wynikają z potrzeb szkoły lub placówki. Dyrektor szkoły we współpracy z innymi
nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego:
1) przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy szkoły,
2) kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz
innej działalności statutowej szkół,
3) wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez: organizowanie narad i szkoleń, motywowanie do doskonalenia
i rozwoju zawodowego, przedstawia nauczycielom wnioski wynikające ze sprawowanego przez dyrektora nadzoru pedagogicznego.
W celu realizacji przywołanych wyżej zadań dyrektor szkoły w szczególności obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia
dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej szkoły.
Nadzór pedagogiczny sprawowany przez skontrolowanych kuratorów oświaty i dyrektorów
szkół publicznych nie był dostatecznie sprawny i efektywny. Wdrożenie w 2009 r. nowych
zasad nadzoru pedagogicznego nie zostało właściwie przygotowane. W badanym okresie w niewystarczającym stopniu wykorzystywane
były poszczególne formy nadzoru, a uzyskane efekty kształcenia w części szkół się obniżyły.
W okresie od sierpnia do listopada 2009 r. nie obowiązywały żadne szczegółowe zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego.
Szkolenie kadry pracowników kuratoriów w zakresie ewaluacji zewnętrznej rozpoczęto ponad pół roku po ustaleniu nowych zasad nadzoru
pedagogicznego, przez co w badanym okresie przeszkolono zaledwie 155 osób.
W roku szkolnym 2009/2010 oraz w pierwszym półroczu roku szkolnego 2010/2011 w skontrolowanych kuratoriach oświaty ewaluacją
zewnętrzną, oceniającą stopień spełniania przez szkoły i placówki wymagań w zakresie efektów pracy, objęto tylko odpowiednio 0,4 proc.
I 2,9 proc. nadzorowanych szkół i placówek. Sporządzane w skontrolowanym okresie raporty z ewaluacji zewnętrznych w niewielkim
stopniu realizowały cele określone w nowych zasadach nadzoru pedagogicznego, dotyczące oceny jakości pracy szkół i kreowania
programów ich rozwoju. Stanowiły one jedynie ogólny opis szkół, oparty na wewnątrzśrodowiskowych opiniach o ich pracy, bez ocen
jakości pracy szkół, wskazania mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń w ich funkcjonowaniu.
Kontrole szkół przeprowadzone przez skontrolowanych kuratorów oświaty (ponad 32 tys.) skutkowały niewielką liczbą zaleceń (ogółem
8541 zaleceń) i stwierdzonych uchybień (421). W wyniku tych kontroli tylko w 42 przypadkach kuratorzy oświaty stwierdzili niedostateczne
efekty kształcenia, polecając dyrektorom szkół opracowanie programów naprawczych.
Jedna czwarta skontrolowanych szkół podstawowych i gimnazjów uzyskała w skontrolowanym okresie pogorszenie wyników uzyskanych
na sprawdzianach i egzaminach. Wyniki osiągnięte przez uczniów w sprawdzianach przeprowadzanych na zakończenie szkoły
podstawowej w roku szkolnym 2009/2010 były w prawie jednej piątej szkół gorsze niż uzyskane w roku szkolnym 2008/2009, a wyniki
egzaminów przeprowadzanych na zakończenie gimnazjum były w ponad jednej trzeciej szkół gorsze niż uzyskane w roku poprzednim.
Jedna czwarta uczniów skontrolowanych szkół zawodowych nie uzyskała uprawnień zawodowych w wyniku egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe.

SYNTEZA

WNIOSKI POKONTROLNE
DE LEGE FERENDA
Minister Edukacji Narodowej powinien zdefiniować pojęcie
nadzoru pedagogicznego.

SYSTEMOWE
Minister Edukacji Narodowej powinien:
1. Stworzyć możliwość doskonalenia zawodowego w zakresie
ewaluacji przez pracowników pedagogicznych kuratoriów
oświaty przewidzianych do wykonywania tej formy nadzoru
pedagogicznego, z zachowaniem wymaganej częstotliwości
tego doskonalenia co dwa lata, zgodnie z przepisami
§ 23 ust 3 rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego
z 2009 r.
2. Realizować zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego
wobec szkół i placówek, dla których jest on organem
prowadzącym, stosownie do przepisów art. 35 ust. 1 pkt 1
ustawy o systemie oświaty.

313

Materiały analityczne do sprawozdania

TYTUŁ KONTROLI

Organizacja i finansowanie kształcenia i doskonalenia
zawodowego nauczycieli

Departament Nauki, Oświaty
i Dziedzictwa Narodowego
P/11/073

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Szkolnictwo

Oświata i wychowanie

Państwo sprawne i przyjazne
obywatelowi

CEL OGÓLNY
Ocena organizacji, efektów kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz prawidłowości wykorzystania środków publicznych na
powyższe zadanie
ZAKRES PODMIOTOWY
Kontrola została przeprowadzona w Ministerstwie Edukacji Narodowej, 7 publicznych szkołach wyższych, 23 jednostkach samorządu
terytorialnego, 8 wojewódzkich publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli, 23 szkołach publicznych prowadzonych przez jednostki
samorządu terytorialnego
W roku szkolnym 2010/2011 w publicznych i niepublicznych szkołach oraz placówkach na
stanowiskach nauczycieli zatrudnionych było ogółem 665 097 osób, w tym: 45 proc. nauczycieli
dyplomowanych, 29 proc. nauczycieli mianowanych, 19 proc. nauczycieli kontraktowych,
5 proc. stażystów oraz 3 proc. nauczycieli bez stopnia awansu zawodowego.
Kształcenie w specjalizacji nauczycielskiej może być prowadzone w publicznych i niepublicznych szkołach wyższych na poziomie studiów
wyższych i studiów podyplomowych (łącznie 458) oraz w publicznych i niepublicznych kolegiach nauczycielskich i nauczycielskich
kolegiach języków obcych (łącznie 103). Doskonalenie nauczycieli prowadzą zarówno szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, jak
placówki doskonalenia nauczycieli i przedsiębiorcy (podmioty działające poza systemem oświaty).
Według ustaleń kontroli w MEN w roku szkolnym 2010/2011 w kraju funkcjonowały 532 placówki doskonalenia nauczycieli, w tym
118 placówek publicznych (22 proc.). Akredytację posiadało 48 placówek doskonalenia nauczycieli, w tym 34 placówki publiczne. Brak
dążenia placówek do poddania się akredytacji wyjaśniano w trakcie kontroli koniecznością spełnienia wysokich wymagań kadrowych
i organizacyjnych, przy uzyskaniu stosunkowo niewielkich korzyści.
W latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 zadania nauczyciela-doradcy metodycznego, powierzone przez organy prowadzące szkoły
i placówki, wykonywało ogółem w skali kraju odpowiednio 1155, 1160 i 1133 osoby. Na jednego nauczyciela zatrudnionego na stanowisku
doradcy metodycznego przeciętnie przypadało odpowiednio: 571, 573 i 590 nauczycieli.
W kontrolowanym okresie obowiązywało rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 7 września 2004 r. w sprawie standardów
kształcenia nauczycieli, wydane na podstawie art. 4a ust. 2 pkt 4 ustawy z 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym. Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego wydał na podstawie upoważnienia, zawartego w art. 9c ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym, rozporządzenie z 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu
nauczyciela.
W standardach kształcenia nauczycieli określonych w ww. rozporządzeniu z 2004 r. określono, że szkoły wyższe prowadzą kształcenie
nauczycieli w ramach specjalizacji nauczycielskiej na studiach wyższych zawodowych, uzupełniających studiach magisterskich, jednolitych
studiach magisterskich oraz studiach podyplomowych. W programie studiów, w zakresie specjalizacji nauczycielskiej, uwzględnia się
wymogi określone w niniejszych standardach, tak aby absolwent studiów, wraz z wiedzą merytoryczną w zakresie określonego kierunku
studiów, uzyskał przygotowanie do nauczania przedmiotu i kwalifikacje zawodowe.
Zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty minister właściwy do spraw oświaty i wychowania zakłada i prowadzi publiczne placówki
doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym. Publiczne placówki doskonalenia nauczycieli o znaczeniu regionalnym lub
ponadregionalnym zakłada i prowadzi samorząd województwa jako zadanie własne. Placówki doskonalenia nauczycieli mogą być także
zakładane i prowadzone przez powiaty i gminy. Zasady działania publicznych placówek doskonalenia nauczycieli określało
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w skontrolowanym okresie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia
nauczycieli.
Placówki doskonalenia nauczycieli mogą prowadzić kursy kwalifikacyjne za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli-konsultantów i nauczycieli-doradców metodycznych mogą prowadzić wyłącznie placówki posiadające
akredytację.
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty publiczne placówki doskonalenia nauczycieli prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego
są jednostkami budżetowymi. Działalność publicznych placówek doskonalenia nauczycieli finansowana jest z budżetu państwa
(w przypadku centralnych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonych przez właściwych ministrów) lub budżetów jednostek
samorządu terytorialnego (w przypadku placówek prowadzonych przez gminy, powiaty i województwa).
Zasady gospodarowania środkami zostały uregulowane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 29 marca 2002 r.
w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych
wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących
szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków.
Najwyższa Izba Kontroli oceniła negatywnie realizację zadań przez skontrolowane organy
prowadzące szkoły oraz wojewódzkie placówki doskonalenia nauczycieli i szkoły publiczne
w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, a także przez szkoły wyższe w zakresie kształcenia nauczycieli. System kształcenia
i doskonalenia zawodowego nauczycieli nie zapewnia dostatecznego wsparcia dla szkół i nauczycieli.
Pomimo zapewnienia środków finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli, pochodzących zarówno z wyodrębnienia na ten cel
kwot w budżecie państwa, jak i ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, znaczna część nauczycieli nie
uczestniczyła w skontrolowanym okresie w żadnej z form doskonalenia zawodowego.
Skontrolowane organy prowadzące szkoły nie analizowały potrzeb w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz nie
opracowywały planów doskonalenia zawodowego.
Skontrolowane publiczne placówki doskonalenia nauczycieli nie realizowały znacznej części obowiązkowych zadań. Ponadto sieć
publicznych placówek doskonalenia nauczycieli oraz liczba zatrudnionych w nich nauczycieli-doradców metodycznych była
niewystarczająca, przez co nie wszyscy nauczyciele uzyskiwali pomoc metodyczną odpowiednią do bieżących potrzeb.
Dyrektorzy skontrolowanych szkół nie monitorowali i nie zapewniali nauczycielom wystarczającej pomocy w doskonaleniu zawodowym,
a przez to w nabywaniu umiejętności rozwiązywania bieżących problemów wychowawczych i dydaktycznych. Nie były w tym zakresie
właściwie wykorzystywane instrumenty nadzoru pedagogicznego i oceny pracy nauczycieli. W efekcie jedna trzecia nauczycieli tych szkół
nie uczestniczyła w skontrolowanym okresie w żadnej z zewnętrznych form doskonalenia zawodowego, co oznacza, że nie wypełniali oni
obowiązku podnoszenia kompetencji ogólnych i zawodowych, wynikającego z Karty nauczyciela. Szkoły te, w okresie wdrażania nowej
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego, pozbawione były właściwego wsparcia w rozwiązywaniu
problemów dydaktycznych i wychowawczych oraz w podnoszeniu jakości i efektów kształcenia.
Niezadowalająca aktywność nauczycieli skontrolowanych szkół w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego była w znacznym
stopniu spowodowana osiągnięciem przez nich wysokich stopni awansu zawodowego. Wystąpiły też liczne przypadki niewykorzystywania
przez dyrektorów szkół kwalifikacji nauczycieli nabywanych w wyniku kształcenia i doskonalenia zawodowego w bieżącej pracy
w szkołach.
Stwierdzono również, że oferta edukacyjna skontrolowanych publicznych placówek doskonalenia nauczycieli nie odpowiadała aktualnym
potrzebom, ponieważ nie była ukierunkowana na kompleksowe doskonalenie szkoły, lecz na udział nauczycieli w wybranych formach
i tematach doskonalenia.
W skontrolowanych szkołach wyższych nie w pełni realizowano programy studiów oraz nie prowadzono w wymaganym zakresie praktyk
pedagogicznych. W opinii prawie połowy studentów ostatniego roku studiów specjalizacji nauczycielskiej zajęcia psychologicznopedagogiczne nie przygotowały ich do rozwiązywania problemów wychowawczych w szkole.
Stwierdzone nieprawidłowości w działalności organów prowadzących szkoły, m.in.:
1) brak rozpoznawania potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli we wszystkich skontrolowanych organach
prowadzących szkoły,
2) nieprzestrzeganie przez organy prowadzące szkoły przepisów prawa przy powierzaniu zadań nauczycielom-doradcom metodycznym
oraz niewykonywanie nadzoru nad realizacją zadań przez tych nauczycieli (siedem spośród ośmiu organów, na których terenie działania
zatrudniano nauczycieli-doradców metodycznych, tj. 88 proc.),
3) zaniżenie przez 15 organów prowadzących szkoły (tj. 65 proc.) środków finansowych podlegających wyodrębnieniu na dofinansowanie
doskonalenia zawodowego nauczycieli (łączna kwota zaniżonych środków wynosiła w skontrolowanym okresie 1294 tys. zł, tj. 9 proc.
kwoty podlegającej wyodrębnieniu),
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4) nieustalenie przez siedem organów prowadzących szkoły (tj. 30 proc.) corocznie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za
doskonalenie zawodowe nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i placówki kształcenia nauczycieli lub podejmowaniu ustaleń w ww.
zakresie bez porozumienia z dyrektorami szkół (przez cztery organy prowadzące, tj. 17 proc.),
Stwierdzone nieprawidłowości w działalności szkół publicznych, m.in.:
1) nieustalanie przez rady pedagogiczne 17 szkół (tj. 74 proc.) zasad organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
2) nieopracowywanie przez dyrektorów pięciu szkół (tj. 22 proc.) wieloletnich planów doskonalenia zawodowego nauczycieli lub
sporządzenie tych planów w 16 szkołach (tj. 70 proc.) bez uwzględnienia: potrzeb kadrowych szkoły, planu rozwoju zawodowego
nauczycieli oraz wniosków nauczycieli o dofinansowanie określonych form doskonalenia zawodowego,
3) składanie przez dyrektorów 13 szkół (tj. 57 proc.) do organu prowadzącego szkoły nierzetelnych wniosków w sprawie dofinansowania
doskonalenia zawodowego nauczycieli,
4) nierzetelne rozpoznanie przez dyrektorów 21 szkół (tj. 91 proc.) potrzeb w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli
na tle zadań szkół, w wyniku czego 18 proc. nauczycieli, którzy uzyskali określone kwalifikacje, nie przydzielono odpowiadających im zajęć
edukacyjnych,
5) wykorzystywanie przez dyrektorów dwóch szkół (tj. 9 proc.) środków ujętych w planach finansowych szkół na doskonalenie zawodowe
nauczycieli niezgodnie z przeznaczeniem.
Stwierdzone nieprawidłowości w działalności szkół wyższych, m.in.:
1) niewyodrębnienie w planie studiów przedmiotów kształcenia nauczycieli (w trzech szkołach wyższych, tj. 43 proc.) oraz zaniżenie
wymiaru godzin kształcenia w grupie przedmiotów nauczycielskich i przedmiotów kierunkowych (w trzech szkołach wyższych, tj. 43 proc.),
2) niezapewnienie w wymaganym zakresie praktyk pedagogicznych (w jednej szkole wyższej, tj. 14 proc.) oraz nadzoru nad ich
przebiegiem (w trzech szkołach wyższych, tj. 43 proc.).
Stwierdzone nieprawidłowości w działalności wojewódzkich placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli, m.in.:
1) niepełna realizacja obowiązkowych zadań określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek
doskonalenia nauczycieli (siedem placówek, tj. 88 proc.),
2) brak skutecznego nadzoru pedagogicznego dyrektorów placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli nad realizacją zadań przez
nauczycieli-doradców metodycznych (w czterech placówkach, tj. 50 proc.).
Stwierdzone nieprawidłowości w działalności Ministra Edukacji Narodowej, m.in.: zaniżenie w planach finansowych ministerstwa wysokości
środków podlegających wyodrębnieniu w budżecie państwa na realizację ogólnokrajowych zadań w zakresie doskonalenia zawodowego
nauczycieli (w latach 2009-2011 łącznie o 17 894 tys. zł, tj. 51 proc. kwoty podlegającej wyodrębnieniu) oraz na doskonalenie zawodowe
nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez MEN (w latach 2009-2011 łącznie o 14 tys. zł, tj. 10 proc. kwoty podlegającej
wyodrębnieniu)

WNIOSKI POKONTROLNE
DE LEGE FERENDA
Minister Edukacji Narodowej powinien także podjąć działania
legislacyjne dotyczące:
1) rozważenia wprowadzenia w art. 70a ust. 3 i 4 ustawy – Karta
nauczyciela elastycznego mechanizmu wyodrębniania środków
na doskonalenie zawodowe nauczycieli, uzależnionego od
zakresu i form tego doskonalenia w danym roku budżetowym,
2) wprowadzenia skutecznych mechanizmów motywowania
nauczycieli i egzekwowania od dyrektorów szkół i nauczycieli
realizacji procesu ich rozwoju zawodowego m.in. poprzez
kształcenie i doskonalenie zawodowe,
3) sformułowania wykazu zadań obowiązkowych publicznych
placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli w taki sposób,
aby zapewniały atrakcyjną ofertę szkoleniową dla nauczycieli,
4) modyfikacji systemu informacji oświatowej (SIO) w celu
umożliwienia organom prowadzącym szkoły uzyskiwanie
informacji dotyczącej m.in. potrzeb w zakresie kształcenia
i doskonalenia zawodowego nauczycieli.
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SYSTEMOWE
W celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości Minister
Edukacji Narodowej powinien opracować system kształcenia
i doskonalenia zawodowego nauczycieli odpowiadający
współczesnym i przyszłym potrzebom szkoły.
ZAWIADOMIENIA W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM
DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

Skierowano jedno zawiadomienie w stosunku do dyrektora
Zespołu Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem,
ze względu na przekroczenie planu wydatków w 2009 r.
i w 2010 r. odpowiednio o 35 964 zł i 12 532 zł.
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TYTUŁ KONTROLI

Kształcenie uczniów z niepełnosprawnościami o specjalnych
potrzebach edukacyjnych

Departament Nauki, Oświaty
i Dziedzictwa Narodowego
P/12/057

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Szkolnictwo

Oświata i wychowanie

Państwo sprawne i przyjazne
obywatelowi

CEL OGÓLNY
Ocena organizacji kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami oraz finansowania zadań z tego zakresu
ZAKRES PODMIOTOWY
Ministerstwo Edukacji Narodowej, 13 urzędów miast, 3 starostwa powiatowe oraz 40 szkół publicznych, w tym 22 szkoły specjalne,
18 szkół ogólnodostępnych (4 integracyjne i 14 z oddziałami integracyjnymi) oraz jedna budżetowa jednostka samorządowa utworzona do
obsługi ekonomiczno-administracyjnej
Z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie wynika, że efektywność kształcenia
w szkołach specjalnych nie odbiega znacząco od wyników pozostałych szkół. Średni wynik
sprawdzianu kończącego szkołę podstawową w 2012 r. wynosił 22,75 pkt, a w przypadku
uczniów słabowidzących i niewidomych ukształtował się na poziomie 19,29 pkt. W przypadku uczniów słabosłyszących i niesłyszących na
poziomie 25,14 pkt, a uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim – 21,92 pkt.
Podobnie rzecz się ma przy średnim wyniku egzaminu gimnazjalnego w 2012 r.
Obowiązek władz publicznych udzielania osobom niepełnosprawnym pomocy w zabezpieczaniu egzystencji, przysposobieniu do pracy
oraz komunikacji społecznej wynika z art. 69 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Z kolei z Konwencji o prawach dziecka wynika, że
dziecko psychicznie lub fizycznie niepełnosprawne powinno mieć zapewnioną pełnię normalnego życia w warunkach gwarantujących mu
godność, umożliwiających osiągnięcie niezależności oraz ułatwiających aktywne uczestnictwo w życiu społeczeństwa.
Ustawą z 15 czerwca 2012 r. o ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych wprowadzono do polskiego porządku prawnego
umowę międzynarodową, która w sposób kompleksowy reguluje prawa osób niepełnosprawnych. Problematyce edukacji tych osób
poświęcono art. 24 ww. Konwencji, z którego wynika obowiązek zagwarantowania przez państwa-strony systemu edukacji integracyjnej na
wszystkich etapach edukacyjnych oraz kształcenia ustawicznego. W celu realizacji powyższego obowiązku państwa-strony mają m.in.
zagwarantować, że: osoby niepełnosprawne nie będą wykluczane z powszechnego systemu edukacyjnego ze względu na swoją
niepełnosprawność, dzieci niepełnosprawne nie zostaną wykluczone z bezpłatnej i obowiązkowej edukacji podstawowej i średniej na
podstawie swojej niepełnosprawności, osoby niepełnosprawne będą miały dostęp do bezpłatnej podstawowej i średniej edukacji
integracyjnej, na dobrym poziomie, na równych zasadach z innymi obywatelami w społeczności, w której żyją, zostaną wprowadzone
racjonalne dostosowania do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych.
Zgodnie z art. 1 pkt 5 i 5a uso system oświaty zapewnia możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież
niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz
predyspozycjami. Realizacja powyższych celów odbywa się poprzez zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, posiadającym orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego, różnych form tego kształcenia, których wybór należy do rodziców uczniów. Formami tymi jest nauka
w: szkołach ogólnodostępnych, szkołach lub oddziałach integracyjnych, specjalnych oraz specjalnych ośrodkach. Przepisy uso nie
nakładają na szkoły (zarówno ogólnodostępne, integracyjne, jak i specjalne) obowiązku monitorowania losów absolwentów pod kątem
integracji społecznej. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydają zespoły orzekające działające w publicznych poradniach
psychologiczno-pedagogicznych.
Organizację kształcenia specjalnego określają dwa rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 17 listopada 2010 r. Pierwsze
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY
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społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach, drugie zaś w przedszkolach, szkołach i oddziałach
ogólnodostępnych lub integracyjnych.
Istotną różnicą pomiędzy warunkami organizowania kształcenia w szkołach/oddziałach specjalnych i specjalnych ośrodkach a w szkołach
ogólnodostępnych jest to, że w szkołach specjalnych i specjalnych ośrodkach obligatoryjnie zatrudnia się nauczycieli posiadających
kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami.
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów, w tym z oddziałami
integracyjnymi, należy do zadań własnych gmin. Natomiast zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych
i gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, w tym z oddziałami integracyjnymi, oraz młodzieżowych ośrodków wychowawczych,
młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych dla
dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodków umożliwiających
dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim oraz z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami
sprzężonymi realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki należy do zadań własnych powiatów.
Jednym ze źródeł finansowania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań oświatowych, w tym kształcenia specjalnego w szkołach
publicznych, jest część oświatowa subwencji ogólnej, której wielkość dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego określa corocznie
ustawa budżetowa. Sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego
określają corocznie rozporządzenia ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
Z danych GUS oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, że w polskim systemie edukacji dominuje model kształcenia osób
z niepełnosprawnościami oparty na systemie szkół specjalnych i placówek kształcenia specjalnego. Zaznaczyć należy, że w kolejnych
latach szkolnych odnotowuje się rozwój integracyjnych form kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami (szkoły podstawowe
integracyjne i gimnazja integracyjne oraz oddziały integracyjne w szkołach ogólnodostępnych podstawowych i gimnazjach). Najbardziej
korzystnym z punktu widzenia uczniów z niepełnosprawnościami poza modelem kształcenia integracyjnego jest tzw. nauczanie
włączające, realizowane w środowisku uczniów uczęszczających do szkół ogólnodostępnych.
Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie realizację przez Ministra Edukacji Narodowej
polityki oświatowej państwa w odniesieniu do kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami
oraz pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 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 poprzez: 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”, którego celem była poprawa jakości kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami,
zapewnienie w podziale części oświatowej subwencji ogólnej środków w odpowiedniej wysokości na finansowanie kształcenia specjalnego
oraz zapewnienie podręczników szkolnych uczniom niewidomym i słabowidzącym.
Przyjęty 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) oraz pomoc
specjalistyczną przy dokonywaniu tego wyboru, a także realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa. Na kształcenie uczniów z niepełnosprawnościami przeznaczane były corocznie środki publiczne w znacznej wysokości,
tj. ponad 10 proc. części oświatowej subwencji ogólnej przy 2,6 proc. populacji tych uczniów w stosunku do uczniów ogółem.
Większość szkół zarówno publicznych z oddziałami integracyjnymi, jak i specjalnych (32 na 40 skontrolowanych 80 proc.) prawidłowo
zorganizowała nauczanie indywidualne i umożliwiła uczniom uczestnictwo w życiu szkoły. Nieprawidłowości w szkołach masowych
kształcących uczniów z niepełnosprawnościami to przede wszystkim brak odpowiednich warunków lokalowych do organizowania
kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami oraz brak wsparcia ze strony organów nadzoru pedagogicznego w organizowaniu
kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami. Także liczba zatrudnionych specjalistów jest w ocenie NIK niewystarczająca.
Zdarzało się także, że dyrektorzy szkół nie wywiązywali się z obowiązku rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
uczniów z niepełnosprawnościami i nie zaplanowali sposobów ich zaspokojenia, w tym zwłaszcza działań z zakresu doradztwa
edukacyjno-zawodowego. Ponadto były przypadki niewywiązywania się przez dyrektorów z obowiązku zapewnienia prawidłowej
organizacji udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z niepełnosprawnościami oraz zaniechania organizowania zajęć
specjalistycznych, zalecanych uczniom z niepełnosprawnościami w orzeczeniach publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych
(lub prowadzenia ich w ograniczonym zakresie).
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WNIOSKI POKONTROLNE
DE LEGE FERENDA

SYSTEMOWE

Rozważyć wyraźne określenie w przepisach prawnych
obowiązku dyrektorów szkół publicznych w zakresie
monitorowania losów absolwentów z niepełnosprawnościami.
ZAWIADOMIENIA W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM
DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

W związku ze stwierdzeniem czynu stanowiącego naruszenie
dyscypliny finansów publicznych, określonego w art.. 17 ust. 1b
pkt 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych, NIK skierowała zawiadomienie do
Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej
Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

O monitorowanie, we współpracy z kuratorami oświaty
i organami prowadzącymi szkoły, o zatrudnienie w szkołach
kształcących uczniów z niepełnosprawnościami odpowiedniej
kadry nauczycielskiej, wyposażenie szkół w sprzęt
specjalistyczny i pomoce dydaktyczne, likwidację barier
architektonicznych oraz zapewnienie odpowiednich warunków
bezpieczeństwa i higieny przebywania uczniów i nauczycieli
w szkole.
Analiza funkcjonowania i efektów kształcenia specjalnego
w różnych formach organizacyjnych z uwzględnieniem
ponoszonych kosztów i postanowień Konwencji o prawach osób
niepełnosprawnych oraz wspierać integracyjny system
kształcenia specjalnego, umożliwiający integracje uczniów
z niepełnosprawnościami z innymi uczniami na wszystkich
poziomach edukacji.
Monitorowanie nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez
kuratorów oświaty i dyrektorów szkół oraz kształcenie
i doskonalenie zawodowe nauczycieli z uwzględnieniem
problematyki kształcenia specjalnego.

TYTUŁ KONTROLI

Wykonywanie przez państwowe instytucje kultury zadań
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Departament Nauki, Oświaty
i Dziedzictwa Narodowego
P/12/065

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Wypoczynek, kultura i religia

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

Zachowanie dziedzictwa
narodowego, zasobów naturalnych
i ładu przestrzennego

CEL OGÓLNY
Ocena funkcjonowania państwowych instytucji kultury, w tym ich uczestnictwa w realizacji zadań Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w latach 2010-2012 (I półrocze)
ZAKRES PODMIOTOWY
Kontrolą objęto 10 jednostek, w tym: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 9 państwowych instytucji kultury (Narodowy
Instytut Fryderyka Chopina, Narodowe Centrum Kultury, Narodowy Instytut Audiowizualny, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony
Zbiorów, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Instytut Adama Mickiewicza, Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie, Instytut Teatralny
im. Z. Raszewskiego w Warszawie, Instytut Książki w Krakowie)
Podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie prowadzenia działalności kulturalnej
i funkcjonowania instytucji kultury jest ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej. Zgodnie z jej art. 8 ministrowie oraz kierownicy urzędów
centralnych organizują działalność kulturalną, tworząc państwowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest
podstawowym celem statutowym. Z kolei zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej instytucje
kultury działają na podstawie aktu o ich utworzeniu oraz statutu nadanego przez organizatora.
Organizator zapewnia instytucji kultury środki niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektu,
w którym ta działalność jest prowadzona. Instytucje kultury uzyskują osobowość prawną i mogą rozpocząć działalność z chwilą wpisu do
rejestru prowadzonego przez organizatora (art. 14 ust. 1 ustawy). Instytucja kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY
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częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich
wykorzystania (art. 27 ust. 1 ustawy).
Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy ustalony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji
organizatora. Instytucja kultury sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – art.
27 ust. 3 i 4 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2012 r.).
Organizator przekazuje instytucji kultury środki finansowe w formie dotacji: 1) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej
w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów; 2) celowej na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji; 3) celowej na realizację wskazanych zadań i programów (art. 28 ust. 3 ustawy w brzmieniu obowiązującym
od 1 stycznia 2012 r.).
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego usprawnił i uelastycznił system działalności
kulturalnej zgodnie z założeniami Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2013 oraz
jej Uzupełnieniem na lata 2004-2020. Dokonał tego poprzez decentralizację systemu zarządzania kulturą. Zwiększył zakres zadań
w części istniejących państwowych instytucji kultury oraz utworzył nowe, wyspecjalizowane w poszczególnych obszarach (jak np. polska
literatura i jej dziedzictwo, muzyka i taniec, polski teatr, muzea). Poszerzenie celów i zadań statutowych instytucji kultury skutkowało
zwiększeniem nakładów finansowych na ich funkcjonowanie. W 2011 r. wzrosły one w stosunku do 2010 r. o 5 proc. (z niecałych 786 mln
zł do ponad 825 mln zł). Na 2012 r. zaplanowano kwotę wyższą o 8,4 proc. w porównaniu z rokiem 2011 (prawie 895 mln zł). NIK zwróciła
jednak uwagę, że mimo przekazania przez Ministra części swoich zadań państwowym instytucjom kultury nie zmniejszyło się ani
zatrudnienie, ani nawet liczba komórek organizacyjnych w samym ministerstwie.
W ocenie NIK instytucje kultury funkcjonowały prawidłowo. Skutecznie i efektywnie wykonywały zarówno zadania statutowe, jak i te
powierzone przez Ministra. Były m.in. odpowiedzialne za obsługę programów Ministra, organizację konferencji, seminariów, kampanii
społecznych i koordynację uroczystości związanych z ważnymi rocznicami. Podejmowały też własne inicjatywy, np. prowadziły prace
o charakterze badawczym, eksperckim i edukacyjnym w celu rozwoju poszczególnych obszarów działalności kulturalnej. Wykryte
w instytucjach kultury nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim zasad ustalania wynagrodzeń dla ich pracowników. NIK zwróciła także
uwagę na niepełną realizację wniosków sformułowanych przez Izbę w wyniku wcześniej przeprowadzonych kontroli.
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego naruszył zasadę jawności gospodarowania środkami publicznymi. Udzielał zewnętrznym
podmiotom dofinansowania na zrealizowanie konkretnych zadań poprzez zwiększenie dotacji podmiotowych dla instytucji kultury.
Tymczasem środki z takiej dotacji – tak jak określa to ustawa o finansach publicznych – powinny być przeznaczane na pokrycie bieżącej
działalności dotowanej instytucji. Minister stosował taki mechanizm bez podania do publicznej wiadomości zasad i warunków udzielania
dofinansowania. Spowodowało to, że powstała grupa podmiotów, których wnioski nie przechodziły całej określonej przepisami procedury
ubiegania się o dofinansowanie w ramach programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Praktyka ta uniemożliwiała również
wskazanie podmiotów spoza sektora finansów publicznych, którym została udzielona dotacja lub dofinansowanie do realizacji zadania.
Skutkowało to naruszeniem zasady jawności gospodarowania środkami publicznymi. W dodatku Minister, udzielając dotacji podmiotowej
zamiast celowej, pozbawiał się de facto kontroli nad wykonaniem zadania przez podmiot zewnętrzny.
NIK stwierdziła także, że Minister powierzał państwowym instytucjom kultury wykonywanie zadań wykraczających poza ich statutowo
określone cele i działania. Dotyczyło to m.in. zlecenia ekspertyz dotyczących oceny merytorycznej wniosków nadesłanych do programów
Ministra, opłacania honorariów ekspertów oceniających wnioski w programach Ministra oraz przygotowania logotypu i hasła kampanii
promującej przechodzenie z nadawania analogowego na cyfrowe w telewizji naziemnej

SYNTEZA

WNIOSKI POKONTROLNE
DE LEGE FERENDA
Zapewnienie spójności pełnomocnictw, jakie mogą być udzielane
dyrektorom instytucji kultury pełniącym funkcje instytucji
zarządzającej, na podstawie właściwych rozporządzeń Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczących realizacji
priorytetów lub programów Ministra.
SYSTEMOWE
Zaniechanie przekazywania państwowym instytucjom kultury
środków na realizację wskazanych zadań w ramach dotacji
podmiotowej na działalność bieżącą oraz zaniechanie
dofinansowania, w ramach zwiększenia dotacji podmiotowej na
działalność bieżącą państwowych instytucji kultury, zadań
z zakresu kultury inicjowanych przez różne podmioty.

320

ZAWIADOMIENIA W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM
DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

NIK skierowała do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych
przy Ministrze Finansów dwa zawiadomienia w związku ze
stwierdzeniem w Narodowym Instytucie Audiowizualnym oraz
Instytucie Teatralnym im. Z. Raszewskiego w Warszawie czynów
stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
określonych odpowiednio w art. 9 i 11 oraz 17 ustawy
z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych.
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TYTUŁ KONTROLI

Funkcjonowanie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi
w zakresie organizacji egzaminów maturalnych w roku
szkolnym 2010/2011

Departament Nauki, Oświaty
i Dziedzictwa Narodowego
S/11/011

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Szkolnictwo

Oświata i wychowanie

Państwo sprawne i przyjazne
obywatelowi

CEL OGÓLNY
Sprawdzenie, czy w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem egzaminów maturalnych dochowane zostały wszystkie zasady
określone w przepisach regulujących ocenianie zewnętrzne, czy przestrzegane były procedury organizowania i przeprowadzania
egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2010/2011 oraz wyjaśnienie kwestii zawartych w skardze w zw. Z unieważnieniem egzaminów
maturalnych 53 uczniom z liceów ogólnokształcących w Ostrowcu Świętokrzyskim
ZAKRES PODMIOTOWY
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi
Organem założycielskim okręgowych komisji egzaminacyjnych jest minister właściwy do spraw
oświaty i wychowania. Minister tworzy w drodze rozporządzenia okręgowe komisje
egzaminacyjne oraz określa ich zasięg terytorialny (art. 9c ustawy o systemie oświaty). Nadzór
nad działalnością Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych sprawuje minister właściwy do spraw oświaty
i wychowania (art. 9d ustawy o systemie oświaty). CKE i okręgowe komisje egzaminacyjne są państwowymi jednostkami budżetowymi.
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY

Obowiązujące w Komisji: Procedura oceniania prac sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego
i maturalnego w zespołach egzaminatorów oraz Instrukcja postępowania w przypadku
stwierdzenia niesamodzielnych rozwiązań zadań egzaminacyjnych nie zapewniały ochrony praw maturzystów, wynikających
z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Przepis § 99 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r.
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów w szkołach publicznych nie daje podstawy do unieważnienia wszystkich prac egzaminacyjnych, w których występują
określone podobieństwa lub błędy, lecz tylko tej pracy, co do której stwierdzono ponad wszelką wątpliwość, że była sporządzona w sposób
niesamodzielny.
NIK negatywnie oceniła unieważnienie, w ramach oceniania zewnętrznego, części pisemnej egzaminów maturalnych z chemii na poziomie
rozszerzonym 53 uczniom II i III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowcu Świętokrzyskim, co stanowiło 47 proc. zdających z tego
przedmiotu. Stwierdzone nieprawidłowości związane z organizacją egzaminów maturalnych w roku szkolnym 2010/2011 polegają na braku
odpowiednich procedur regulujących postępowanie w zakresie unieważnienia części pisemnej egzaminów maturalnych w przypadku
stwierdzenia podczas sprawdzania arkusza egzaminacyjnego niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego.
Brak również jednoznacznych i precyzyjnych kryteriów unieważnienia egzaminu maturalnego w przypadku stwierdzenia podczas
sprawdzania arkusza egzaminacyjnego niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdających.
Nieprawidłowości, mające związek bezpośredni z unieważnieniem matur, uzasadniające negatywną ocenę w tym zakresie, dotyczą:
nieumotywowania decyzji w przedmiocie unieważnienia egzaminów, naruszenia obowiązujących procedur wewnętrznych w zakresie
nieustalenia warunków, w jakich przeprowadzano egzamin maturalny, oraz braku udokumentowania (przed unieważnieniem części
pisemnej egzaminów) działań wynikających z wewnętrznych procedur.
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WNIOSKI POKONTROLNE
SYSTEMOWE
Opracowanie i wdrożenie
procedur gwarantujących
respektowanie praw maturzystów przy określaniu kryteriów
unieważnienia egzaminu maturalnego, zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa, umotywowywanie przyczyn

unieważnienia egzaminu maturalnego każdemu zdającemu,
przestrzeganie wewnętrznych procedur i dokumentowanie
działań określonych w tych procedurach.

TYTUŁ KONTROLI

Stan profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP na przykładzie
wybranych jednostek wojskowych

Departament Obrony
Narodowej
P/10/086

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Obronność

Obrona narodowa

Państwo sprawne i przyjazne
obywatelowi

CEL OGÓLNY
Ocena działań Ministra Obrony Narodowej i dowódców jednostek wojskowych, podejmowanych w ramach procesu profesjonalizacji
Sił Zbrojnych, w szczególności wynikających z „Programu profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP na lata 2008-2010”
ZAKRES PODMIOTOWY
Kontrolą objęto Ministerstwo Obrony Narodowej (w tym Sztab Generalny Wojska Polskiego) oraz 14 jednostek wojskowych, stanowiących
optymalną reprezentację Sił Zbrojnych, zlokalizowanych na obszarze całego kraju, na różnych poziomach struktury dowodzenia, z tego:
3 brygady i flotyllę okrętów, 4 pułki, 2 bataliony, 2 wojewódzkie sztaby wojskowe i 2 ośrodki szkolenia poligonowego
Istotą profesjonalizacji Sił Zbrojnych jest ich uzawodowienie, determinujące przekształcenia
w innych obszarach funkcjonowania Sił Zbrojnych, w tym przede wszystkim w dziedzinie
uzbrojenia, wyposażenia, szkolenia i zakwaterowania. Profesjonalizacja jest procesem ciągłym,
gdyż Siły Zbrojne muszą stale dostosowywać się do zmieniających się wymogów, tak aby realizować podstawowe cele stojące przed nimi,
tj. obronę terytorium RP i realizację zadań wynikających z członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim. Uzawodowienie Sił Zbrojnych
w 2009 r., tj. przekształcenie ich w formację w pełni zawodową, było jedynie pierwszym etapem procesu zmian, które muszą być
kontynuowane. Na mocy art. 4 ust. 2 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej obywatele polscy są obowiązani
do pełnienia służby wojskowej bądź realizacji innych przedsięwzięć – na zasadach i w zakresie określonych w ustawie. Do 10 lutego
2009 r. podstawową formą realizacji obowiązku służby wojskowej było odbywanie przez poborowych zasadniczej służby wojskowej.
Na mocy art. 57 ustawy Rada Ministrów określała corocznie, w drodze rozporządzenia, m.in. liczbę poborowych, którzy mogli być
powoływani w roku kalendarzowym do zasadniczej służby wojskowej, na przeszkolenie wojskowe, do zasadniczej służby i szkolenia
poborowych w obronie cywilnej oraz do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych RP. W latach 2002-2008
limity te były następujące: 2002 r. – 81 tys., 2003 r. – 68 tys., 2004 r. – 68 tys., 2005 r. – 78 tys., 2006 r. – 78 tys., 2007 r. – 77 tys.
i w 2008 r. – 75 tys. poborowych. W rozporządzeniu Rady Ministrów z 22 maja 2009 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2009 r.
mogą być powołane do czynnej służby wojskowej oraz służby lub szkolenia w obronie cywilnej, stwierdzono, że w 2009 r. nie powołuje się
osób do zasadniczej służby wojskowej, na przeszkolenie wojskowe, do odbywania ćwiczeń wojskowych oraz do zasadniczej służby
i szkolenia osób w obronie cywilnej. Przepisem § 1 ust. 2 rozporządzenia ustalono tylko liczbę żołnierzy rezerwy ochotników, którzy mogli
być powołani w 2009 r. do odbycia okresowej służby wojskowej – 50 żołnierzy rezerwy.
Kierunki przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP oraz źródła ich finansowania określiła ustawa z 25 maja 2001 r.
o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawowym celem wprowadzenia
tych regulacji było zapewnienie warunków do stopniowego osiągania przez Siły Zbrojne pełnej interoperacyjności w ramach Organizacji
Traktatu Północnoatlantyckiego oraz standardów pozostałych państw członków tej organizacji w zakresie uzbrojenia, wyposażenia,
mobilności i możliwości prowadzenia działań wojskowych w każdych warunkach. Z uwagi na to, że niektóre zadania związane
z profesjonalizacją Sił Zbrojnych RP wykraczały poza kompetencje Ministra Obrony Narodowej, ujęto je w rządowym „Programie
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY
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profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2008-2010”, przyjętym przez Radę Ministrów 5 sierpnia 2008 r. Program
określił cel i założenia profesjonalizacji oraz zadania dla ministerstw: Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Pracy
i Polityki Społecznej, a także zawierał ocenę skutków budżetowych wynikających z procesu profesjonalizacji Sił Zbrojnych w latach 20082010. Realizacja przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych odbywa się w drodze sporządzenia i realizacji kolejnych,
wieloletnich programów modernizacji technicznej Sił Zbrojnych.
Kontrola wykazała, że profesjonalizację armii, a precyzyjnie rzecz ujmując – uzawodowienie
Sił Zbrojnych RP, przeprowadzono w 2 latach, a nie jak planowano – w 3 do 9 lat.
Przyspieszenie sprawiło, że nie obeszło się bez uchybień, chociażby w postaci znacznych, choć przejściowych niedoborów kadrowych.
Skutkiem, wynikającym ze zwolnienia żołnierzy z poboru, był znaczny spadek liczebności wojska – ze 130 231 pełniących czynną służbę
wojskową w styczniu 2008 r. do 97 714 żołnierzy w końcu kwietnia 2011 r. Osiągnięty w ciągu dwóch lat stan liczebny był na poziomie
docelowym, określonym w „Programie rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2009-2018”.
Znacznie gorzej przebiegało wydawanie aktów prawnych na potrzeby profesjonalizacji armii. Ostatnie weszły w życie dopiero
w październiku 2011 r. Na 140 wymaganych aktów wykonawczych 51 wydano w terminie od 1,5 do 21 miesięcy po wejściu w życie ustaw,
na podstawie których je opublikowano. W ocenie NIK terminowe opracowanie i wdrożenie w ciągu dwóch lat niezbędnych uregulowań
prawnych, a także realizacja inwestycji związanych z uzawodowieniem wojska okazały się nierealne.
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła proces profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP, choć w opinii NIK nie została ona zakończona,
nawet jeżeli skutecznie przeprowadzono transformację armii w części z poboru na armię w pełni zawodową. Mimo pozytywnej oceny
kontrola wykazała istotne nieprawidłowości: opóźnienia we wdrożeniu niektórych programów szkolenia, zły stan techniczny uzbrojenia
i sprzętu wojskowego. W większości jednostek sprzęt był przestarzały, eksploatowany od ponad 20 lat. Remonty uzbrojenia i sprzętu
zrealizowano tylko w 48 proc. NIK zwraca uwagę, że nadmierna różnorodność uzbrojenia i sprzętu utrudniała jego utrzymanie
w sprawności oraz zwiększała koszty eksploatacji. W latach 2008-2010 pełne szkolenie zapewniono wyłącznie jednostkom i pododdziałom
wydzielonym do zadań sojuszniczych. W 2009 r. niezbędne zabezpieczenie logistyczne otrzymało 40 proc. jednostek wojskowych,
natomiast pozostałym umożliwiono jedynie podtrzymywanie posiadanych umiejętności i nawyków. Znacznie niższa była częstotliwość
szkoleń polskich żołnierzy w porównaniu ze średnią dla pozostałych krajów NATO. Pod względem liczby przejechanych kilometrów,
wystrzelanych sztuk amunicji, godzin lotów lub przebytych dni w morzu nasze wojska odstawały od przeciętnej w NATO. Kierowca
polskiego czołgu przejechał w tych latach 150-200 km (w NATO 600 km rocznie), pilot śmigłowca wykonał 50-68 godzin nalotu (w NATO
120 godz.), załoga korwety spędziła na morzu 24-75 dni, zaś średnia dla NATO wyniosła 108 dni.
Brak jest stabilnej koncepcji tworzenia Narodowych Sił Rezerwowych. W ocenie NIK niezbędna jest poprawa funkcjonowania Narodowych
Sił Rezerwowych, tworzonych w pierwszej kolejności na potrzeby reagowania kryzysowego, a ponadto w celu ewentualnego wzmocnienia
jednostek wojskowych, w razie ich użycia do działań poza granicami kraju. Do końca 2010 r. NSR miały liczyć 20 tys. żołnierzy –
ochotników, jednak ich liczba wyniosła zaledwie 66 proc. zamierzonego stanu. Ostatecznie docelową liczebność Sił Rezerwowych mają
osiągnąć w 2012 r. System zachęty do służby w NSR w formie uprawnień i świadczeń się nie sprawdził. Doprecyzowania wymaga również
sama koncepcja funkcjonowania NSR. Z badań NIK wynika, że ochotnikom często wręczano doraźne przydziały na nieobsadzone
w jednostkach stanowiska żołnierzy zawodowych z możliwością ich objęcia tylko w okresie ćwiczeń. Mechaniczne włączanie żołnierzy
NSR do pododdziałów zawodowych z jednej strony obniżało efektywność szkolenia i zgrania poszczególnych oddziałów, z drugiej –
uniemożliwiało prawidłowe obsadzenie jednostki żołnierzami zawodowymi. Zdaniem NIK takie postępowanie poprawiało tylko statystykę
skompletowania stanów osobowych, nie przyczyniało się natomiast do poprawy faktycznych możliwości wykonywania zadań ani przez
jednostki, ani przez NSR.
Przed wojskiem stają kolejne wyzwania: szkolenie profesjonalnej już armii, wyposażenie w nowoczesny sprzęt, stworzenie nowego
systemu przygotowywania rezerw mobilizacyjnych, dokompletowanie i wykorzystanie Narodowych Sił Rezerwowych.
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WNIOSKI POKONTROLNE
SYSTEMOWE
Wnioski do Ministra Obrony Narodowej o zintensyfikowanie
działań w celu:
- możliwie szybkiego i pełnego ukompletowania jednostek
wojskowych,
- budowania Narodowych Sił Rezerwowych jako formacji
samodzielnej i zdolnej do realizacji zadań,
- opracowania i wdrożenia nowego systemu przygotowania
rezerw na wypadek wojny.

A także o:
- rzetelne określenie docelowej struktury etatowej zarówno
Sił Zbrojnych, jak i poszczególnych jednostek wojskowych,
- zweryfikowanie koncepcji Narodowych Sił Rezerwowych w celu
optymalnego wykorzystania ich potencjału dla obronności
kraju,
- zintegrowanie procesu modernizacji technicznej Sił Zbrojnych
z procesem ich profesjonalizacji.
- zintensyfikowanie, w ramach posiadanych kompetencji, działań
celem skompletowania obsady etatowej bazy.
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TYTUŁ KONTROLI

Funkcjonowanie Żandarmerii Wojskowej

Departament Obrony
Narodowej
P/11/082

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Obronność

Obrona narodowa

Państwo sprawne i przyjazne
obywatelowi

CEL OGÓLNY
Ocena realizacji przez Żandarmerię Wojskową nałożonych na nią zadań w ustawie z 24 sierpnia 2001 r.
ZAKRES PODMIOTOWY
Ministerstwo Obrony Narodowej (w tym Sztab Generalny Wojska Polskiego), Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej, Oddział
Żandarmerii Wojskowej w Krakowie z podległymi strukturami, Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Warszawie, Oddział
Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej w Warszawie, Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim
Żandarmeria Wojskowa to wyodrębniona i wyspecjalizowana służba wchodząca w skład Sił
Zbrojnych RP, posiadająca szerokie, ustawowe uprawnienia określone szczegółowo w art. 4
ust. 2 ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, począwszy od
kontrolowania przestrzegania dyscypliny wojskowej oraz porządku publicznego poprzez wykonywanie czynności operacyjnorozpoznawczych, konwojowanie osób, dokumentów i mienia wojskowego, wykonywanie czynności procesowych w zakresie i na zasadach
przewidzianych w przepisach o postępowaniach karnych i karno-skarbowych, zadań w zakresie przestrzegania zasad ruchu drogowego,
skończywszy na wykonywaniu czynności ochronnych w stosunku do uprawnionych osób, a także zabezpieczeniu pobytu w jednostkach
wojskowych osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe i delegacje zagraniczne. Żandarmeria Wojskowa wykonuje również
zadania poza terytorium RP w ramach misji, samodzielnie lub w składzie Polskiego Kontyngentu Wojskowego.
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY

Minister Obrony Narodowej realizował ustawowy obowiązek wydania, samodzielnie lub
w porozumieniu z innymi właściwymi ministrami, aktów wykonawczych do ustawy
o Żandarmerii Wojskowej, określających szczegółowe zasady funkcjonowania tej służby.
Stwierdzone uchybienia dotyczyły braku nowelizacji rozporządzenia, w związku ze zmianą ustawy o Żandarmerii Wojskowej, a także
wydania z prawie trzyletnim opóźnieniem nowego rozporządzenia w sprawie udzielenia pomocy i asystowania komornikowi przez
Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych. Ponadto w ocenie NIK niektóre
obszary działalności ŻW są niedostatecznie uregulowane prawnie, w tym m.in. dotyczące nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
oraz wykonywania czynności ochronnych. Zmiany organizacyjno-etatowe w zakresie dostosowania struktur ŻW do warunków
profesjonalizacji Sił Zbrojnych, zapoczątkowane w Żandarmerii Wojskowej w lipcu 2011 r., pomimo że zmierzają we właściwym kierunku,
to są w ocenie NIK niewystarczające, ponieważ pozostawiono zbyt rozbudowany pion prewencji w stosunku do pionów: kryminalnego
i dochodzeniowo- śledczego, pomimo istotnego ograniczenia zadań o charakterze prewencyjnym, ze względu na zawieszenie zasadniczej
służby wojskowej.
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie zasady i tryb naboru do Żandarmerii Wojskowej oraz zasady kwalifikacji kandydatów do służby
w polskich jednostkach wojskowych/polskich kontyngentach wojskowych poza granicami kraju.
Komendant Główny ŻW i podlegli mu dowódcy jednostek wywiązywali się z obowiązku planowania, organizowania, prowadzenia
i nadzorowania szkoleń. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły niepełnej realizacji zaplanowanych szkoleń. NIK zwraca uwagę na niską
frekwencję w Oddziale ŻW w Krakowie, która nie przekraczała 70 proc. na zajęciach szkolenia strzeleckiego w 2011 r. i na sprawdzianach
sprawności fizycznej w 2010 r.
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia przyjęte zasady funkcjonowania systemu zbierania i upowszechniania doświadczeń w Siłach
Zbrojnych RP, stwierdzając jednocześnie przypadki zaniechania tych czynności.
Stwierdzono przypadki braków w wyposażeniu jednostek ŻW w sprzęt w odniesieniu do należności na czas pokoju „P”, jak również
w zabezpieczeniu potrzeb mobilizacyjnych i wojennych w uzbrojenie, sprzęt wojskowy, środki bojowe i materiałowe.
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że Żandarmeria Wojskowa prawidłowo wykonywała zadania w zakresie działań o charakterze
prewencyjnym, nałożone na nią w ustawie o Żandarmerii Wojskowej. W kontrolowanym okresie ŻW monitorowała stan dyscypliny
wojskowej i przestępczości w Siłach Zbrojnych, formułując wnioski mające na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw, wykroczeń
i przewinień dyscyplinarnych.
Jednocześnie NIK zwraca uwagę na celowość wzmocnienia współdziałania Żandarmerii Wojskowej z innymi organami powołanymi do
utrzymania porządku i zwalczania przestępczości. W szczególności pozyskiwanie i gromadzenie informacji o przestępstwach
i wykroczeniach popełnionych przez żołnierzy, gdy postępowania takie są prowadzone przez Policję i prokuratury cywilne, może
pozytywnie wpłynąć na skuteczność działania tej formacji. Stwierdzono, że ŻW nie dysponowała pełną wiedzą w tym zakresie, jak również
nie posiadała wszystkich informacji o imprezach masowych i uroczystościach, które odbywały się na terenach będących w zarządzie
jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej. Uprawnienie do
pozyskiwania takich informacji wynika z art. 14 ustawy o Żandarmerii Wojskowej.
Komendant Główny ŻW prawidłowo realizował zadania nałożone na ŻW w związku z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej
UEFA-EURO 2012.
Stwierdzono brak procedur uszczegóławiających udział Żandarmerii w przygotowywaniu i realizacji wyjazdów zagranicznych osób
uprawnionych do ochrony przez tę służbę. Kontrola wykazała także przypadki nieskutecznego działania w kwestii uzyskiwania zezwoleń
na wjazd z bronią na terytorium innego państwa przez żołnierzy ŻW wykonujących czynności ochronne. Najwyższa Izba Kontroli uznaje za
celowe szczegółowe określenie zadań, sposobu ich realizacji w ramach wzajemnego współdziałania Oddziału Specjalnego ŻW z Biurem
Ochrony Rządu.
Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła zaniedbania związane z nadzorem KG ŻW nad realizacją zadań przez Sekcję Żandarmerii Wojskowej
zabezpieczającą XXIV zmianę Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR w Kosowie. Nieprawidłowości dotyczyły zbyt małej liczby
żołnierzy Sekcji ŻW w stosunku do nałożonych zadań oraz braków specjalistycznego sprzętu. Rozbudowany system meldunkowy
w relacjach Sekcja ŻW – Komenda Główna ŻW nie przekładał się na pomoc w rozwiązywaniu tych problemów.

WNIOSKI POKONTROLNE
SYSTEMOWE
Rozważenie zwiększenia uprawnień Żandarmerii Wojskowej
dotyczących wykonywania czynności ochrony osobistej oraz
nakładania grzywien w postaci mandatów karnych.

TYTUŁ KONTROLI

Organizacja wyjazdów i zapewnienia bezpieczeństwa osobom
zajmującym kierownicze stanowiska w państwie,
korzystającym z lotnictwa transportowego Sił Zbrojnych RP
w latach 2005-2010

Departament Porządku
i Bezpieczeństwa
Wewnętrznego
I/10/001

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Porządek publiczny i bezpieczeństwo

Sprawy wewnętrzne

Kontrola pozapriorytetowa

CEL OGÓLNY
Ocena wykonywania zadań w zakresie organizacji wyjazdów i zapewnienia bezpieczeństwa osobom zajmującym kierownicze stanowiska
w państwie, korzystającym z lotnictwa transportowego Sił Zbrojnych RP
ZAKRES PODMIOTOWY
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo
Spraw Zagranicznych, Dowództwo Sił Powietrznych, Biuro Ochrony Rządu, 36. Specjalny Pułk Lotnictwa Transportowego
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Podstawową rolę w organizacji każdej wizyty odgrywały Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
oraz kancelaria osoby udającej się z wizytą z wykorzystaniem WSTL (odpowiednio Kancelaria
Prezydenta RP, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu); Ministerstwo Spraw Zagranicznych
(w przypadku wizyt zagranicznych Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów); Dowództwo Sił Powietrznych oraz 36. SPLT;
Biuro Ochrony Rządu.
W ocenie NIK wszystkie te podmioty należy traktować jako współorganizatorów wizyt najważniejszych osób w państwie, z zastrzeżeniem,
że zakres kompetencji poszczególnych podmiotów był różny. Należy jednakże zauważyć, że obowiązujące w kontrolowanym zakresie
przepisy i procedury nie tworzyły spójnego systemu. Były one rozproszone w szeregu aktach prawnych, o różnej randze i zakresie
obowiązywania, co znacząco utrudniało prawidłową realizację zadań w zakresie organizacji wizyt najważniejszych osób w państwie. Brak
precyzyjnych uregulowań dawał możliwość swobodnej interpretacji co do zakresu kompetencji poszczególnych podmiotów, co skutkowało
tym, że wiele zadań nie było w ogóle realizowanych.
Podstawowymi dokumentami odnoszącymi się bezpośrednio do organizacji lotów VIP-ów były: Porozumienie w sprawie wojskowego
specjalnego transportu lotniczego, zawarte 15 grudnia 2004 r. pomiędzy szefami Kancelarii Prezydenta RP, Premiera, Sejmu, Senatu,
KPRM i Ministrem Obrony Narodowej oraz wprowadzona w 2009 r. decyzja 184/MON – Instrukcja organizacji lotów statków powietrznych
o statusie HEAD. Dotyczyły one obsługi pasażerskiej Prezydenta RP, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu i Prezesa Rady Ministrów,
którzy mogli także, w ramach przyznanych limitów, upoważniać inne osoby zajmujące stanowiska państwowe do korzystania z takich
przelotów. Koordynatorem porozumienia był Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Należało do niego m.in. dysponowanie – na
podstawie składanych przez właściwe kancelarie zamówień u Dowódcy Sił Powietrznych – samolotami na podróże dostojników.
Za zapewnienie możliwości realizacji lotów odpowiadał Dowódca Sił Powietrznych, który wyznaczył do tych zadań 36. pułk.
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY

Główną rolę w organizacji każdej wizyty odgrywała kancelaria osoby udającej się z wizytą
z wykorzystaniem lotnictwa wojskowego oraz Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo
Spraw Zagranicznych, Dowództwo Sił Powietrznych i 36. pułk oraz Biuro Ochrony Rządu.
W ocenie Izby nie stworzono spójnego systemu procedur i zasad postępowania, który minimalizowałby ryzyko wystąpienia sytuacji
mogących mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie. Przepisy dotyczące tych kwestii były rozproszone
w szeregu aktów prawnych o różnej randze i zakresie obowiązywania, co znacznie utrudniało organizację wizyt najwyższych
funkcjonariuszy państwowych. Brak precyzyjnych uregulowań dawał możliwość swobodnej interpretacji zakresu kompetencji
poszczególnych uczestników procesu organizacyjnego i decyzyjnego dotyczącego lotów. W rezultacie część wymaganych działań w ogóle
nie była realizowana.
We wszystkich kontrolowanych podmiotach stwierdzono istotne nieprawidłowości, które miały wpływ na niewłaściwe przygotowanie
i realizację tych zadań. Nieprawidłowości te miały charakter systemowy i występowały w całym okresie objętym kontrolą. Polegały one
w szczególności na:
– nieopracowaniu przez podmioty uczestniczące w organizacji przelotów z wykorzystaniem wojskowego specjalnego transportu lotniczego
(WSTL) spójnego systemu norm, procedur i zasad postępowania, które skutecznie minimalizowałyby ryzyko wystąpienia sytuacji
mogących mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie;
– niewywiązywaniu się przez kolejnych szefów KPRM z obowiązków w zakresie organizacji wizyt, w szczególności w zakresie koordynacji
wykorzystania WSTL przez osoby uprawnione, w tym składania zamówień na loty;
– nierealizowaniu przez kolejnych ministrów spraw zagranicznych kluczowych zadań w zakresie przygotowania wizyt, w szczególności
niezapewnieniu skutecznego nadzoru nad realizacją procedury uzyskiwania zgód dyplomatycznych na przelot i lądowanie samolotów
o statusie HEAD, a także nad organizacją spotkań koordynacyjnych oraz rekonesansów poprzedzających wizyty;
– niereagowaniu lub zbyt późnym reagowaniu przez kolejnych ministrów obrony narodowej i dowódców Sił Powietrznych na niekorzystne
zjawiska zachodzące w 36. SPLT oraz braku właściwego nadzoru nad funkcjonowaniem pułku, w tym nad kwestiami bezpieczeństwa
lotów;
braku niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania pułku liczby załóg lotniczych realizujących zadania w zakresie przewozu
najważniejszych osób w państwie, obniżającego się poziomu wyszkolenia załóg statków powietrznych, eksploatacji przestarzałej
i awaryjnej techniki lotniczej, lekceważeniu obowiązujących procedur;
– niesporządzaniu przez BOR analiz zagrożeń i planów realizacji działań ochronnych w stosunku do najważniejszych osób w państwie
oraz braku systemu nadzoru i kontroli nad przygotowaniem i prowadzeniem tych działań;
braku nadzoru kolejnych ministrów spraw wewnętrznych i administracji nad działalnością BOR, w szczególności w zakresie przygotowania
i realizacji działań ochronnych w stosunku do najważniejszych osób w państwie.
Główną przyczyną stwierdzonych nieprawidłowości był brak systemu precyzyjnie normującego zasady organizacji lotów i zapewnienia
bezpieczeństwa osób zajmujących kierownicze stanowiska w państwie, w tym w szczególności jedynie ogólne określenie zakresu
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odpowiedzialności poszczególnych podmiotów za realizację zadań w tym zakresie. Wśród istotnych przyczyn stwierdzonych
nieprawidłowości należy wymienić również:
– niewłaściwą współpracę pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w przygotowanie wizyt, w tym w szczególności zbyt późne
przekazywanie niezbędnych informacji;
– nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów, procedur oraz przyjętych dla danej sytuacji zasad postępowania;
– brak rozwiązań organizacyjnych wymuszających realizację określonych zadań oraz mechanizmów kontrolnych, w szczególności
nieustanowienie podmiotu lub podmiotów, które posiadałyby wystarczające kompetencje do koordynowania, weryfikowania
i egzekwowania prawidłowego wykonania zadań związanych z techniczno-organizacyjnym przygotowaniem wizyty przez poszczególne
podmioty zaangażowanie w jej organizację;
– zaniedbania ze strony osób odpowiedzialnych;
– działanie pod presją wynikającą z wagi wykonywanych zadań;
– brak właściwego nadzoru i koordynacji.
Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiedzialność z tytułu nadzoru ponoszą kierownicy jednostek kontrolowanych, tj. kolejni ministrowie
obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji oraz spraw zagranicznych, szefowie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Biura
Ochrony Rządu, dowódcy Sił Powietrznych i 36. SPLT, pełniący swoje stanowiska w latach 2005-2010, a także urzędnicy, żołnierze oraz
funkcjonariusze im podlegli, odpowiedzialni za realizację zadań w zakresie przygotowania i zabezpieczenia wizyt najważniejszych osób
w kraju.

WNIOSKI POKONTROLNE
ZAWIADOMIENIA ORGANÓW ŚCIGANIA O PODEJRZENIU
POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA LUB WYKROCZENIA

SYSTEMOWE
Opracowanie docelowej koncepcji zapewnienia sprawnego
i bezpiecznego transportu lotniczego najważniejszych osób
w państwie, opracowanie harmonogramu jej wdrożenia oraz
zapewnienia niezbędnych środków finansowych na jej realizację;
Stworzenie systemu norm i procedur określających zasady
funkcjonowania transportu lotniczego najważniejszych osób
w państwie, w tym precyzyjne uregulowanie i rozgraniczenie
kompetencji poszczególnych podmiotów wykonujących zadania
w tym zakresie oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za
nadzór i koordynację działań w ramach systemu;
Wypracowanie
„standardów
bezpieczeństwa”
dla
najważniejszych osób w państwie, określających zasady
zapewnienia bezpieczeństwa tym osobom, w tym norm
postępowania, do których osoby te byłyby zobowiązane się
stosować.

Na żądanie jednostek prokuratury prowadzących śledztwa
w sprawie katastrofy smoleńskiej przekazano pełne akta kontroli.

TYTUŁ KONTROLI

Przygotowanie struktur obrony cywilnej do realizacji zadań
w okresie wojny i pokoju

Departament Porządku
i Bezpieczeństwa Wewnętrznego
P/11/083

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Porządek publiczny i bezpieczeństwo

Sprawy wewnętrzne

Państwo sprawne i przyjazne
obywatelowi

CEL OGÓLNY
Ocena przygotowania struktur obrony cywilnej do realizacji zadań ustawowych
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Materiały analityczne do sprawozdania
ZAKRES PODMIOTOWY
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej; 7 urzędów wojewódzkich
w: Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Lublinie, Łodzi, Warszawie i Wrocławiu; 7 starostw powiatowych oraz 14 urzędów gmin
Funkcjonowanie obrony cywilnej regulują przepisy ustawy z 21 listopada 1967 r.
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Celami i zadaniami obrony
cywilnej są: ochrona ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury,
ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń
środowiska oraz usuwania ich skutków. Centralnym organem administracji rządowej w sprawach obrony cywilnej jest Szef Obrony
Cywilnej Kraju, podległy Ministrowi Spraw Wewnętrznych. Terenowymi organami obrony cywilnej są wojewodowie, starostowie, wójtowie
lub burmistrzowie (prezydenci miast) jako szefowie obrony cywilnej województw, powiatów i gmin. Podstawowymi jednostkami
organizacyjnymi przeznaczonymi do wykonywania zadań obrony cywilnej są formacje obrony cywilnej, tworzone przez właściwych szefów
obrony cywilnej. Szef Obrony Cywilnej Kraju przygotowuje projekty założeń i zasad działania obrony cywilnej, ustala ogólne zasady
realizacji zadań, a także koordynuje określone przedsięwzięcia i sprawuje kontrolę realizacji przez organy administracji rządowej i organy
samorządu terytorialnego zadań obrony cywilnej. Do zakresu działania terenowych szefów obrony cywilnej należy kierowanie oraz
koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki
organizacyjne oraz organizacje społeczne działające na ich terenie.
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY

NIK negatywnie oceniła przygotowanie struktur obrony cywilnej do realizacji jej zadań
ustawowych. Szef Obrony Cywilnej Kraju nie określił założeń do planów obrony cywilnej
województw, powiatów, gmin i przedsiębiorców. Opracowane plany obrony cywilnej były niekompletne i zawierały nieaktualne rozwiązania
w odniesieniu do zaistniałych zmian gospodarczych i administracyjnych oraz do zmieniającej się infrastruktury. Szef OCK nie ustalił
również normatywów w zakresie zaopatrywania organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie
niezbędne do wykonywania zadań, a posiadane wyposażenie sprzętowe, z uwagi na stopień wyeksploatowania, nie zapewniało
skuteczności prowadzenia działań.
Aż 29 proc. kontrolowanych szefów obrony cywilnej nie powołało na swoim terenie formacji obrony cywilnej. Szefowie obrony cywilnej
gmin nie realizowali obowiązku szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony. Nieskutecznie funkcjonował system kontroli
realizacji zadań oraz informowania o stanie obrony cywilnej. Minister Spraw Wewnętrznych nierzetelnie realizował obowiązek nadzoru nad
obroną cywilną, w szczególności nie podejmował działań w zakresie uzyskiwania aktualnych i zweryfikowanych danych co do
funkcjonowania oc.
Sposób i poziom finansowania obrony cywilnej nie zapewniał sprawnego funkcjonowania systemu oc i praktycznie uniemożliwiał
wyposażenie formacji oc w niezbędny sprzęt, w tym wymianę zdekapitalizowanych i przestarzałych urządzeń. Pomimo podejmowanych od
2006 roku przez Szefa OCK i Ministra Spraw Wewnętrznych prac, mających na celu stworzenie spójnych i precyzyjnych regulacji
prawnych obrony cywilnej, do czasu zakończenia kontroli prace te nie zostały zakończone.

SYNTEZA

WNIOSKI POKONTROLNE
DE LEGE FERENDA
Do Ministra Spraw Wewnętrznych skierowano wniosek
o przyspieszenie prac zmierzających do przygotowania projektu
ustawy regulującej kompleksowo funkcjonowanie obrony
cywilnej kraju.
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SYSTEMOWE
Ustalenie normatywów w zakresie zaopatrywania organów
i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne
i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony
cywilnej.
Przeprowadzanie kontroli realizacji ustalonych działań
i przedsięwzięć obrony cywilnej oraz przygotowania formacji
obrony cywilnej i ratowników do prowadzenia działań
ratowniczych.
Określenie założeń do planów obrony cywilnej województw,
powiatów, gmin i przedsiębiorców. Wniosek został zrealizowany.

Materiały analityczne do sprawozdania

TYTUŁ KONTROLI

Gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji
dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych

Departament Porządku
i Bezpieczeństwa
Wewnętrznego
P/11/186

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Porządek publiczny i bezpieczeństwo

Sprawy wewnętrzne

Państwo sprawne i przyjazne
obywatelowi

CEL OGÓLNY
Ocena funkcjonowania systemu gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa imprez
masowych oraz wykorzystania tych informacji
ZAKRES PODMIOTOWY
Komenda Główna Policji, Komenda Rejonowa Policji Warszawa I, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
Zasady gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji dotyczących bezpieczeństwa
imprez masowych zostały określone w rozdziale 7 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych
(ustawa o bim).
Stosownie do art. 36 ust. 1 ustawy o bim organem administracji rządowej właściwym w sprawach gromadzenia i przetwarzania informacji
dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych, w tym meczów piłki nożnej, jest Komendant Główny Policji, zwany dalej
Komendantem. Do zadań Komendanta należy w szczególności gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących bezpieczeństwa
imprez masowych oraz prowadzenie bazy danych dotyczącej bezpieczeństwa imprez masowych (art. 37 pkt 1 i 2).
Zasady obiegu i przechowywania informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych zostały określone w art. 41-49 ustawy o bim.
Na podstawie decyzji Rady UE z 25 kwietnia 2002 r. dotyczącej bezpieczeństwa w związku z meczami piłki nożnej o charakterze
międzynarodowym państwa członkowskie UE zostały zobowiązane do wyznaczenia narodowych punktów informacyjnych o charakterze
policyjnym dla piłki nożnej, których zadaniem jest prowadzenie międzynarodowej współpracy policyjnej w zakresie tej dyscypliny sportu.
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY

Funkcjonowanie systemu gromadzenia i przekazywania informacji dotyczących zapewnienia
bezpieczeństwa imprez masowych zostało negatywnie ocenione przez NIK. Prowadzona przez
Komendanta Głównego Policji baza danych, w której gromadzone są informacje dotyczące bezpieczeństwa imprez masowych, nie była na
bieżąco aktualizowana o dane osób, w stosunku do których orzeczono zakazy uczestnictwa w imprezach masowych. W efekcie od daty
uprawomocnienie się orzeczenia do wprowadzenia informacji o nim do KSIP upływało od 25 do 140 dni. Informacje o osobach, w stosunku
do których Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia orzekł zakaz uczestnictwa w imprezach masowych, nie były przekazywane Policji
(NIK stwierdziła dwa takie przypadki) albo przekazywane były z dużym opóźnieniem. Maksymalne opóźnienie stwierdzone przez NIK
wynosiło 50 dni. I było wynikiem wysyłania informacji tradycyjną pocztą zamiast przy użyciu elektronicznych środków komunikacji lub
bezpośredniego doręczenia.
Brak aktualnych danych uniemożliwiał organizatorom imprez wykluczenie uczestnictwa osób mogących zakłócać przebieg
i bezpieczeństwo organizowanych przedsięwzięć. Ponadto, w bazie tej Komendant Główny Policji nie gromadził informacji na temat
zakazów uczestnictwa w imprezach masowych wydanych przez instytucje zagraniczne. Brak tych danych stwarzał ryzyko udziału
w imprezach masowych osób zakłócających bezpieczny ich przebieg i objętych z tego powodu zagranicznymi zakazami uczestnictwa
w imprezach masowych. Dodatkowo, prace dotyczące bazy danych, tworzonej na podstawie art. 68 a ustawy o bim, o osobach mogących
stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas EURO 2012 są dopiero na wstępnym etapie.
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Materiały analityczne do sprawozdania

WNIOSKI POKONTROLNE
SYSTEMOWE
Do Komendanta Głównego Policji, m.in.:
- o gromadzenie informacji o zakazach stadionowych nałożonych
na osoby przez uprawnione do tego podmioty innych państw,
- o zintensyfikowanie działań mających na celu stworzenie bazy
danych o osobach mogących stanowić zagrożenie dla
bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas EURO 2012,
- o udzielanie informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez
masowych uprawnionym podmiotom na kartach odpowiedzi,
o których mowa w art. 42 ust. 4 ustawy o bim,
- o wyegzekwowanie od podległych jednostek organizacyjnych
Policji, w ramach sprawowanego nad nimi nadzoru,
prawidłowego i terminowego rejestrowania w KSIP informacji
o osobach, w stosunku do których orzeczono zakazy
uczestnictwa w imprezach masowych,
- o podjęcie, we współpracy z innymi podmiotami
uczestniczącymi w przetwarzaniu informacji dotyczących
bezpieczeństwa imprez masowych, działań w celu
przekazywania ww. informacji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.
Do Prezesa Sądu Rejonowego
- o zapewnienie przekazywania właściwym podmiotom informacji
dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych w zakresie oraz
z zachowaniem terminu i formy, wynikających z ustawy o bim.

Do Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I
- o spowodowanie przekazywania podmiotom uprawnionym
informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych
niezwłocznie po otrzymaniu od podmiotu uprawnionego
zapytania.
W związku z wynikami kontroli przeprowadzonej w Komendzie
Głównej Policji oraz Komendzie Rejonowej Policji Warszawa I,
Najwyższa Izba Kontroli na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy
z 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli, przekazała
wystąpienia pokontrolne Ministrowi Spraw Wewnętrznych, jako
właściwemu organowi, sprawującemu nadzór nad działalnością
Policji. W wystąpieniu tym NIK wnioskowała o monitorowanie,
w ramach sprawowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych
nadzoru, realizacji przez Komendanta Głównego Policji oraz
podległe mu jednostki zadań określonych przepisami
dotyczącymi gromadzenia, przetwarzania i udostępniania
informacji w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych.
Ponadto w związku z wynikami kontroli przeprowadzonej
w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia, Najwyższa
Izba Kontroli na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy o NIK
przekazała wystąpienia pokontrolne Ministrowi Sprawiedliwości,
jako właściwemu organowi sprawującemu nadzór nad
działalnością administracyjną sądów. W wystąpieniu tym NIK
wnioskowała o monitorowanie, w ramach sprawowanego przez
Ministra Sprawiedliwości nadzoru, realizacji przez właściwe sądy
zadań wynikających z ustawy o bim.

TYTUŁ KONTROLI

Przygotowanie podmiotów Krajowego Systemu RatowniczoGaśniczego do działań ratownictwa technicznego na drogach
i autostradach

Departament Porządku
i Bezpieczeństwa
Wewnętrznego
R/11/001

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Porządek publiczny i bezpieczeństwo

Sprawy wewnętrzne

Państwo sprawne i przyjazne
obywatelowi

CEL OGÓLNY
Pozyskanie informacji niezbędnych do właściwego przygotowania kontroli planowej w zakresie oceny przygotowania organizacyjnego,
technicznego i kadrowego jednostek podmiotów KSRG do działań ratownictwa technicznego na drogach i autostradach
ZAKRES PODMIOTOWY
Mazowiecka Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Pruszkowie
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY
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W wyniku realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012 przyjętego uchwałą
Rady Ministrów wg stanu na 15 listopada 2010 r. oddano do ruchu 1166,5 km dróg krajowych,
w tym 183,5 km autostrad, 293,1 km dróg ekspresowych, 119,4 km obwodnic. Trwają m.in.

Materiały analityczne do sprawozdania
prace przy budowie 735 km autostrad i 510 km dróg ekspresowych.
Tworzona sieć nowych dróg ekspresowych i autostrad wymaga właściwego zabezpieczenia ze strony służb ratowniczych,
a w szczególności jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG). Ponadto oprócz wyposażenia sprzętowego
i wyszkolenia ratowników bardzo istotnym elementem szybkiej i efektywnej pomocy poszkodowanym jest również przygotowanie procedur
współdziałania z innymi podmiotami ratowniczymi i spółkami eksploatującymi autostradę. Stworzenie sprawnie funkcjonującego systemu
ratowniczego jest warunkiem koniecznym udzielenia niezbędnej pomocy w razie wystąpienia sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu
obywateli. Należy przy tym zauważyć, że w przypadku dróg ekspresowych i autostrad sytuacje te niejednokrotnie mają charakter katastrof
w ruchu lądowym, a tym samym wymagają szybkiego użycia znacznych sił i środków, co nie jest możliwe bez właściwie zorganizowanego
systemu ratownictwa. Jest to sytuacja zdecydowanie różna od działań, jakie są prowadzone razie wypadków na drogach lokalnych. Zakres
przedmiotowy ochrony przeciwpożarowej, zasady realizacji zadań oraz organizację prowadzenia działań ratowniczych określono
w ustawie z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Zgodnie z art. 14 ust. 1 uop do realizacji zadań ratowniczych utworzono
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, który ma na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy
z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej do zadań Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej należy między innymi
kierowanie Krajowym Systemem Ratowniczo-Gaśniczym. Zgodnie z § 98 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 16 stycznia
2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych autostrada i urządzenia z nią związane powinny być
zaprojektowane i wybudowane w sposób utrudniający rozprzestrzenianie się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia
i umożliwiający dostęp służb ratowniczych do miejsca zdarzenia oraz niepogarszający stanu bezpieczeństwa ludzi, obiektów budowlanych
i terenów znajdujących się w sąsiedztwie autostrady; a w szczególności niewydłużający czasu dojazdu służb ratowniczych oraz dostępu
do zaopatrzenia wodnego dla celów ratowniczych.
Warunki bezpieczeństwa, w tym warunki podjęcia działań przez służby ratownicze, powinny być uzgodnione na etapie projektowania
autostrady z właściwymi komendantami wojewódzkimi Państwowej Straży Pożarnej i Policji oraz między koncesjonariuszem
a administracją drogową, Policją, pogotowiem ratunkowym oraz podmiotami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, w zakresie
realizacji przez te podmioty ich zadań ustawowych w odniesieniu do autostrad.
Wymagania dotyczące zasad i organizacji prowadzenia działań ratowniczych na autostradzie powinny być zawarte w planach działań
ratowniczych.
Prawnie został również uregulowany zakres współpracy spółki, która zawarła umowę o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację
autostrady z jednostkami systemu ratowniczo-gaśniczego.
W § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z 4 stycznia 2005 r. w sprawie ogólnych kierunków współpracy spółki z administracją drogową,
Policją, pogotowiem ratunkowym oraz jednostkami systemu ratowniczo-gaśniczego ustalono, że współpraca spółki z jednostkami systemu
ratowniczo-gaśniczego powinna dotyczyć w szczególności współdziałania w zakresie:
1) uzgadniania warunków bezpieczeństwa i warunków podjęcia działań przez jednostki systemu ratowniczo-gaśniczego, zgodnie
z planami ratowniczymi określonymi w odrębnych przepisach;
2) wymiany informacji mających wpływ na bezpieczeństwo i organizację ruchu na autostradzie oraz na drogach dojazdowych do
autostrady;
3) umożliwiania jednostkom systemu ratowniczo-gaśniczego korzystania, w uzasadnionych przypadkach, z urządzeń autostrady, w tym
urządzeń łączności alarmowej i służbowej mogących zwiększyć ich skuteczność działania;
4) określenia, przy zachowaniu nieprzerwanej dostępności i przejezdności autostrady, warunków umożliwiających przeprowadzenie przez
jednostki systemu ratowniczo-gaśniczego niezbędnych ćwiczeń na autostradzie.
W myśl Procedury P2 Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej dotyczącej ustalania
planu sieci jednostek krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz rozmieszczenia sprzętu
specjalistycznego, doskonalenie organizacji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, w tym planowanie i ustalenie sieci podmiotów
tworzących KRSG, powinno być poprzedzone opracowaniem wniosków z Analizy Zabezpieczenia Operacyjnego Województwa. W analizie
tej nie ujęto określonych w Procedurze P2 danych o: zadaniach oraz podstawowych i specjalistycznych czynnościach ratowniczych
realizowanych przez podmioty KSRG i podmioty wspomagające KSRG oraz posiadanego przez nie wyszkolenia i wyposażenia
ratowniczego, środków ochrony osobistej, łączności oraz zabezpieczenia logistycznego, najbardziej prawdopodobnych czasach
dysponowania i przybycia na miejsce zdarzenia, w przedziale do 8, 15 i 30 minut, pierwszych i kolejnych jednostek należących do KRSG
w celu wyznaczenia dla nich obszarów chronionych lub ich zmiany, obszarach o najmniejszym (najsłabszym) zabezpieczeniu
operacyjnym, a także miejsc, obiektów i terenów o utrudnionych warunkach prowadzenia działań ratowniczych.
W Analizach Zabezpieczenia Operacyjnego Województwa Mazowieckiego i Powiatu Pruszkowskiego nie określono stopnia przygotowania
jednostek KSRG do działań ratowniczych w zakresie ratownictwa technicznego na drogach. Również w bardzo ogólnie sformułowanych
wnioskach nie określono, jakie konkretnie działania powinny być podjęte celem pełnego przygotowania jednostek KSRG do realizacji
zadań w tym zakresie.
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Brak w planach ratowniczych powiatów grójeckiego, białobrzeskiego i wyszkowskiego informacji o organizacji działań ratowniczych na
drogach szybkiego ruchu, pomimo że na obszarze tych powiatów oddane zostały do użytku drogi ekspresowe. Komendy powiatowe
(miejskie) PSP woj. mazowieckiego w okresie objętym kontrolą nie przeprowadziły wymaganej liczby inspekcji gotowości operacyjnej
w jednostkach OSP włączonych do KSRG.
Mazowiecka Komenda Wojewódzka PSP wszczęła jedynie 3 czynności kontrolno-rozpoznawcze (na 39 zgłoszeń o zakończeniu inwestycji
– drogi ekspresowe) mające na celu ustalenie zgodności realizacji inwestycji z projektem budowlanym w zakresie warunków ochrony
przeciwpożarowej. Pozostałe działania w tym zakresie dotyczyły wyłącznie analizy dokumentacji technicznej.
NIK stwierdziła także braki w wyposażeniu w sprzęt ratowniczy i samochody w stosunku do przyjętych normatywów, wynikające
m.in. z niedostosowanego do realnych potrzeb PSP sposobu obliczania normatywu wynikającego z rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych z 22 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej
Straży Pożarnej.

WNIOSKI POKONTROLNE
DE LEGE FERENDA

SYSTEMOWE

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
- zainicjowanie działań legislacyjnych w celu uwzględnienia
przeprowadzanych przez PSP odbiorów i kontroli na
drogach i autostradach w załącznikach do rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 października
2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych
przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną,
- przeprowadzenie analizy obecnie obowiązujących zasad
i standardów wyposażenia jednostek organizacyjnych PSP
i stosownie do jej wyników, zainicjowanie działań legislacyjnych
mających na celu zmiany w normatywach wyposażenia.

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
- uregulowanie w skali kraju jednolitych zasad organizacji
i funkcjonowania oraz standardu wyposażenia specjalistycznej
grupy ratownictwa technicznego.

TYTUŁ KONTROLI

Funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego

Departament Porządku
i Bezpieczeństwa
Wewnętrznego
R/11/002

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Porządek publiczny i bezpieczeństwo

Sprawy wewnętrzne

Państwo sprawne i przyjazne
obywatelowi

CEL OGÓLNY
Pozyskanie informacji dotyczących przygotowania organizacyjnego, technicznego i kadrowego centrów powiadamiania ratunkowego do
przyjmowania zgłoszeń od obywateli i inicjowania procedur ratowniczych i medycznych czynności ratunkowych.
ZAKRES PODMIOTOWY
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY

332

Przepisami ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej utworzono system
powiadamiania ratunkowego, integrujący krajowy system ratowniczo-gaśniczy i system
Państwowego Ratownictwa Medycznego. Komendant Główny PSP, zgodnie z art. 14a
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ust. 7 ww. ustawy, zobowiązany jest koordynować oraz kontrolować funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego na obszarze
kraju. Działania te mają być realizowane w szczególności poprzez analizę funkcjonowania oraz inicjowanie przedsięwzięć w zakresie
systemu powiadamiania ratunkowego (z wyłączeniem świadczeń zdrowotnych).
Kontrola wykazała, iż od 24 listopada 2009 r. Komendant Główny PSP zaprzestał realizacji
zadań w tym zakresie. W efekcie nie dysponował informacjami niezbędnymi do koordynowania
i kontrolowania systemu powiadamiania ratunkowego, w szczególności o terenie działania poszczególnych centrów, stanie zatrudnienia
operatorów numerów alarmowych oraz lekarzy koordynatorów ratownictwa medycznego (dyspozytorów medycznych). Kontrola wykazała,
iż dotychczas nie został uruchomiony system powiadamiania ratunkowego w kształcie wynikającym z ustawy z 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpożarowej. Nie zakończono procesu tworzenia Centrum Powiadamiania Ratunkowego i Wojewódzkiego Centrum
Powiadamiania Ratunkowego, chociaż dotychczasowe rozwiązania organizacyjne w zakresie przyjmowania i obsługi zgłoszeń
o zdarzeniach mogły funkcjonować do czasu utworzenia centrów powiadamiania ratunkowego, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2011 r.

SYNTEZA

WNIOSKI POKONTROLNE
SYSTEMOWE
Niezwłoczne podjęcie przez Komendanta Głównego PSP działań
zapewniających prawidłową realizację zadań w zakresie
przygotowania systemu powiadamiania ratunkowego.

TYTUŁ KONTROLI

Zakup przez Komendę Główną Policji mobilnych urządzeń
rozgłaszających dużej mocy – LRAD

Departament Porządku
i Bezpieczeństwa
Wewnętrznego
S/12/001

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Porządek publiczny i bezpieczeństwo

Sprawy wewnętrzne

Kontrola pozapriorytetowa

CEL OGÓLNY
Ocena celowości wyposażenia jednostek organizacyjnych Policji w urządzenia rozgłaszające dużej mocy – LRAD i sposobu określenia
przedmiotu zamówienia na zakup mobilnych urządzeń rozgłaszających dużej mocy – LRAD, w tym: konkurencyjności przy wyborze oferty
ZAKRES PODMIOTOWY
Komenda Główna Policji
Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji w razie niepodporządkowania się
wydanym na podstawie prawa poleceniom organów Policji lub jej funkcjonariuszy policjanci
mogą stosować następujące środki przymusu bezpośredniego: fizyczne, techniczne
i chemiczne środki służące do obezwładniania bądź konwojowania osób oraz do zatrzymywania pojazdów; pałki służbowe; wodne środki
obezwładniające; psy i konie służbowe; pociski niepenetracyjne, miotane z broni palnej. Rada Ministrów, na podstawie ustawy o Policji,
określiła w rozporządzeniu z 17 września 1990 r. przypadki oraz warunki i sposoby użycia przez policjantów środków przymusu
bezpośredniego.
Ustawa z 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi,
bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określa zasady podejmowania i wykonywania
przez przedsiębiorców tego typu działalności gospodarczej. Rada Ministrów na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy o broni wydała
rozporządzenie z 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym
lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja.
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY
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Komendant Główny Policji w zarządzeniu nr 13 z 23 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia norm wyposażenia jednostek, komórek
organizacyjnych Policji i policjantów oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i użytkowania ustalił w załączniku nr 8 – zestaw nr 5,
że Oddziały Prewencji Policji winny posiadać: ręczne urządzenia rozgłaszające, samochodowe urządzenia rozgłaszające oraz urządzenia
rozgłaszające dużej mocy.
Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych wydatki publiczne powinny być dokonywane: w sposób celowy i oszczędny,
z zachowaniem zasad: uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu
założonych celów; w sposób umożliwiający terminową realizację zadań; w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych
zobowiązań.
Jednostki sektora finansów publicznych zawierają umowy, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, na zasadach
określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
Ustawa o finansach publicznych określiła następujące zasady gospodarki finansowej obowiązujące w toku wykonywania budżetu państwa
(m.in.):
– dokonywanie wydatków następuje w granicach kwot określonych w planie finansowym, z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych
przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych
efektów z danych nakładów;
– zlecanie zadań powinno następować na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty, z uwzględnieniem przepisów o zamówieniach
publicznych.
Na stronach internetowych firmy DELTA sp. j. www.delta-av.com.pl zamieszczono informacje o pokazie 27 października 2008 r.,
amerykańskiego urządzenia akustycznego LRAD (Long Range Accoustic Device) i jego zastosowania do ochrony transportu morskiego.
W trakcie pokazu przeprowadzono symulacje ataku pirackiego na „Nawigatora XXI” i użyto wobec napastników m.in. emitera LRAD do
„obezwładniania” intruzów dźwiękiem. „(…) Po ich zachowaniu i charakterystycznym przyjęciu pozycji embrionalnej z trzymaniem się za
uszy można było zobaczyć, jak urządzenie działa na napastników”.
Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła przygotowanie i realizację przez Komendanta
Głównego Policji zakupu mobilnych urządzeń rozgłaszających dużej mocy – LRAD.
Zakup 6 urządzeń rozgłaszających dużej mocy LRAD nie został poprzedzony niezbędną analizą przydatności ich wykorzystania do
realizacji zadań ustawowych Policji. Przed podjęciem decyzji o dokonaniu zakupu, dla dokonania oceny jego przydatności dla Oddziałów
Prewencji Policji, została zawarta umowa użyczenia, której celem było przeprowadzenie testów techniczno-eksploatacyjnych urządzenia
LRAD 500X-SYS. Zgodnie z opracowaną w Komendzie Głównej Policji metodyką testowania emitera dźwięku badania miały objąć m.in.
zasięg emitowanego sygnału, słyszalność oraz możliwość zrozumienia treści komunikatów z odległości odpowiadającej połowie i całemu
zasięgowi urządzenia; zachowanie urządzenia i skuteczność jego oddziaływania oraz ewentualne ograniczenia, jakie wystąpią w trakcie
użytkowania podczas akcji i operacji policyjnych. Badania miały zakończyć się oceną końcową zasadności wyposażenia Oddziałów
Prewencji Policji w urządzenia typu LRAD. Jednakże w rzeczywistości zakup urządzenia był poprzedzony jedynie prezentacją użyczonego
urządzenia LRAD 500X-SYS przez firmę przeprowadzoną w marcu 2009 r. Wynikiem prezentacji była opinia Dowódcy Oddziału Prewencji
w Warszawie, w której stwierdzono, że emiter dźwięku LRAD 500X mógłby być wykorzystywany do rozgłaszania komunikatów podczas
prewencyjnych zabezpieczeń imprez masowych i manifestacji. Oceny przydatności tej opinii na potrzeby podjęcia decyzji o realizacji
zakupu dokonał 18 maja 2009 r. Główny Sztab KGP, stwierdzając, że opinia ta jest bardzo zawężona i pomija odpowiedzi na wszystkie
pytania szczegółowe zawarte w metodyce testowania opracowanej dla tego urządzenia, brak w niej też oceny jego przydatności dla Policji.
Pomimo to 4 stycznia 2010 r. Komendant Główny Policji podjął decyzję o dokonaniu zakupu 5 urządzeń rozgłaszających dużej mocy,
a następnie 15 października 2010 r. o zwiększeniu zamówienia o jeszcze jedno urządzenie.
W trakcie realizacji postępowania na zakup urządzeń rozgłaszających dużej mocy doszło do naruszenia przepisów ustaw – Prawo
zamówień publicznych (pzp). Oszacowanie wartości zamówienia nie zostało dokonane na podstawie analizy rynku, lecz „Harmonogramu
składania wniosków o uruchomienie rezerwy celowej na realizację zadań w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa w trakcie polskiej
prezydencji”. W efekcie we wniosku z 29 lipca 2010 r. zawyżono wartość zamówienia około dwukrotnie, tj. do kwoty 1.229.508,20 zł
(1.500.000 zł brutto). Wartość zamówienia została oszacowana nierzetelnie, co stanowiło naruszenie przepisów pzp. Opis przedmiotu
zamówienia został dokonany w sposób ograniczający konkurencję. W specyfikacjach istotnych warunków zamówienia zostały wymienione
podstawowe parametry, które jednoznacznie wskazywały na chęć zakupu emitera typu 500X-SYS. Opis przedmiotu zamówienia zawarty
w SIWZ w odniesieniu do szeregu parametrów nie był jednoznaczny. Należy bowiem zauważyć, iż w niektórych przypadkach nazwa
i wartość parametru nie wystarcza do jednoznacznego określenia wymagania, a zatem przedmiot zamówienia został określony
nierzetelnie.
Faktyczny sposób dokonanego odbioru zakupionych urządzeń nie gwarantował sprawdzenia poprawności wywiązania się przez
wykonawcę z obowiązków określonych w umowie, a tym samym przenosił na zamawiającego ryzyko niewłaściwego wykonania umowy.
Podjęcie decyzji o dokonaniu odbioru technicznego przez 6 niezależnych komisji było niecelowe. Biorąc pod uwagę specjalistyczny
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charakter koniecznych do przeprowadzenia testów, odbiór urządzeń powinien być dokonany przez jedną komisję, dysponującą
niezbędnym sprzętem oraz korzystającą z pomocy biegłych w tym zakresie. Odbiór sprzętu miał obejmować również sprawdzenie, czy
dostarczono wszystkie elementy zestawu i czy umożliwiają one jego właściwe użytkowanie i zabezpieczenie. Pomimo że wszystkie
dostarczone zestawy były wyposażone w zbyt krótkie kable zasilające (co uniemożliwiało właściwe użytkowanie urządzenia) oraz zbyt
małe pokrowce ochronne, jedynie komisja w Warszawie zwróciła uwagę na ten fakt. Skutkowało to obciążeniem dostawcy karą umowną
i dostarczeniem przez wykonawcę właściwych elementów wyposażenia. Natomiast w przypadku pięciu pozostałych komend brakujące
elementy wyposażenia musiały być uzupełnione na koszt Policji. Komisje w Gdańsku, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i Łodzi dokonały
odbiorów sprzętu nierzetelnie i nieprofesjonalnie.
Instrukcja obsługi urządzenia LRAD 500X-RE zawierała ograniczenia użycia dostosowane do przepisów obowiązujących w USA, nie
uwzględniała jednak ograniczeń wynikających w przepisów prawa polskiego. Do głównych użytkowników systemów LRAD należą
jednostki wojsk USA, dlatego też, zgodnie z danymi producenta, urządzenie LRAD-500X spełnia wymagania normy wojskowej USA
dotyczącej wymagań hałasowych do projektowania i użytkowania sprzętu wojskowego.
Wątpliwości NIK budzi kwestia zakupu urządzeń wyposażonych w funkcję wysyłania modulowanego sygnału wysokiej częstotliwości.
Zakup urządzeń nie był poprzedzony testami oraz analizą ich przydatności do realizacji zadań przez jednostki Policji. Nie przeprowadzono
również badań i analiz, czy użycie tej funkcji może być traktowane jako środek przymusu bezpośredniego. Zgodnie z obowiązującymi
przepisami Policja może używać tylko środków przymusu bezpośredniego określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 17 września
1990 r. w sprawie określenia przypadków oraz warunków i sposobów użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego.
Rozporządzenie to nie wymienia użycia urządzeń akustycznych generujących sygnał modulowany wysokiej częstotliwości, który według
dostępnych informacji może wywoływać silny ból, którego celem jest zmuszenie osoby poddanej jego oddziaływaniu np. do ucieczki.
Pomimo tego podjęto decyzję o dokonaniu zakupów urządzeń wyposażonych w tę właśnie funkcję. Po zakupie urządzeń podjęto decyzję
o dezaktywacji przycisku umożliwiającego włączenie ww. funkcji. Łączne koszty dezaktywacji tej funkcji poniesione przez Policję wyniosły
24.085,73 zł. Z wyjaśnień zastępcy Komendanta Głównego Policji i byłego dyrektora Biura Logistyki Policji wynika, że decyzja
o dezaktywacji przycisku uruchomienia sygnału modulowanego wysokiej częstotliwości została podjęta w celu przerwania niczym
nieuzasadnionych spekulacji medialnych o zakupie i wykorzystywaniu przez Policję w charakterze środka przymusu bezpośredniego „broni
akustycznej zadającej ból lub powodującej uszkodzenie słuchu”. Decyzja ta nie była poprzedzona badaniami i analizami, czy użycie tej
funkcji można traktować jako środek przymusu bezpośredniego.

WNIOSKI POKONTROLNE
ZAWIADOMIENIA ORGANÓW ŚCIGANIA O PODEJRZENIU
POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA LUB WYKROCZENIA

Złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów w Warszawie

TYTUŁ KONTROLI

Realizacja w latach 2010-2011 Poakcesyjnego Programu
Wspierania Obszarów Wiejskich, z uwzględnieniem
wykorzystania pożyczki Banku Światowego

Departament Pracy, Spraw
Społecznych i Rodziny
P/12/097

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Sprawy gospodarcze

Rozwój wsi

Państwo sprawne i przyjazne
obywatelowi

CEL OGÓLNY
Ocena wykorzystania i rozliczenia pożyczki Banku Światowego przeznaczonej na realizację Programu przez podmioty w nim
uczestniczące
ZAKRES PODMIOTOWY
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 14 urzędów gmin i dwa regionalne ośrodki polityki
społecznej
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7 kwietnia 2006 r. Rzeczpospolita Polska (kredytobiorca) zawarła z Międzynarodowym
Bankiem Odbudowy i Rozwoju (Bankiem Światowym) umowę na dofinansowanie kwotą
72 200 tys. euro realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW)
w latach 2006-2009, obejmującego: część A – reformę administracyjną Kasy Rolniczego Ubezpieczenie Społecznego, część B –
Integrację Społeczną, na którą składają się części B1 – Struktura Integracji Społecznej, B2 – Program Integracji Społecznej, oraz C –
Świadomość Społeczna. Minister Finansów został upoważniony do realokacji pomiędzy ww. kategoriami środków pożyczki, alokowanych
w tabeli zamieszczonej w części A.1 zał. 1 do umowy. Umowa pożyczki, pierwotnie określająca termin zakończenia Programu na
30 czerwca 2009 r., została przedłużona do 30 grudnia 2011 r.
Kredytobiorca zobowiązał się do zrealizowania PPWOW zgodnie z programem wdrażania, opisanym w zał. nr 5 do umowy. Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej, w imieniu kredytobiorcy, w odniesieniu do części A Programu miało spowodować usprawnienie działania
systemu informatycznego KRUS, zapewnić działanie niewielkiego zespołu konsultantów w ramach Zespołu Koordynacji Projektu
składającego się ze specjalisty ds. zamówień publicznych i specjalisty ds. Systemu Informacji Zarządzającej. Miało także zawrzeć umowę
z KRUS dotyczącą realizacji tej części Programu.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego realizuje ubezpieczenia społeczne rolników. Według stanu na 31 grudnia 2008 r.
w strukturze organizacyjnej KRUS funkcjonowała centrala, 16 oddziałów regionalnych oraz 256 placówek terenowych. Było to wynikiem
przeprowadzonej w 2007 r. reorganizacji terenowej struktury organizacyjnej Kasy, zmniejszającej z 49 do 16 liczbę oddziałów regionalnych
oraz przekształcającej pozostałe 33 oddziały w placówki terenowe o rozszerzonym zakresie działania. Po zmianach struktury księgi
rachunkowe były prowadzone przez 16 oddziałów regionalnych i 33 placówki terenowe dla umożliwienia płynnego przekazania (przyjęcia)
baz danych ubezpieczonych i świadczeniobiorców. Pozostałe działania Centrali w stosunku do oddziałów regionalnych realizowano
w nowym układzie organizacyjnym.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, we współpracy z samorządami lokalnymi, miało koordynować realizację części B i C Programu.
W szczególności zostało m.in. zobowiązane do stworzenia Systemu Informacji Zarządzającej, umożliwiającego agregację, monitoring
i raportowanie w zakresie wszelkich działań objętych Programem, a zwłaszcza kontraktów na usługi integracji społecznej i wydatki
ponoszone przez gminy pod nadzorem właściwych regionalnych ośrodków polityki społecznej oraz zapewnienia tym ośrodkom
niezbędnych informacji i szkoleń w zakresie funkcjonowania części B Programu. W myśl umowy MPiPS ponosiło odpowiedzialność
administracyjną za organizację i zarządzanie częściami B i C Programu na szczeblu krajowym.
Regionalne ośrodki polityki społecznej z kolei miały pełnić funkcje koordynujące wdrażanie części B i C Programu na szczeblu
regionalnym. W szczególności m.in. miały przekazywać pracownikom administracji gmin informacje ogólne, zapewnić im szkolenia
w zakresie wnioskowania o środki Programu Integracji Społecznej, przegląd i akceptację strategii integracji społecznej i rocznych planów
działania, zapewnić gminom informację i szkolenia w zakresie ogłaszania, kontraktowania i realizacji usług integracji społecznej zgodnie
z zasadami zawartymi w Instrukcji realizacji, przegląd i zatwierdzanie przedłożonych kontraktów na usługi, wizytowanie gmin
i usługodawców w celu monitorowania realizacji usług.
Na gminach spoczywała odpowiedzialność m.in. za opracowanie strategii integracji społecznych i rocznych planów działania, które miały
być oceniane przez regionalne ośrodki polityki społecznej, ogłaszanie, przyjmowanie zgłoszeń, podpisywanie kontraktów i monitoring
realizacji usług.
Umowa określiła, że do uwzględnienia w strategiach integracji społecznych kwalifikują się wyłącznie usługi integracji społecznej
skierowane do osób w podeszłym wieku, młodzieży i rodzin będących stałymi mieszkańcami wybranych gmin, świadczone przez lokalnych
dostawców usług wyłonionych w ramach procedur zaakceptowanych przez Bank, jak również usługi szkoleniowe dla personelu gmin,
wspomagające go w przeprowadzaniu oceny społecznej, opracowywaniu strategii integracji społecznej i rocznych planów działania,
podniesienia standardów świadczenia usług społecznych osobom w podeszłym wieku, młodzieży i rodzinom. Wartość powyższych usług
szkoleniowych nie mogła przekroczyć 10 proc. środków przyznanych gminie.
Gospodarka finansowa jednostek objętych kontrolą podlega rygorom wynikającym przede wszystkim z ustawy o finansach publicznych,
oraz ustawy o rachunkowości. Przy udzielaniu zamówień miały zastosowanie wytyczne z maja 2004 r. pn. „Zamówienia publiczne
realizowane na podstawie środków z kredytów MBOiR i pożyczek MSR” oraz „Wybór i zatrudnianie konsultantów przez pożyczkobiorców
Banku Światowego”.
Wdrożenie PPWOW miało na celu ograniczenie narastania dysproporcji w rozwoju gmin. Wykorzystując opracowany w tym celu algorytm,
wytypowano 500 gmin z 13 województw. Metodologię selekcji gmin, na terenie których mogą występować potencjalni beneficjenci
Programu Integracji Społecznej, opracował zespół ekspertów. Wzięto pod uwagę wskaźniki związane z niekorzystnym położeniem gmin
względem zewnętrznych rynków, strukturą demograficzną i gospodarczą oraz występowaniem problemów społecznych.
Program Integracji Społecznej miał wzmocnić integrację społeczną przez stosowanie nowych instrumentów zarządzania w dziedzinie
pomocy społecznej. Ustawa o pomocy społecznej wymaga bowiem przygotowywania i realizacji strategii integracji społecznej na poziomie
gminy, powiatu i województwa. Dlatego Program miał wesprzeć gminy we wdrażaniu lokalnych strategii rozwiązywania problemów
społecznych, przez finansowanie projektów związanych z tym zadaniem.
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY
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Z określonej w umowie Rządu RP z Bankiem Światowym kwoty pożyczki w wysokości
72 200 tys. euro wydatkowano 70 055 tys. euro (94,5 proc.), w tym:
- z zaplanowanych 27 044 tys. euro na stworzenie nowoczesnych systemów zarządzania i archiwizacji danych, a także integrację
istniejących systemów informatycznych w KRUS, 10 proc. środków (2 704 tys. euro) pochodzić miało ze środków własnych KRUS,
natomiast 24 340 tys. euro ze środków Banku Światowego, z których wydatkowano 22 737 tys. euro (93,4 proc.);
- z zaplanowanych 41 400 tys. euro na realizację Programu Integracji Społecznej wydatkowano 41 289 tys. euro (99,7 proc.);
- z zaplanowanych 6 460 tys. euro na obsługę administracyjną i upowszechnienie efektów Programu przez Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej wydatkowano 6 029 tys. euro (93,3 proc.).
Przyczyną niewykorzystania środków w kwocie 2 145 tys. euro było niewykonanie części zadań przez KRUS oraz Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej.
Zasadnicze cele Programu Integracji Społecznej, obejmujące głównie zwiększenie integracji społecznej w gminach uczestniczących
w Programie, przez usprawnienie planowania i realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych, a także budowanie zdolności do
aplikowania o środki finansowe na cele społeczne z różnych źródeł, zostały osiągnięte. W 500 gminach, w związku z realizacją
przygotowanych w ramach Programu strategii rozwiązywania problemów społecznych, odbyło się około 10 tys. różnych imprez
skierowanych do osób w podeszłym wieku, młodzieży i rodzin. Tematyka imprez dotyczyła obszarów takich, jak: edukacja (w tym
kształcenie dorosłych, zajęcia pozaszkolne), działania integracyjne (w tym aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych) oraz kultura
i sztuka (w tym lokalna tradycja i obyczaje). Co istotne, udało się zapewnić przynajmniej częściowo trwałość efektów realizacji Programu,
ponieważ po jego zakończeniu w 463 gminach kontynuowano część z tych działań. W 445 gminach powstało 806 organizacji
pozarządowych oraz 1069 grup nieformalnych. W 448 gminach (90 proc.) opracowano wnioski i uzyskano dofinansowanie działań na
rzecz zwiększenia integracji społecznej z innych źródeł zewnętrznych. Przed rozpoczęciem Programu odsetek ten wynosił 8 proc.
NIK negatywnie oceniła nieosiągnięcie celów zakładanych przez KRUS. Mimo wykorzystania prawie w całości przyznanych środków
pożyczki nie udało się poprawić skuteczności działania tej instytucji przez stworzenie nowoczesnych systemów zarządzania i archiwizacji
danych ani też zintegrować funkcjonujących systemów informatycznych. Realizacja dwóch z trzech głównych zadań nie została
zakończona, i to w sytuacji dwukrotnej korekty wydłużającej o 2,5 roku pierwotny termin zakończenia Programu. Nie został bowiem
wdrożony na poziomie operacyjnym funkcjonalny system zarządzania, obejmujący podsystemy zarządzania finansowego, zasobami
ludzkimi, płacami, zamówieniami i środkami trwałymi. Nie została również zakończona instalacja systemu długoterminowej archiwizacji
danych.
W ocenie NIK niezadowalające były działania MPiPS w zakresie upowszechniania efektów Programu. Nie przeprowadzono ogólnokrajowej
kampanii promocyjno-informacyjnej związanej z Programem Integracji Społecznej, a także kampanii mającej na celu informowanie opinii
publicznej o zmianach zachodzących w KRUS. W wypadku Programu Integracji Społecznej działania te ograniczono głównie do wizyt
studyjnych pracowników ministerstwa w gminach i organizowania konferencji służących promocji dobrych praktyk; w wypadku KRUS
działania informacyjne skierowano wyłącznie do pracowników Kasy.
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie opiniuje wiarygodność sprawozdania finansowego PPWOW za lata 2010-2012. Sprawozdanie
finansowe z: wykorzystania funduszy w podziale na kategorie pożyczki i źródła finansowania, wydatków projektu na poszczególne
komponenty pożyczki, stanu na rachunku specjalnym oraz z Programu Integracji Społecznej, zostały sporządzone prawidłowo i rzetelnie.
Środki finansowe przekazywane były przez Ministra Finansów, na wniosek Ministra Pracy i Polityki Społecznej, z rezerwy celowej na
rachunek ministerstwa, KRUS i urzędów wojewódzkich, które przekazywały następnie środki do gmin, na podstawie wniosków
regionalnych ośrodków pomocy społecznej. Kwoty wypłat dla urzędów gmin, wynikające z ewidencji księgowej urzędów wojewódzkich,
były zgodne z kwotami dokonanych przelewów oraz pokrywały się z danymi ujętymi w sprawozdaniach MPIPS. Przekazywanie środków
odbywało się na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Bank i przyjętych w Podręczniku Operacyjnym i Podręczniku Realizacji
Programu Integracji Społecznej. Uwagi NIK dotyczyły natomiast zgodności, pod względem formalnym, dowodów i zapisów księgowych
w MPIPS.
Wydatkowanie środków pożyczki w gminach odbywało się na podstawie procedury opracowanej na potrzeby Programu i opisanej
w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej. W 14 urzędach gmin objętych kontrolą na ogół było zgodne z tą procedurą,
a poniesione wydatki były kosztami kwalifikowanymi. Nieprawidłowości stwierdzone w 4 gminach dotyczyły składu komisji konkursowych,
a także niewystarczającego zabezpieczenia interesu gmin w umowach.
Wydatkowanie środków przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego odbywało się na podstawie wytycznych Banku Światowego,
głównie w trybie międzynarodowego przetargu konkurencyjnego. Postępowania przetargowe prowadzone w tym trybie były długotrwałe,
a wybrani wykonawcy nie gwarantowali wykonania prac w terminie i na odpowiedni poziomie jakościowym. Zdaniem NIK wynikało to
z przyjętej przez Bank Światowy zbyt wysokiej wagi ceny w kryteriach wyboru wykonawców.
W gminach realizujących Program Integracji Społecznej zadania związane z nadzorem nad wydatkowaniem i rozliczaniem środków
realizowano zgodnie z umową. Stwierdzone nieprawidłowości polegały na nieudokumentowaniu przebiegu postępowań kontrolnych
w 6 spośród 14 objętych kontrolą gmin.

SYNTEZA
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TYTUŁ KONTROLI

Realizacja programu wsparcia producentów warzyw
w związku z kryzysem spowodowanym szczepem bakterii
EHEC w 2011 roku

Departament Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
D/12/502

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Sprawy gospodarcze

Rolnictwo

Kontrola pozapriorytetowa

CEL OGÓLNY
Ocena przygotowania i realizacji przez Agencję Rynku Rolnego (ARR) działań podejmowanych w związku z kryzysem spowodowanym
szczepem bakterii EHEC w 2011 r., zwanego dalej Programem wsparcia
ZAKRES PODMIOTOWY
Agencja Rynku Rolnego
W związku z drastycznym spadkiem popytu na warzywa w miesiącach maj – czerwiec 2011 r.,
który był konsekwencją rozpowszechnienia informacji o tym, że świeże warzywa są rzekomym
źródłem bakterii E. coli, powodujących niebezpieczne zatrucia pokarmowe, producenci warzyw
w wielu państwach członkowskich Unii Europejskiej, w tym również w Polsce, ponieśli dotkliwe straty.
Na wniosek państw członkowskich najbardziej dotkniętych kryzysem na rynku warzyw, m.in. Polski, Komisja Europejska w trybie pilnym
wydała rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 585/2011 z 17 czerwca 2011 r. ustanawiające tymczasowe nadzwyczajne środki
wspierania sektora owoców i warzyw. Rozporządzenie zostało ogłoszone w Dzienniku Urzędowym UE 18 czerwca 2011 r. (sobota).
W celu wdrożenia rozwiązań określonych przepisami UE i umożliwienia skorzystania ze wsparcia unijnego przyjęto w Polsce przepisy
rozporządzenia Rady Ministrów z 21 czerwca 2011 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych
z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wspierania rynków owoców i warzyw, które weszło w życie w dniu ogłoszenia,
tj. 22 czerwca 2011 r. W przepisach krajowych wskazano Agencję Rynku Rolnego jako jednostkę wykonującą zadania i obowiązki państwa
członkowskiego związane z udzielaniem wsparcia. W załączniku do rozporządzenia określono maksymalne kwoty wsparcia na hektar,
w przypadku przeprowadzenia określonych w Programie działań, tj. zielonych zbiorów, niezbierania lub wycofania z rynku.
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY

SYNTEZA

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie realizację Programu wsparcia przez Agencję Rynku
Rolnego, pomimo rażących nieprawidłowości w realizacji Programu stwierdzonych w Oddziale

Terenowym Agencji w Kielcach.
Agencja Rynku Rolnego, po wejściu w życie 18 czerwca 2011 r. rozporządzenia wykonawczego Komisji Unii Europejskiej nr 585/2011
z 17 czerwca 2011 r. ustanawiającego tymczasowe nadzwyczajne środki wspierania sektora owoców i warzyw, poinformowała
niezwłocznie dyrektorów oddziałów terenowych o wprowadzeniu Programu. Programem wsparcia objęci zostali producenci sektora
warzyw, którzy przeprowadzili działania związane z wycofaniem z rynku, niezbieraniem i zielonymi zbiorami wyłącznie w okresie od
26 maja do 30 czerwca 2011 r.
Do przedsięwzięcia zaangażowano 88 pracowników centrali Agencji, z tego do pomocy sekcjom kontroli technicznych w oddziałach
terenowych oddelegowano 19 pracowników, a także przemieszczano pracowników pomiędzy oddziałami terenowymi. Zawarto również
umowy-zlecenia dotyczące przeprowadzania kontroli z 19 pracownikami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Agencja przygotowała zasady weryfikacji dokumentów składanych przez beneficjentów Programu oraz procedury kontroli technicznych
dotyczących działań określonych w ramach mechanizmu wsparcia. W trakcie realizacji Programu w oddziałach terenowych Agencji
przeprowadzono łącznie 5130 kontroli technicznych, z tego 369 kontroli dotyczących złożonych przez producentów powiadomień oraz
4734 kontrole wniosków i złożonych przez producentów oświadczeń. W ramach ustalonych procedur z 866 złożonych powiadomień
o zamiarze wykonania działań w ramach Programu zakwalifikowano do kontroli 570 powiadomień.
Działania podjęte przez centralę ARR w zakresie informowania o zasadach realizacji Programu wsparcia prowadzone były prawidłowo.
Bezpośrednio po wprowadzeniu Programu, 24 czerwca 2011 r. Agencja w prasie, radiu, telewizji, instytucjach współpracujących oraz
portalach internetowych rozpowszechniła informacje (460 komunikatów) na temat Programu. Na stronie internetowej Agencji oraz
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w pozostałych komunikatach medialnych nie informowano szczegółowo o możliwości wsparcia producentów uprawiających warzywa
zarówno w gruncie, jak i pod osłonami. Prośba o informowanie o warunkach wsparcia skierowana została również do urzędów gmin,
urzędów miast, starostw powiatowych, instytucji pracujących na rzecz rolników (Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
ośrodków doradztwa rolniczego itp.). W efekcie prowadzonych działań informacyjnych terminowo złożono 4951 wniosków o udzielenie
wsparcia.
Agencja terminowo wydała 4714 decyzji, na podstawie których przyznane zostało wsparcie dla producentów do upraw warzyw o łącznej
powierzchni 2026,4 ha. We wszystkich oddziałach terenowych stosowano jednakowe stawki wsparcia dla poszczególnych działań
i rodzajów upraw. Łącznie dokonano wypłat na kwotę 45.142,7 tys. euro. Nie została przekroczona kwota 46,4 mln euro przyznana Polsce
przez KE na realizację Programu.

WNIOSKI POKONTROLNE
ZAWIADOMIENIA ORGANÓW ŚCIGANIA O PODEJRZENIU
POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA LUB WYKROCZENIA

SYSTEMOWE
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powinien rozważyć podjęcie
działań zmierzających do szerszego wsparcia – także
z uwzględnieniem środków nowej perspektywy finansowej na
lata 2014-2020 – procesu zrzeszania się producentów.

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Delegatura NIK
w Kielcach, na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy o NIK, skierowały dwa
zawiadomienia do prokuratury w sprawie podejrzenia popełnienia
przestępstwa:
 z art. 231 § 1 kk polegającego na niedopełnieniu przez
pracowników OT ARR w Kielcach obowiązków związanych
z realizowanymi przez ARR zadaniami wynikającymi
z ustanowienia tymczasowych nadzwyczajnych środków
wspierania rynku owoców i warzyw z powodu podejrzeń
o zakażenie niektórych owoców i warzyw bakteriami EHEC
poprzez udzielanie błędnych informacji, iż wsparcie nie
przysługuje producentom rolnym do upraw gruntowych;
 z art. 297 § 1 kk polegającego na przedłożeniu przez niektórych
producentów warzyw w 2011 r. w OT ARR w Kielcach
dokumentów (powiadomień i oświadczeń) poświadczających
nieprawdę co do okoliczności wystąpienia takich samych zdarzeń
w różnych okresach, w celu uzyskania od Agencji Rynku Rolnego
Oddział Terenowy w Kielcach dotacji w ramach Programu
wsparcia producentów warzyw w związku z kryzysem
spowodowanym szczepem bakterii EHEC w 2011 r.

TYTUŁ KONTROLI

Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi (w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013)

Departament Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
P/11/106

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Sprawy gospodarcze

Gospodarka wodna

Polska w Unii Europejskiej

CEL OGÓLNY
Ocena przygotowania i realizacji działania w zakresie gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2007-2013
ZAKRES PODMIOTOWY
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Centrala Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 8 urzędów marszałkowskich,
7 wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY

Podstawowym aktem prawnym regulującym wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007–2013 jest ustawa z 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
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Materiały analityczne do sprawozdania
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (uwrow). Zgodnie z tą ustawą minister
właściwy do spraw rozwoju wsi pełni funkcję instytucji zarządzającej (art. 4 ust. 1), której zadania w zakresie wdrażania – w szczególności
działania GRZW – wykonuje samorząd województwa (art. 6 ust. 1). Zadania agencji płatniczej, po uzyskaniu akredytacji, realizuje Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (art. 4 ust. 2). Warunki dostępu do pomocy finansowej w ramach działania GRZW zostały
określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 25 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem
rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013. Zgodnie z § 2 tego rozporządzenia pomoc przyznawana jest wojewódzkim zarządom melioracji i urządzeń wodnych. Ponadto,
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wydając szereg rozporządzeń wykonawczych do uwrow, określił system obsługi Programu, a także
podział środków pomiędzy poszczególne województwa.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z 7 września 2007 r. nr K(2007)4176 –
został opublikowany, w formie obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dzienniku urzędowym Monitor Polski
z 12 października 2007 r.
Polska jest zaliczana do krajów ubogich w zasoby wodne, gdyż średnio w roku na jednego
mieszkańca przypada 1660 m³ wody, zaś w Europie 4560 m³. Niekorzystnym zjawiskiem jest
także nierównomierne rozmieszczenie wód – przeważająca wielkość zasobów wodnych powstaje w terenach górskich i podgórskich.
Pomimo przeznaczania w ostatnich latach na utrzymanie urządzeń melioracyjnych coraz większych środków finansowych, także z budżetu
Unii Europejskiej, nadal nierozwiązany został problem właściwej regulacji stosunków wodnych w glebie oraz ochrony użytków rolnych
przed powodziami. Środki na te cele pokrywają zaledwie 30 proc. potrzeb. Najwyższa Izba Kontroli, pomimo stwierdzonych
nieprawidłowości, pozytywnie oceniła wykorzystanie przez objęte badaniem jednostki środków publicznych na gospodarowanie rolniczymi
zasobami wodnymi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Pierwsze wnioski o przyznanie pomocy finansowej na rozwój infrastruktury związanej z poprawą gospodarowania rolniczymi zasobami
wodnymi w ramach PROW samorządy województw przyjęły dopiero po 19 miesiącach od daty zatwierdzenia Programu przez Komisję
Europejską. Tak znaczna zwłoka wynikała m.in. z faktu, iż Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał przepisy regulujące warunki i tryb
przyznawania pomocy z półrocznym opóźnieniem w stosunku do harmonogramu przygotowania rozporządzeń wykonawczych do ustawy
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Przewlekłe były także negocjacje między ARiMR a samorządami województw w sprawie delegowania niektórych uprawnień związanych
z obsługą PROW.
Przedłużał się proces ustalania źródeł finansowania podatku VAT. W 5 urzędach marszałkowskich – na 6, w których złożono wnioski
o płatność – nie został dotrzymany termin wypłaty środków na rzecz wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych, zaś 3 urzędy
z opóźnieniem przekazywały ARiMR sprawozdania okresowe z postępu prac związanych z urzeczywistnieniem programu oraz prognozy
wydatków na te przedsięwzięcia. Cztery wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych nie poddawały wymaganej konserwacji
obiektów i urządzeń melioracji wodnych, wykonanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja
sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”. Inspektorzy NIK stwierdzili m.in. zamulone dna oraz brzegi cieków
wodnych, niewykoszone skarpy i korony wałów przeciwpowodziowych, zarośnięte wyloty drenarskie. Na skutek nieprawidłowej
konserwacji występowały problemy z odprowadzaniem nadmiaru wody, a w konsekwencji podtopienia oraz powodzie.
NIK zwraca uwagę, że pogarszający się stan techniczny urządzeń melioracji wodnych może prowadzić do ich stopniowej oraz
nieodwracalnej dekapitalizacji, a także wzrostu realnego zagrożenia powodziowego. Aktualnie w Polsce modernizacji lub odbudowy
wymaga 22 proc. cieków naturalnych, 27 proc. kanałów oraz 41 proc. wałów przeciwpowodziowych. Zagrożone jest osiągnięcie
wskaźników rzeczowych przyjętych w PROW 2007-2013 w części dotyczącej rozwijania infrastruktury umożliwiającej gospodarowanie
rolniczymi zasobami wodnymi. Wynika to z faktu, iż pierwotnie przewidywano realizację 880 projektów, natomiast liczba projektów objęta
wnioskami wyniosła 348, tj. 39,5 proc., zaś wnioskowana kwota pomocy dla tej sfery działań stanowiła 79,5 proc. limitu finansowego.

SYNTEZA

WNIOSKI POKONTROLNE
SYSTEMOWE
Podjęcie przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi działań na
rzecz poprawy stanu utrzymania urządzeń melioracji wodnych
oraz gospodarki wodnej w rolnictwie, we współpracy z Ministrem
Środowiska i samorządami województw.
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ZAWIADOMIENIA W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM
DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

W związku z przekroczeniem upoważnienia do dokonywania
wydatków ze środków publicznych (WZMiUW w Poznaniu) oraz
udzieleniem zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów
ustawy – Prawo zamówień publicznych (WZMiUW w Warszawie)
Najwyższa Izba Kontroli skierowała 2 zawiadomienia
o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych: do rzecznika
dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Poznaniu oraz Warszawie.

Materiały analityczne do sprawozdania

TYTUŁ KONTROLI

Realizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 w zakresie tworzenia i rozwoju
mikroprzedsiębiorstw

Departament Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
P/11/110

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Sprawy gospodarcze

Rozwój wsi

Państwo efektywnie zarządzające
zasobami publicznymi

CEL OGÓLNY
Ocena przygotowania i skuteczności realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie działania 312
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz działania 413-312 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają
warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
ZAKRES PODMIOTOWY
Kontrola została przeprowadzona w 10 jednostkach, tj. w: Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz w centrali i 8 oddziałach
regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ustalił 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.
Wprowadził także zmiany legislacyjne dotyczące działania TRM mające na celu zwiększenie zainteresowania nim potencjalnych
beneficjentów, w tym m.in. zmianę polegającą na zmniejszeniu z 5 do 3 liczby planowanych do utworzenia miejsc pracy, warunkującej
uzyskanie maksymalnej kwoty 300 tys. zł pomocy w ramach działania. Zmiany te zostały uchwalone przez Komitet Monitorujący PROW
2007-2013 i zaakceptowane przez Komisję Europejską. Działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw” (Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju–TRM), zostały prawidłowo przygotowane pod względem prawnym
i organizacyjnym, pomimo długotrwałości tego procesu. Działanie TRM zostało 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. Prezes ARMR wydał zarządzenia niezbędne do obsługi działań w zakresie tworzenia i rozwoju
mikroprzedsiębiorstw. Agencja opracowała i wdrożyła procedury oraz uruchomiła system informatyczny do obsługi wniosków, a także
w lutym 2009 r.– zgodnie z przyjętym harmonogramem – zgłosiła gotowość do akredytacji w zakresie działania TRM. Minister Finansów
udzielił ARiMR akredytacji jako agencji płatniczej w zakresie uruchamiania środków w ramach PROW 2007-2013 dla działania TRM
17 kwietnia 2009 r. oraz dla działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju–TRM 26 listopada 2009 r. 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 proc., z naboru 2010 r. – 66,7 proc., odsetek wniosków z naboru 2010 r. wymagających uzupełnień przekraczał 80 proc.). Średni czas
rozpatrywania wniosku o płatność – od momentu jego złożenia do wystawienia zlecenia płatności – wynosił 81 dni. Okres ten mieścił się
w maksymalnych terminach przewidzianych przepisami rozporządzenia TRM.
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 są bardzo
niskie, co wskazuje na wysokie ryzyko niezrealizowania budżetów tych działań oraz założeń przyjętych w Programie. Do 30 września
2011 r. do Agencji wpłynęło 16711 wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania TRM na łączną kwotę 3 093 577,6 tys. zł,
co stanowiło 76,0 proc. limitu ogółem środków na lata 2007-2013. Do tego czasu Agencja zawarła umowy z 5552 wnioskodawcami na
kwotę 939 583,6 tys. zł (23,1 proc. limitu środków) oraz wypłaciła 274 423,6 tys. zł (6,7 proc. limitu) 2075 beneficjentom. W ramach
działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju–TRM do Agencji złożono 1580 wniosków o przyznanie pomocy finansowej na łączną
kwotę 184 097,3 tys. zł (85,8 proc. limitu), zawarto 183 umowy na kwotę 18 470,8 tys. zł (8,6 proc. limitu) oraz wypłacono 4 618,7 tys. zł
(2,2 proc. limitu) 63 beneficjentom.
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie przygotowanie oraz skuteczność realizacji działań
w zakresie tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw objętych Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, przez
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotował akty prawne niezbędne do uruchomienia i funkcjonowania działań w zakresie tworzenia
i rozwoju mikroprzedsiębiorstw objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Prawidłowo realizował zadania
instytucji zarządzającej w zakresie monitorowania ich realizacji oraz sprawozdawczości w tym obszarze, zadania w zakresie
przekazywania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środków na ich finansowanie, a także w należyty sposób sprawował
nadzór nad realizacją tych działań.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opracowała przepisy wewnętrzne i procedury dotyczące obsługi działań w zakresie
tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw, przygotowała system informatyczny oraz przeszkoliła pracowników. Prawidłowo realizowała
zadania w zakresie informowania o działaniach, monitorowania ich realizacji i sprawozdawczości w tym obszarze. Ogłaszanie przez
Prezesa Agencji naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, ustalanie
kolejności jej przyznawania oraz upublicznienie wiadomości o tej kolejności były zgodne z obowiązującymi przepisami. Nie stwierdzono
przypadków objęcia pomocą podmiotów nieuprawnionych bądź niezgodnie z celami określonymi w PROW 2007–2013. Bez zakłóceń
funkcjonował system realizacji płatności na rzecz beneficjentów. Sprawnie działał również w kontrolowanych oddziałach ARiMR system
zarządzania i kontroli.
Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła późne uruchomienie naboru wniosków związane z terminem wydania przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi niezbędnych przepisów oraz długotrwałość procesu rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy. Spowodowało to niski
poziom zakontraktowania środków na realizację badanych działań oraz związany z tym niski stopień ich wykorzystania. Wykazano brak
dostosowania rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 12 grudnia 2008 r. w sprawie przekazywania przez agencje płatnicze
jednostce koordynującej informacji niezbędnych do publikacji wykazu beneficjentów do obowiązujących przepisów UE.
Nieprawidłowości dotyczyły oddziałów regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i polegały głównie na
nieterminowym, w stosunku do obowiązujących przepisów, rozpatrywaniu wniosków o przyznanie pomocy. Stwierdzono pojedyncze
przypadki niewypowiedzenia umów beneficjentom, którzy nie zrealizowali określonych w nich zobowiązań, niezachowania formy pisemnej
przy występowaniu do beneficjentów o uzupełnienie wniosku o przyznanie pomocy lub wniosku o płatność oraz nieprzestrzegania
procedury i zasad wykonywania kontroli u beneficjentów.

SYNTEZA

WNIOSKI POKONTROLNE
DE LEGE FERENDA

SYSTEMOWE

Dostosować rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z 12 grudnia 2008 r. w sprawie przekazywania przez agencje
płatnicze jednostce koordynującej informacji niezbędnych do
publikacji wykazu beneficjentów do obowiązujących
przepisów UE.

Podjąć działania zmierzające do usprawnienia procesu
rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działań
w zakresie tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw objętych
PROW 2007-2013 w celu zagwarantowania pełnego
wykorzystania środków zaplanowanych na ich realizację oraz
osiągnięcia rezultatów przewidzianych w PROW 2007–2013,
dotyczących wzrostu konkurencyjności gospodarczej obszarów
wiejskich, rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy,
a w konsekwencji – wzrostu zatrudnienia na obszarach
wiejskich. Wniosek został zrealizowany.

TYTUŁ KONTROLI

Realizacja programów zwalczania salmonelli w stadach kur

Departament Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
P/12/113

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Sprawy gospodarcze

Rolnictwo

Kontrola pozapriorytetowa
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Materiały analityczne do sprawozdania
CEL OGÓLNY
Ocena realizacji i efektów krajowych programów zwalczania niektórych serotypów salmonelli w hodowlanych stadach kur i w stadach
towarowych kur niosek
ZAKRES PODMIOTOWY
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Główny Inspektorat Weterynarii, 5 wojewódzkich inspektoratów weterynarii oraz 11 powiatowych
inspektoratów weterynarii
Państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązane zostały przepisami unijnymi do
wprowadzenia i realizacji krajowych programów zwalczania chorób odzwierzęcych, w tym
salmonelloz, i osiągnięcia w tej sferze celów wspólnotowych. Zostały one określone
w rozporządzeniach Komisji Europejskiej. Zgodnie z tymi przepisami w stadach hodowlanych kur maksymalny poziom wyników
pozytywnych nie powinien przekraczać 1 proc., a w stadach towarowych kur niosek 2 proc.
W Polsce krajowe programy przygotowuje Główny Lekarz Weterynarii. Po ich zatwierdzeniu przez Komisję Europejską wprowadzane są
w życie rozporządzeniami Rady Ministrów. Nadzór nad realizacją Krajowych programów sprawuje Główny Lekarz Weterynarii. Za ich
realizację na terenie województwa odpowiadają wojewódzcy lekarze weterynarii, a na terenie powiatów powiatowi lekarze weterynarii.
krajowe programy finansowane są ze środków budżetu państwa. Niektóre koszty określone w decyzjach KE są w 50 proc. refundowane ze
środków UE.
Realizacja krajowych programów zwalczania salmonelli w stadach drobiu w państwach UE ma przede wszystkim zapewnić
bezpieczeństwo zdrowotne obywateli, ale także swobodny handel oraz eksport drobiu i jaj konsumpcyjnych. Dzięki temu również w Polsce
można oczekiwać zmniejszenia liczby zachorowań u ludzi wywołanych salmonellą oraz zwiększenia konkurencyjności na rynkach
zewnętrznych oraz pokrycia potrzeb rynku wewnętrznego.
Wprowadzenie krajowych programów w Polsce poprzedzone było monitorowaniem występowania salmonelli. W jego wyniku w latach
2004-2006 pałeczki salmonelli stwierdzono odpowiednio w 6,3 proc., 10,3 proc. oraz 4,8 proc. stad hodowlanych kur. W stadach kur
niosek w latach 2004-2005 obecność pałeczek salmonelli stwierdzono w 51 proc. badanych prób.
Zachorowania na salmonellę u ludzi w Polsce w latach 2007-2011 systematycznie spadały. Liczba stwierdzonych zachorowań w 2007 r.
wynosiła 11 704, w 2008 r. – 9608, w 2009 r. – 8964, w 2010 r. – 9733, w 2011 r. – 8814. Według danych EFSA liczba potwierdzonych
przypadków zachorowań na salmonellę w krajach UE zmalała z 151,9 tys. w 2007 r. do 99,0 tys. w 2010 r. Szacuje się, że liczba
rzeczywistych zachorowań na salmonellę wynosi około 6,2 mln przypadków, a koszty społeczne związane z leczeniem ludzi i zwierząt
sięgają rocznie około 3 mld euro.
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz
pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, skontrolowane organy Inspekcji
Weterynaryjnej w zakresie realizacji programów zwalczania salmonelli w stadach hodowlanych kur i towarowych kur.
Programy zwalczania salmonelli w Polsce nie przynoszą pożądanych efektów. Odsetek zakażonych stad kur jest wciąż wyższy od
poziomów docelowych określonych w przepisach unijnych. To zagraża zdrowiu ludzi i ma znaczenie dla pozycji kraju w eksporcie
produktów drobiowych.
W Polsce utrzymuje się zbyt wysoki odsetek stad kur zarażonych salmonellą. Przepisy unijne dopuszczają poziom zakażeń wynoszący
1 proc. dla stad hodowlanych oraz 2 proc. dla stad kur niosek. Tymczasem w 2010 r. Polska zajęła niechlubne pierwsze miejsce wśród
państw UE z odsetkiem zarażonych stad kur hodowlanych na poziomie 2,6 proc. Odsetek zakażonych stad kur niosek na poziomie
4,5 proc. uplasował nasz kraj na czwartym miejscu. W 2011 r. sytuacja poprawiła się tylko w niewielkim stopniu.
Polska jest potężnym producentem i eksporterem produktów drobiowych. W krajach UE zajmuje czwarte miejsce pod względem produkcji
mięsa (10,6 proc. produkcji) i szóste pod względem produkcji jaj konsumpcyjnych (8,5 proc.). Na eksport trafia jedna trzecia produkcji –
prawie 33 proc. mięsa i ponad 33 proc. jaj.
Kolejne krajowe programy zwalczania salmonelli, finansowane ze środków unijnych, nie przynoszą pożądanych efektów. Między innymi
dlatego, że wchodzą w życie z opóźnieniem. Zamiast 1 stycznia zaczynają obowiązywać w kwietniu albo w maju. Powodem tych opóźnień
są długotrwałe uzgodnienia międzyresortowe. Do momentu zatwierdzenia rozporządzeń wykonawczych przez Radę Ministrów nie ma
w Polsce podstawy prawnej do wydania decyzji o likwidacji zakażonych stad, nawet jeśli choroba zostanie wykryta. Taka sytuacja obniża
skuteczność całego procesu zwalczania salmonelli.
NIK dostrzega wysiłki Głównego Lekarza Weterynarii, który zalecał powiatowym lekarzom pobieranie prób do badań nawet w czasie
przerw w obowiązywaniu krajowych programów. Bez możliwości likwidacji zarażonych stad działania te były jednak nieskuteczne.
Zdaniem NIK rozporządzenia w tak ewidentnej sprawie powinien wydawać Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tak żeby krajowe programy
zwalczania salmonelli obowiązywały rzeczywiście od 1 stycznia każdego roku.
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Kontrola wykazała także, że nie wszystkie stada kur objęte są krajowymi programami zwalczania salmonelli. Na terenie skontrolowanych
11 powiatowych inspektoratów weterynaryjnych ponad 10 proc. hodowców nie zgłosiło swojej działalności powiatowym lekarzom
weterynarii, choć miało taki obowiązek. Lekarze natomiast nie wykonywali kontroli, które wykryłyby taką działalność. Oznacza to,
że 166 hodowli w ogóle nie było objętych nadzorem weterynaryjnym i ochroną przed zakażeniem salmonellą.
W pracy powiatowych lekarzy weterynarii doszło też do innych uchybień. Szczególnie groźne w skutkach było nieinformowanie lekarzy
z sąsiednich powiatów o wykryciu zakażenia salmonellą na swoim terenie (nie uczyniło tego 4 na 11 skontrolowanych powiatowych
lekarzy).
NIK zwraca też uwagę na konieczność opracowania jasnych kryteriów, na podstawie których wyceniane są kwoty odszkodowań dla
hodowców za zlikwidowane stada. W obecnych szacunkach wyceniających stado występują zbyt duże różnice (dochodzące nawet do
109 proc.). Wyceny porównywalnych stad w różnych powiatach różniły się nawet o 300 proc.

WNIOSKI POKONTROLNE
DE LEGE FERENDA

SYSTEMOWE

W celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości
Najwyższa Izba Kontroli sformułowała wnioski uważając za
konieczne podjęcie działań przez:
1. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie opracowania
projektu nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia zwierząt
i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt dotyczącej:
- określenia upoważnienia dla Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
do wydawania rozporządzeń wprowadzających programy
zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
- rozszerzenia katalogu przesłanek umożliwiających oraz
ograniczających wypłaty odszkodowań w ramach programów
zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
- uregulowania zasad wypłaty odszkodowań przez powiatowych
lekarzy weterynarii na podstawie jednolitych stawek i kryteriów
lub dokonanie zmiany przez wyłączenie możliwości wypłaty
odszkodowań za kury nioski i jaja konsumpcyjne.
2. Ministra Finansów w zakresie rozważenia opracowania
projektu nowelizacji ustawy – Ordynacja podatkowa, polegającej
na wprowadzeniu wojewódzkich i powiatowych lekarzy
weterynarii do katalogu podmiotów uprawnionych do
otrzymywania
od
organów
podatkowych
informacji
o prowadzeniu działalności gospodarczej w ramach działów
specjalnych produkcji rolnej.

Zwiększyć nadzór nad Głównym Inspektoratem Weterynarii
w celu doprowadzenia do osiągnięcia wyznaczonych celów
unijnych na rzecz ograniczenia występowania niektórych
serotypów salmonelli w stadach kur niosek i w stadach
hodowlanych. Wniosek został zrealizowany.

ZAWIADOMIENIA ORGANÓW ŚCIGANIA O PODEJRZENIU
POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA LUB WYKROCZENIA

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na podstawie
art. 63 ust. 1 ustawy o NIK, skierował 4 zawiadomienia do policji
w sprawie wykroczeń o niedopełnienie obowiązku
zawiadomienia organów Inspekcji Weterynaryjnej o prowadzeniu
działalności nadzorowanej.

TYTUŁ KONTROLI

Departament Środowiska

Wykonywanie wybranych obowiązków ustawowych przez
Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz
dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej

P/11/109

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Sprawy gospodarcze

Gospodarka wodna

Państwo sprawne i przyjazne
obywatelowi

CEL OGÓLNY
Ocena wypełniania przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej
wybranych ustawowych obowiązków dotyczących zarządzania zasobami wodnymi, w tym zapobiegania powodziom
ZAKRES PODMIOTOWY
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej oraz wszystkie regionalne zarządy gospodarki wodnej (7)
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Dział gospodarka wodna, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z 4 września 1997 r. o działach
administracji rządowej, obejmuje m.in. sprawy:
– utrzymania śródlądowych wód powierzchniowych stanowiących własność Skarbu Państwa
wraz z infrastrukturą techniczną związaną z tymi wodami, obejmującą budowle oraz urządzenia wodne,
– ochrony przeciwpowodziowej, w tym budowy, modernizacji oraz utrzymania urządzeń wodnych zabezpieczających przed powodzią oraz
koordynacji przedsięwzięć służących osłonie i ochronie przeciwpowodziowej państwa,
– współpracy międzynarodowej na wodach granicznych w zakresie zadań należących do działu.
W 2005 r. Rada Ministrów przyjęła Strategię Gospodarki Wodnej, w której określono podstawowe cele i kierunki działań w gospodarce
wodnej. Sprawy gospodarki wodnej zostały uregulowane głównie w ustawie z 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne.
Organami właściwymi w sprawach gospodarowania wodami są: minister właściwy ds. gospodarki wodnej, Prezes Krajowego Zarządu
Gospodarki Wodnej (KZGW) oraz podlegli mu dyrektorowie regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW), wojewoda oraz organy
jednostek samorządu terytorialnego.
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości,
wykonywanie przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz dyrektorów
regionalnych zarządów gospodarki wodnej wybranych ustawowych obowiązków dotyczących zarządzania zasobami wodnymi, w tym
zapobiegania powodziom.
W szczególności NIK pozytywnie ocenia działania podejmowane przez powyższe organy na rzecz utrzymania wód oraz utrzymania
i budowy urządzeń wodnych w sytuacji niedostatecznego finansowania tych zadań, dalece odbiegającego od potrzeb.
W latach 2008-2010 na utrzymanie wód i urządzeń wodnych wydatkowano łącznie 333,7 mln zł, w tym 205,3 mln zł ze środków budżetu
państwa. Kwoty ponoszone corocznie na ten cel pokrywały zaledwie od 13,4 do 20,9 proc. potrzeb, szacowanych na 690 mln zł rocznie.
Stałe niedofinansowanie omawianych zadań pogłębiały rosnące szkody powodziowe, których wartość w 2010 r. oszacowano na
1356,2 mln zł.
Okresowe kontrole i badania stanu technicznego oraz stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących, administrowanych przez RZGW,
wykazały znaczący wzrost w badanym okresie liczby budowli mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa – oceniany przez RZGW
na ok. 37 proc., a przez organy nadzoru budowlanego na ok. 59 proc. Stwierdzono, że niepełne wykonywanie koniecznych prac
remontowych tych budowli, wynikających z zaleceń pokontrolnych, m.in. ograniczane było niedoborem środków na utrzymanie wód
i urządzeń wodnych.
Z ustaleń kontroli wynika, że nie opracowano wszystkich wymaganych przepisami prawa dokumentów planistycznych w gospodarowaniu
wodami. W badanym okresie Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, co prawda sporządził podstawowe dokumenty planistyczne
w gospodarowaniu wodą, określone ustawą – Prawo wodne, tj. program wodno-środowiskowy kraju (2010 r.) oraz plany gospodarowania
wodami na obszarach dorzeczy (2011 r.), a także wstępną ocenę ryzyka powodziowego (2011 r.), ale nie opracował – pomimo powstania
obowiązku w tym zakresie od 1 stycznia 2002 r. – projektu planu ochrony przeciwpowodziowej oraz przeciwdziałania skutkom suszy na
obszarze kraju, z uwzględnieniem podziału na obszary dorzeczy, a dyrektorzy RZGW nie opracowali projektów planów ochrony
przeciwpowodziowej regionów wodnych oraz nie ustalili warunków korzystania z wód regionu wodnego, a także w związku z pracami nad
projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne zaprzestali opracowywania studiów ochrony przeciwpowodziowej dla większości
regionów wodnych. Brak powyższych dokumentów mógł stwarzać zagrożenie m.in. dla sprawnej organizacji ochrony przed powodzią.
Pozostałe istotne nieprawidłowości stwierdzone przez NIK dotyczyły nieprzeprowadzania obowiązkowych co 5 lat kontroli stanu
technicznego i przydatności do użytkowania budowli hydrotechnicznych, co skutkowało brakiem rzetelnych i wiarygodnych danych w tym
zakresie. Ponadto kontrola NIK ujawniła, że w badanym okresie w 4 z 7 RZGW nie przeprowadzono ani jednej kontroli gospodarowania
wodami w zakresie stanu zabezpieczenia przed powodzią oraz przebiegu usuwania skutków powodzi związanych z utrzymaniem wód oraz
urządzeń wodnych.

SYNTEZA

WNIOSKI POKONTROLNE
SYSTEMOWE
Do Prezesa Rady Ministrów:
podjęcie działań zmierzających do systemowego rozwiązania
problemu niedofinansowania zadań z zakresu zarządzania
zasobami wodnymi, dotyczących utrzymania śródlądowych wód
powierzchniowych i terenów zalewowych oraz budowy
i utrzymania urządzeń wodnych poprzez bilansowanie ich
z określeniem hierarchii ważności potrzeb w tym zakresie
i zapewnienie ich finansowania.

ZAWIADOMIENIA W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM
DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

Delegatura NIK w Katowicach złożyła 3 zawiadomienia
dotyczące jednej osoby, która udzieliła zamówienia publicznego
na wykonanie robót z pominięciem trybu określonego w ustawie
– Prawo zamówień publicznych.
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Departament Środowiska

TYTUŁ KONTROLI

Realizacja ustawowych zadań w parkach krajobrazowych
P/11/111

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Ochrona środowiska

Środowisko

Państwo sprawne i przyjazne
obywatelowi

CEL OGÓLNY
Ocena realizacji w parkach krajobrazowych zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody na rzecz zachowania i popularyzacji
występujących na ich terenie wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych i krajobrazowych
ZAKRES PODMIOTOWY
18 parków krajobrazowych, funkcjonujących w ramach 13 jednostek organizacyjnych (park krajobrazowy lub zespół parków
krajobrazowych), 9 urzędów marszałkowskich oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
Ogólne zasady funkcjonowania parków krajobrazowych zawarte są w ustawie z 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody. W latach 2008-2009, na skutek wprowadzenia nowych regulacji
prawnych, zmianie uległ system ochrony przyrody w Polsce, zmieniła się też sytuacja parków
krajobrazowych. Przepisy ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, która weszła w życie 15 listopada 2008 r., ustanawiające nowe
jednostki organizacyjne (Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i regionalne dyrekcje ochrony środowiska), spowodowały znaczne
uszczuplenie kadr i mienia parków. Następnie ustawą z 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami
w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie, 1 sierpnia 2009 r. rozdzielono kompetencje w stosunku do
prawnych form ochrony przyrody pomiędzy administrację rządową i samorządową. Kompetencje w zakresie parków krajobrazowych
przekazane zostały w ręce samorządu województwa.
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY

W ocenie NIK obowiązujące w badanym okresie regulacje prawne dotyczące funkcjonowania
parków krajobrazowych były niespójne i nieprecyzyjne. Nie dawały podstaw do właściwej
organizacji działalności parków krajobrazowych i utrudniały realizację podstawowego celu ich utworzenia, jakim jest zachowanie
występujących na terenie parku wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych i krajobrazowych.
Pomimo niesprzyjających warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych służby parków krajobrazowych realizowały w większości
swoje ustawowe zadania. Prowadzono systematyczny monitoring przestrzegania ustalonych zakazów i podejmowano działania
w przypadku ich łamania. Realizowano zadania w zakresie ochrony czynnej gatunków i siedlisk, położonych na terenie parku
krajobrazowego rezerwatów i pomników przyrody oraz stref ochronnych gatunków. Na terenie wszystkich parków wyznaczono ścieżki
przyrodniczo-dydaktyczne, zapewniono też warunki dla turystyki i rekreacji. Gromadzono i upowszechniano informacje o parkach i regionie
poprzez publikowanie informatorów i przewodników, organizację wystaw, wycieczek i innych przedsięwzięć edukacyjnych.
Zastrzeżenia NIK dotyczyły w szczególności: niskiego zaawansowania prac nad sporządzaniem projektów planów ochrony parków,
nieoznakowania ich granic, minimalizowania zakazów obowiązujących w parkach, w tym ich zmian bez uzgodnienia z regionalnymi
dyrektorami ochrony środowiska, braku możliwości skutecznego egzekwowaniu ochrony parków przy podejmowaniu decyzji o realizacji
inwestycji na ich terenie oraz niewystarczającej współpracy pomiędzy regionalnymi dyrektorami ochrony środowiska (rdoś) a dyrektorami
parków lub zespołów parków krajobrazowych.
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WNIOSKI POKONTROLNE
DE LEGE FERENDA
1) do Ministra Środowiska w celu:
• nowelizacji ustawy o ochronie przyrody, w tym:
- określenia zasad tworzenia i funkcjonowania parków
położonych na terenie więcej niż jednego województwa;
- wskazania organu sprawującego nadzór nad parkami
krajobrazowymi oraz zakresu i form tego nadzoru;
- ustalenia zasad i zakresu wykonywania przez Służby Parków
Krajobrazowych zadań w odniesieniu do innych form ochrony
przyrody położonych na terenie parku krajobrazowego;
- określenia, w art. 16 ustawy o ochronie przyrody, zasad i trybu
wprowadzania zmian zakazów ustalonych dla danego parku
i obowiązku uzgadniania z rdoś projektowanych zmian;
- wprowadzenia instrumentów prawnych dających dyrektorom
parków krajobrazowych lub zespołów tych parków możliwość
uczestnictwa w postępowaniach administracyjnych dotyczących
realizacji inwestycji na terenie parków;
- zmiany, w art. 115 ustawy o ochronie przyrody, zasad
rozmieszczenia tablic informujących o obowiązujących w parku
krajobrazowym zakazach, z uwzględnieniem miejsc koncentracji
ruchu turystycznego;
 nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w celu określenia
ogólnych zasad i zakresu współpracy rdoś z dyrektorami
parków krajobrazowych lub zespołów tych parków, o której
mowa w art. 124 tej ustawy;
• wprowadzenia zmian w rozporządzeniu z 10 grudnia 2004 r.
w sprawie wzorów tablic, dotyczących w szczególności
rozmiarów ustalonego wzoru tablic informujących o zakazach na
terenie parku krajobrazowego;
 wydania, na podstawie art. 113 ust. 1a ustawy o ochronie przyrody,

rozporządzenia określającego zakres informacji gromadzonych
w centralnym rejestrze form ochrony przyrody, organizację, tryb
i standardy techniczne tworzenia rejestru, sposób aktualizacji rejestru
oraz udostępniania danych zawartych w rejestrze – z uwzględnieniem
konieczności zapewnienia kompletnej i jednolitej informacji o formach
ochrony przyrody w Rzeczypospolitej Polskiej.

2) do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w celu:
• nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym w celu wprowadzenia przepisu zobowiązującego
właściwe organy do wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy
dla terenów objętych studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy, które nie będą
pozostawały w sprzeczności z ustaleniami tego studium.

TYTUŁ KONTROLI

Departament Środowiska

Przestrzeganie wybranych przepisów rozporządzenia UE
w sprawie przemieszczania odpadów

P/12/115

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Ochrona środowiska

Środowisko

Zachowanie dziedzictwa
narodowego, zasobów naturalnych
i ładu przestrzennego

CEL OGÓLNY
Ocena wypełniania przez organy administracji rządowej obowiązków wynikających z rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów
ZAKRES PODMIOTOWY
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Ministerstwo Finansów, Komenda Główna Straży Granicznej, 2 wojewódzkie inspektoraty
ochrony środowiska, 2 urzędy celne i 2 oddziały Straży Granicznej
Podstawowym aktem prawnym w Unii Europejskiej regulującym kwestie międzynarodowego
przemieszczania odpadów jest rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego
i Rady z 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów, zwane dalej EWSR.
Zgodnie z art. 1 ust. 2 EWSR ma ono zastosowanie do przemieszczania odpadów:
a) pomiędzy państwami członkowskimi, na terytorium Wspólnoty lub tranzytem przez państwa trzecie;
b) przywożonych do Wspólnoty z państw trzecich;
c) wywożonych ze Wspólnoty do państw trzecich.
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY
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W polskim porządku prawnym zasady wdrażania EWSR zostały określone w ustawie z 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym
przemieszczaniu odpadów, zwanej dalej ustawą o mpo, oraz w 7 aktach wykonawczych do tej ustawy. W przepisach krajowych określono
postępowanie i organy właściwe do wykonania zadań z zakresu międzynarodowego przemieszczania odpadów wynikających z EWSR
oraz kary pieniężne za naruszanie obowiązków w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy
o mpo organem odpowiedzialnym za wykonanie EWSR, w rozumieniu art. 53 tego rozporządzenia, jest Główny Inspektor Ochrony
Środowiska (GIOŚ). Natomiast zadania oraz właściwość Służby Celnej, organów Straży Granicznej i Inspekcji Transportu Drogowego oraz
wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska (WIOŚ) w zakresie nadzoru nad międzynarodowym obrotem odpadami określają przepisy
odrębne (art. 3 ust. 3 ustawy o mpo). W myśl art. 32-33 ustawy o mpo wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska są organami
właściwymi do wymierzania kary pieniężnej, w drodze decyzji, podmiotom odpowiedzialnym za nielegalne międzynarodowe
przemieszczanie odpadów.
NIK pozytywnie oceniła, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, wypełnianie przez Głównego
Inspektora Ochrony Środowiska i skontrolowanych wojewódzkich inspektorów ochrony
środowiska obowiązków wynikających z rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 14 czerwca 2006 r.
w sprawie przemieszczania odpadów.
Ponadto NIK pozytywnie oceniła, pomimo stwierdzonych uchybień, realizację zadań wynikających z powyższego rozporządzenia,
wykonywanych przez Ministra Finansów, Szefa Służby Celnej, Komendanta Głównego Straży Granicznej oraz skontrolowanych
naczelników urzędów celnych i komendantów oddziałów Straży Granicznej.
W latach 2008-2011 wwieziono do i wywieziono z Polski oraz przewieziono przez teren Polski ponad 5 mln Mg odpadów. Przemieszczanie
odpadów, w tym wykorzystanie zezwoleń i wykonywanie innych decyzji Głównego Inspektora dotyczących międzynarodowego
przemieszczania odpadów (mpo), nie podlegało dostatecznemu nadzorowi. W przeprowadzaniu przez Straż Graniczną i Służbę Celną
kontroli transportów odpadów oraz w przeprowadzaniu przez WIOŚ kontroli wykonania odzysku lub unieszkodliwienia odpadów
występowały utrudnienia spowodowane brakiem informacji dotyczących mpo, a także niespójność działań służb w zapobieganiu
przewozom nielegalnym. Brak było pełnej i szybkiej wymiany informacji pomiędzy służbami nadzorującymi mpo, m.in. o wydanych przez
Głównego Inspektora zezwoleniach na mpo, wykonanych przemieszczeniach odpadów i ujawnionych przemieszczeniach nielegalnych.
Bazy danych, obejmujące m.in. mpo, funkcjonujące w Służbie Celnej i Straży Granicznej, działały niezależnie jako systemy wewnętrzne,
uzupełniane danymi z GIOŚ, wpływającymi niejednokrotnie ze zwłoką. Rejestr zgłoszeń i decyzji dotyczących mpo, prowadzony w GIOŚ,
był niekompletny, natomiast nowa baza danych została uruchomiona dopiero w 2011 r., a w 2012 r. rozpoczęto wprowadzanie do niej
danych. Sprawy dotyczące uznawania za odpad uszkodzonych pojazdów, w wożonych 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. Nosiło to znamiona korupcjogennego mechanizmu dowolności postępowania. 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.
NIK nie wniosła zastrzeżeń do współpracy skontrolowanych służb w wykonywaniu kontroli międzynarodowego przemieszczania odpadów,
a także do wykonywania przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska obowiązków sprawozdawczych wobec Komisji Europejskiej.
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CEL OGÓLNY
Ocena funkcjonowania systemu rolniczego ubezpieczenia emerytalno-rentowego
ZAKRES PODMIOTOWY
Centrala Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz 8 oddziałów regionalnych
Początkowo działał jeden Fundusz Emerytalny Rolników, przekształcony w 1983 r. w Fundusz
Ubezpieczenia Społecznego Rolników tworzony – na finansowanie świadczeń – z dotacji
budżetu państwa i składek rolników. Jego dysponentem był ZUS, który ustalał prawo do
świadczeń pieniężnych i realizował ich wypłatę. Urzędy gminne naliczały i ściągały składki oraz przyjmowały i kompletowały wnioski
o świadczenia. W 1991 r. z powszechnego systemu ubezpieczeń wyodrębniono ubezpieczenia rolnicze, a do ich obsługi powołano KRUS,
która przejęła część zadań realizowanych przez ZUS i urzędy gminne. Wyodrębniono dwa rodzaje ubezpieczenia społecznego rolników,
różniące się sposobem finansowania:
- w ubezpieczeniu wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim wysokość wypłacanych przez KRUS świadczeń jest dostosowywana do
poziomu składek, a mniejszym niż w ZUS składkom towarzyszą w KRUS niższe świadczenia chorobowe,
- w ubezpieczeniu emerytalno-rentowym świadczenia są gwarantowane przez państwo (art. 76 ust. 3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym
rolników), a dotacja z budżetu uzupełnia składki i inne dochody.
W 1991 r. w miejsce jednego utworzono cztery odrębne fundusze z własnymi zasadami ich tworzenia oraz wydzielonymi zakresami
finansowanych zadań.
1. Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników (FSUSR) tworzony ze składek rolników i przychodów z inwestowania
zgromadzonego wcześniej majątku. Z FSUSR wypłacane są wszystkim świadczenia wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie.
2. Fundusz Emerytalno-Rentowy (FER) finansowany z dotacji budżetu państwa (ok. 92 proc. przychodów), składek rolników (poniżej
8 proc.) i innych przychodów (poniżej 1 proc.); fundusz ten finansuje przede wszystkim emerytury i renty oraz składkę na ubezpieczenie
zdrowotne rolników. Wysokość składki ubezpieczeniowej i świadczeń jest ustalona ustawowo.
3. Fundusz Prewencji i Rehabilitacji (FPiR) jest tworzony z odpisów od FSUSR. (83-84 proc.), dotacji z budżetu państwa (ok. 15 proc.)
i innych przychodów (ok. 1 proc.). Z FPiR finansowane są głównie świadczenia rehabilitacyjne dla rolników, w tym prowadzenie własnych
ośrodków rehabilitacji.
4. Fundusz Administracyjny (FA) jest tworzony z odpisów od FER (73-76 proc.), refundacji przez ZUS kosztów obsługi świadczeń
zbiegowych (10-11 proc.), odpisu od FSUSR (ok. 10 proc.), refundacji kosztów obsługi zadań zleconych z budżetu (ok. 5 proc.), innych
przychodów (ok. 1 proc.). Z FA finansowana jest działalność KRUS.
Dodatkowo Fundusz Motywacyjny (FM) jest tworzony z części odpisu z FSUSR na Fundusz Administracyjny. Działa od 1997 r. Środki FM
są przeznaczane na dodatkowe premie dla pracowników KRUS. Wypłaty z FM są realizowane poza limitami wynikającymi z przepisów
o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY

Do kontroli wybrano, jako kluczowy element całego systemu, proces obejmowania
ubezpieczeniem społecznym rolników, a ponadto koszty obsługi ubezpieczenia. Najwyższa
Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, proces obejmowania ubezpieczeniem społecznym rolników.
Stwierdzono szereg nieprawidłowości, jednak ich niewielka skala wobec około 1,5 mln ubezpieczonych w KRUS uzasadnia powyższą
ocenę NIK.
Przyjmując do ubezpieczenia, KRUS kierowała się ustawowym domniemaniem prowadzenia działalności rolniczej przez posiadaczy
użytków rolnych, co jest warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia społecznego rolników. Sprawdzanie faktycznego prowadzenia
działalności rolniczej następowało w nielicznych przypadkach, głównie podczas wizytacji gospodarstw przy dochodzeniu zaległości
w uiszczaniu składek. Zdaniem NIK KRUS nie korzystała w wystarczającym zakresie z możliwości weryfikowania prawidłowości objęcia
ubezpieczeniem przez zasięganie informacji w innych instytucjach państwowych (m.in. z ARiMR, ZUS czy też NFZ), chociaż
zautomatyzowanie wymiany informacji z nimi przewidywała Strategia Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na lata 2008-2015,
przyjęta w 2008 r.
Tymczasem w trakcie kontroli inspektorzy NIK uzyskali dane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które pozwoliły ujawnić
osoby nieprowadzące działalności rolniczej, a co za tym idzie nieposiadające prawa do ubezpieczenia w KRUS. Dotyczyło to
67 z 238 losowo zweryfikowanych osób. Natomiast dane pozyskane z Narodowego Funduszu Zdrowia o jednoczasowym wpływie składek
z ZUS i KRUS za te same osoby pozwoliły ujawnić niedozwolone łączenie powszechnego ubezpieczenia społecznego z rolniczym oraz
przypadki niezasadnego opłacania składki zdrowotnej przez KRUS za osoby już podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu.
Pomimo działań podejmowanych przez centralę KRUS koszty obsługi ubezpieczenia w jednostkach terenowych są wciąż zbyt wysokie.
Przeciętne wynagrodzenie w latach 2008-2011 wzrosło o 34 proc. przy spadku zatrudnienia o 2,8 proc. W 2011 r. wynagrodzenia
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pracowników pochłonęły w sumie 327 mln zł. W tym samym okresie liczba świadczeniobiorców i ubezpieczonych spadła jednak o ponad
6 proc. Zdaniem Izby KRUS powinien wziąć te dane pod uwagę przy wyznaczaniu limitów zatrudnienia. Kasa przyjęła już ten wniosek do
realizacji.
Kontrola NIK wykazała w KRUS wieloletnie opóźnienia w realizacji projektów informatycznych. Kasa podjęła się modernizacji swoich
systemów, ale nie przeprowadziła wcześniej analizy relacji wydatków do przewidywanych korzyści. Powstałe opóźnienia wynikały głównie
ze stopnia złożoności procedur wymaganych przez finansujący to przedsięwzięcie Bank Światowy.

WNIOSKI POKONTROLNE
SYSTEMOWE
Podjęcie współpracy z właściwymi instytucjami publicznymi
w celu wymiany informacji pozwalających weryfikować
uprawnienia do objęcia ubezpieczeniem w KRUS.
Usprawnienie wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi

komórkami organizacyjnymi placówek terenowych w celu
wyeliminowania błędów w ewidencji osób objętych
ubezpieczeniem zdrowotnym.

TYTUŁ KONTROLI

Departament Zdrowia

Funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz
ich współdziałanie z innymi instytucjami na rzecz powrotu
dzieci do wychowania w rodzinie

P/11/092
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CEL OGÓLNY
Ocena skuteczności określonego w ustawie z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej systemu postępowania wobec dzieci przebywających
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w celu powrotu do wychowania w rodzinie oraz ich współdziałania w tym zakresie z innymi
instytucjami
ZAKRES PODMIOTOWY
Kontrolę przeprowadzono w 28 placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 10 powiatowych centrach pomocy rodzinie i 9 ośrodkach
adopcyjno-opiekuńczych. Zasięg geograficzny kontroli obejmował jednostki działające na obszarze 9 województw – proporcjonalnie
obejmujących cały kraj
Zagadnienia objęte kontrolą zawarte były głównie w ustawie z 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 października 2007 r.
w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych. Po zakończeniu kontroli, 1 stycznia 2012 r.
objęty kontrolą stan prawny oraz uwarunkowania zostały uchylone ustawą z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej.
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY

Najwyższa Izba Kontroli oceniła, że działania zmierzające do powrotu dzieci z placówek
opiekuńczo-wychowawczych do wychowania w rodzinie lub rodzinnych formach pieczy
zastępczej nie przynosiły zakładanych efektów, a współdziałanie instytucji odpowiedzialnych w tym zakresie było opieszałe i nie
zapewniało sprawnej, wszechstronnej i adekwatnej do sytuacji dziecka opieki.
Podejmowane działania na rzecz pozyskania większej liczby osób zainteresowanych przyjmowaniem dzieci w formie rodzin zastępczych
nie przynosiły spodziewanych rezultatów. Nie powiodły się również działania pracowników socjalnych gminnych ośrodków pomocy
społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie zmierzające do przywrócenia większej liczby dzieci do wychowania w rodzinie
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biologicznej. W 20 spośród 28 objętych kontrolą jednostek zmniejszyła się lub pozostała na niezmienionym poziomie liczba dzieci, które
wróciły do rodziny naturalnej.
Opracowywane powiatowe strategie rozwiązywania problemów społecznych i lokalne programy pomocy dziecku i rodzinie miały głównie
charakter formalny, nie były powiązane z budżetami powiatów i nie zawierały precyzyjnie określonych działań zmierzających do
osiągnięcia celów.
Tylko w 3 z 28 skontrolowanych placówek opiekuńczo-wychowawczych nie odnotowano aktów wandalizmu, agresji oraz przemocy
fizycznej lub psychicznej wobec innych wychowanków. Główną przyczyną tych zdarzeń było umieszczanie w tych placówkach
niedostosowanych społecznie nieletnich, którzy na podstawie orzeczeń sądowych powinni być umieszczani w placówkach typu
resocjalizacyjnego (MOW, MOS, schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych). Zakłócało to proces wychowawczy, często
stwarzając zagrożenie dla pozostałych wychowanków. Placówki opiekuńczo-wychowawcze nie były przygotowane do realizacji funkcji
resocjalizacyjnych, co pogłębiało proces demoralizacji tych dzieci.
Skontrolowane publiczne ośrodki adopcyjno-opiekuńcze na ogół prawidłowo realizowały zadania związane z prowadzeniem procesów
adopcyjnych. Największe trudności w procesie adopcyjnym występowały przy adoptowaniu rodzeństw, dzieci starszych
i niepełnosprawnych. Przewlekłość prowadzonych postępowań sądowych również zmniejszała szanse dzieci na sprawną i szybką
adopcję. Ośrodki adopcyjne dla zwiększenia szans w pojedynczych przypadkach zgłaszały dzieci do adopcji jeszcze przed uregulowaniem
ich stanu prawnego.

WNIOSKI POKONTROLNE
DE LEGE FERENDA

SYSTEMOWE

Z uwagi na uchylenie obowiązującego wówczas stanu
prawnego nie formułowano takich wniosków.

Wyeliminowanie przez powiaty przypadków długotrwałego
przebywania w domach dziecka zdemoralizowanych nieletnich,
skierowanych postanowieniem sądu do MOW, MOS lub
schroniska dla nieletnich. Usprawnienie procedur dotyczących
współpracy powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków
pomocy społecznej, ośrodków adopcyjno-opiekuńczych
z sądami, dla bezzwłocznego regulowania sytuacji prawnej
dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej, co umożliwi ich
wczesną adopcję lub umieszczenie w rodzinach zastępczych.

Departament Zdrowia

TYTUŁ KONTROLI

Przestrzeganie praw pacjenta w lecznictwie psychiatrycznym
P/11/093
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Zdrowie

Zapewnienie powszechnej
i niezawodnej opieki medycznej

CEL OGÓLNY
Ocena skuteczności systemu zabezpieczenia praw pacjentów zakładów opieki zdrowotnej udzielających świadczeń w zakresie „opieka
psychiatryczna”
ZAKRES PODMIOTOWY
Ministerstwo Zdrowia, Biuro Rzecznika Praw Pacjenta (w tym rzeczników praw pacjenta szpitala psychiatrycznego), Instytut Psychiatrii
i Neurologii w Warszawie, 17 zakładów opieki zdrowotnej lecznictwa psychiatrycznego
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY

Zgodnie z Konstytucją RP władze publiczne zapewniają obywatelom równy dostęp do
świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Ustawa z 6 listopada
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2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta określa m.in. obowiązki podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych
związane z prawami pacjenta. Przestrzeganie tych praw należy m.in. do organów władzy publicznej, Narodowego Funduszu Zdrowia,
podmiotów udzielających świadczeń oraz osób wykonujących zawód medyczny. Ustawa ta szczegółowo opisuje prawa pacjenta, m.in. do:
świadczeń zdrowotnych; informacji o swoim stanie zdrowia; tajemnicy informacji z nim związanych; wyrażenia zgody na udzielenie
świadczeń; poszanowania jego intymności i godności; poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Podstawowym aktem prawnym
regulującym problematykę zdrowia psychicznego jest ustawa z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. Jej preambuła
stanowi, że „zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem osobistym człowieka, a ochrona praw osób z zaburzeniami psychicznymi
należy do obowiązków państwa”. Działania niezbędne do zapewnienia osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie
dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy, a także przeciwdziałania ich dyskryminacji, zostały opisane
w rozporządzeniu Rady Ministrów z 28 grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Ochrona praw
osób korzystających ze świadczeń szpitali psychiatrycznych należy także do zadań rzeczników praw pacjenta szpitala psychiatrycznego,
powoływanych przez Rzecznika Praw Pacjenta. Szczegółowy zakres świadczeń oraz wymagania kadrowe świadczeniodawców określił
Minister Zdrowia w rozporządzeniu z 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia
uzależnień. Obiekty szpitalne podlegają wymaganiom określonym w ustawie z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, i ustawie z 24 sierpnia
1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, a także w rozporządzeniach Ministra Zdrowia. Zakład opieki zdrowotnej jest zobowiązany do
prowadzenia dokumentacji osób korzystających ze świadczeń szpitala i zapewnienia ochrony danych dotyczących stanu zdrowia
i sposobu leczenia pacjenta. Dodatkowe wymagania i wzory dokumentacji medycznej obowiązujące w związku z postępowaniem wobec
pacjentów szpitali psychiatrycznych wprowadziła ustawa o ochronie zdrowia psychicznego i jej przepisy wykonawcze. Ustawa ta określiła
także odrębne, szczególne uregulowania dotyczące przyjmowania, leczenia i wypisywania ze szpitala psychiatrycznego osób
z zaburzeniami psychicznymi oraz sprawowania nadzoru nad wykonywaniem decyzji sądu w sprawach przymusowego przyjęcia do
szpitala psychiatrycznego.
Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła nieprzestrzeganie praw pacjentów z zaburzeniami
psychicznymi w trakcie przyjmowania tych osób do szpitala bez ich zgody oraz stosowania
przymusu bezpośredniego. Powszechnie występujący brak niektórych wpisów, dokumentujących obowiązujące procedury, świadczy nie
tylko o nieprzestrzeganiu prawa do rzetelnie prowadzonej dokumentacji, ale może także wskazywać na niepodejmowanie działań
zapewniających ochronę innych praw tych osób. Najczęściej brakowało: zatwierdzenia przez ordynatora bądź kierownika oddziału
przyjęcia pacjenta bez jego zgody, wpisów o poinformowaniu pacjenta o przyczynach zatrzymania i przysługujących mu prawach oraz
wpisów o zapoznaniu chorego z planem leczenia. W żadnej z 64 historii chorób pacjentów przyjętych do szpitala psychiatrycznego na
podstawie orzeczenia sądu nie odnotowano faktu poinformowania zatrzymanych o przyczynach hospitalizacji i planowanym leczeniu.
Jednocześnie odnotowano poprawę, w porównaniu z wynikami poprzednich kontroli, w zakresie m.in. dostępu do informacji oraz
świadczeń diagnostycznych i leczniczych w przypadku współistniejących chorób somatycznych. Ponownie jednak stwierdzono szereg
nieprawidłowości, m.in. niedostateczne zabezpieczenie warunków sanitarnych i przeciwpożarowych oraz nadmierne zagęszczenie łóżek
w salach chorych. Aż 70 proc. skontrolowanych sal było nieprzystosowanych lub niewystarczająco przystosowanych do specyfiki leczenia
psychiatrycznego.
Obowiązujące przepisy prawa stwarzają podstawę do kompleksowego rozwoju opieki psychiatrycznej w Polsce oraz umożliwiają
podejmowanie działań organizacyjnych, nadzorczych i kontrolnych w celu zapewnienia przestrzegania praw pacjenta z zaburzeniami
psychicznymi. W praktyce, co ujawniła kontrola, wykonywanie obowiązków w tym zakresie odbiega jednak od przyjętych założeń.
Wszyscy pacjenci wymagający pilnego leczenia szpitalnego byli przyjmowani na bieżąco, nawet w sytuacjach braku wolnych miejsc. NIK
sygnalizuje jednak znaczne problemy z przyjęciami planowymi. Listy oczekujących bywają niepokojąco długie. Na planową hospitalizację,
np. na oddziale leczenia uzależnień, trzeba w skrajnych wypadkach czekać nawet blisko 2 lata, a na oddziale psychiatrii sądowej – od
15 do 726 dni.
Rzecznik Praw Pacjenta nie zatrudnił wystarczającej liczby rzeczników praw pacjenta szpitala psychiatrycznego, tak aby objąć ich
działaniem wszystkie placówki stacjonarnej opieki psychiatrycznej. Minister Zdrowia nie wdrożył nowych rozwiązań systemowych, które
miały usprawnić funkcjonowanie opieki zdrowotnej nad osobami z zaburzeniami psychicznymi i w konsekwencji służyć wzmocnieniu
ochrony ich praw. W szpitalach nadal występował szereg nieprawidłowości dotyczących niedostatecznego zabezpieczenia warunków
sanitarnych, technicznych i przeciwpożarowych, stwarzających zagrożenia dla bezpieczeństwa pacjentów i personelu.
Uwzględniając sytuację epidemiologiczną w zakresie zaburzeń psychicznych, stwierdzone przez NIK zaniedbania mogą mieć istotne
skutki społeczne.
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1. Stwierdzone przypadki nieinformowania o przyczynach
przyjęcia do szpitala (oddziału) psychiatrycznego pacjentów
przyjmowanych bez ich zgody, w trybie art. 29 ustawy o ochronie
zdrowia psychicznego (uoozp), uzasadniały wniosek do Ministra
Zdrowia o podjęcie inicjatywy legislacyjnej, polegającej na
uzupełnieniu ww. artykułu o ustęp 4, wskazujący na odpowiednie
stosowanie wobec tych osób przepisu art. 23 ust. 3 uoozp.
Zmiana ta zapewni podmiotowe traktowanie tych pacjentów,
a także ujednolici postępowanie wobec wszystkich osób
przyjmowanych do szpitala psychiatrycznego bez ich zgody.
2. Nieuregulowanie w obowiązujących przepisach, zasad
finansowania wynagrodzeń członków komisji psychiatrycznej do
spraw środków zabezpieczających uzasadniało również wniosek
do Ministra Zdrowia o podjęcie inicjatywy legislacyjnej w tym
zakresie.

Analizy epidemiologiczne wskazują na wzrastającą liczbę osób
z zaburzeniami
psychicznymi
wymagających
pomocy
specjalistycznej.
Zaniechania
działań
prewencyjnych,
sprzyjających zachowaniu zdrowia psychicznego, powodują
częstsze ujawnianie się zaburzeń chorobowych w populacji osób
młodych, zwłaszcza w sytuacji ograniczonego dostępu do
profesjonalnej
pomocy
w
sytuacjach
kryzysowych.
Obserwowane zmiany demograficzne w Polsce, polegające na
wydłużaniu się życia i starzeniu się społeczeństwa, wskazują na
możliwość nasilania się chorób, w tym zaburzeń psychicznych,
związanych z wiekiem. Opisane okoliczności wymuszają na
administracji publicznej uwzględnienie w planowaniu
długookresowym
zapewnienia
odpowiedniej
bazy
diagnostycznej, leczniczej i rehabilitacyjnej. Powinna ona
zagwarantować osobom tego wymagającym dostęp do
psychiatrycznych świadczeń zdrowotnych odpowiadających
wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, udzielanych
z należytą starannością, w formach pozwalających zachować
więzi rodzinne i środowiskowe.

Departament Zdrowia

TYTUŁ KONTROLI

Funkcjonowanie systemu ratownictwa medycznego
P/11/094
COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Zdrowie

Zdrowie

Państwo sprawne i przyjazne
obywatelowi

CEL OGÓLNY
Ocena stanu systemu ratownictwa medycznego w Polsce
ZAKRES PODMIOTOWY
8 urzędów wojewódzkich, 11 oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia, 18 samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej (w tym Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, 9 szpitali i 8 stacji pogotowia ratunkowego)
Zasady organizacji, funkcjonowania i finansowania systemu Państwowe Ratownictwo
Medyczne określa ustawa z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
W ramach systemu działają organy administracji rządowej właściwe w zakresie wykonywania
zadań systemu (tj. Minister Zdrowia i wojewodowie) oraz jednostki systemu, którymi są: szpitalne oddziały ratunkowe (SOR) i zespoły
ratownictwa medycznego (ZRM), w tym lotnicze zespoły ratownictwa medycznego. Z systemem współpracują służby ustawowo powołane
do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego: w szczególności jednostki organizacyjne Państwowej Straży
Pożarnej (PSP) i jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, podmioty uprawnione do
wykonywania ratownictwa górskiego, podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego, inne jednostki podległe lub
nadzorowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej. Jednostki te udzielają kwalifikowanej
pierwszej pomocy osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.
Nadzór nad systemem na terenie kraju sprawuje Minister Zdrowia. Natomiast planowanie, organizowanie i koordynacja systemu oraz
nadzór nad systemem na terenie województwa jest zadaniem wojewody. System działa na obszarze województwa na podstawie
wojewódzkiego planu działania systemu, sporządzanego przez wojewodę. W latach 2009-2011 liczba SOR na terenie kraju wzrosła z 221
do 235, a liczba ZRM z 1455 do 1469.
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W 2011 r. w 14 szpitalach utworzono również centra urazowe, których zadaniem było zabezpieczenie ciągłości szybkiego postępowania
diagnostycznego oraz kompleksowego leczenia w jednym wysokospecjalistycznym szpitalu osób w stanie nagłego zagrożenia
zdrowotnego. Według stanu na 31 grudnia 2011 r. w ewidencji Urzędu Lotnictwa Cywilnego wpisanych było 51 lądowisk przyszpitalnych
i 26 innych miejsc przyszpitalnych przystosowanych do startów i lądowań, a w ewidencji Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – 310 tzw.
innych miejsc do lądowania. W żadnym województwie – według stanu na 31 grudnia 2011 r. – nie funkcjonował system powiadamiania
ratunkowego zgodny z wymogami określonymi w obecnie obowiązujących w tym zakresie przepisach.
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, ocenia
funkcjonowanie systemu ratownictwa medycznego. System zapewniał szybkie udzielenie
pomocy na miejscu zdarzenia osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, transport i leczenie w szpitalnych oddziałach
ratunkowych, gdzie obok kontynuacji akcji ratowniczej możliwa była odpowiednia diagnostyka, a następnie podjęcie decyzji o sposobie
dalszej terapii. W badanym okresie liczba SOR wzrosła o 6,3 proc., stworzono 14 centrów urazowych, a zakup 23 nowoczesnych
śmigłowców EC-135 umożliwił wykonywanie misji nocnych, których nie można było wykonywać na dotychczas używanych śmigłowcach
Mi-2. Efektywność działania systemu obniżały jednak stwierdzone nieprawidłowości, polegające m.in. na obciążaniu systemu obowiązkami
wykraczającymi poza zadania ustawowe, niewystarczającej obsadzie osobowej w przypadku niektórych wyjazdów ZRM, przypadkach
przekraczania ustawowego czasu dojazdu na miejsce zdarzenia oraz braku zintegrowanego, jednolitego systemu powiadamiania
ratunkowego. Długie kolejki w przychodniach sprawiają, że pacjenci traktują szpitalne oddziały ratunkowe jako sposób na dotarcie do
lekarza specjalisty lub szybkie wykonanie badań. Do oddziałów tych trafiają pacjenci (średnio od 30 do 80 proc.), którzy nie wymagają
podjęcia pilnej interwencji ratującej życie lub zdrowie. Wysoka jest również liczba nieuzasadnionych wezwań karetek. Pogotowie coraz
częściej wyręcza lekarzy rodzinnych, specjalistów i ambulatoria. To z kolei może utrudniać dostęp do pomocy osobom, które wymagają
natychmiastowej interwencji.
NIK pozytywnie ocenia służbę ratowników i lekarzy pracujących w pogotowiu i szpitalnych oddziałach ratunkowych. Zdaniem kontrolerów
jest to jedno z najlepiej funkcjonujących ogniw systemu ochrony zdrowia w Polsce. Ponad 90 proc. karetek dociera do potrzebujących
w wymaganym ustawą czasie (15 minut w mieście i 20 minut poza miastem). Personel SOR wypełnia zadania wykraczające poza
interwencje w przypadkach nagłych. Obawa przed odmową udzielenia pomocy ludziom, którzy mają trudności z dostaniem się do lekarza,
powoduje, że SOR przyjmują wszystkich, którzy się tam zgłaszają, wyręczając lekarzy rodzinnych, specjalistów i ambulatoria. Z ustaleń
kontroli wynika, że w skrajnych wypadkach nawet 80 proc. pacjentów oddziałów ratunkowych to osoby, którym powinna zostać udzielona
pomoc w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, poradni specjalistycznej lub nocnej i świątecznej pomocy doraźnej. Konieczność opieki
nad pacjentami, którzy tego nie wymagają, opóźnia pracę SOR i zagraża tym, którzy faktycznie potrzebują natychmiastowej pomocy.
Tym samym pieniądze z puli SOR, zarezerwowane wyłącznie dla ratowania zdrowia i życia w sytuacjach nagłych, wykorzystywane są do
diagnozowania i leczenia osób, które powinny korzystać z porad lekarza rodzinnego lub specjalisty. Dla SOR jest to problem, ponieważ
NFZ co prawda wlicza do ryczałtu wszystkich przyjętych pacjentów, ale płaci jedynie za procedury ratunkowe. W konsekwencji SOR stają
się mocno deficytowe, a szpitale muszą pokrywać ich straty z zysków pozostałych oddziałów.
Liczba wyjazdów karetek w kontrolowanym okresie rosła, ale wiele z nich – w niektórych przypadkach nawet 30 proc. – nie dotyczyło
nagłego zagrożenia zdrowia czy życia. Zespoły ratownictwa medycznego wykorzystywane były też do stwierdzania zgonów oraz
przewozów międzyszpitalnych. Przyczyną tak dużej liczby nieuzasadnionych wezwań są, podobnie jak w przypadku SOR, luki
w funkcjonowaniu systemu ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.
Stan zatrudnienia w stacjach pogotowia nie zawsze odpowiadał ich rzeczywistym potrzebom. Brakowało zarówno lekarzy, pielęgniarek,
ratowników medycznych, jak i dyspozytorów. NIK zwraca uwagę na niebezpieczne rozwiązanie stosowane w przypadku braków
kadrowych: wysyłanie specjalistycznych zespołów ratowniczych w niepełnym składzie (np. bez lekarzy), zwłaszcza w dni wolne i święta.
Tymczasem dyrektorzy kontrolowanych stacji pogotowia, ubiegając się o zawarcie umowy z NFZ, wykazywali stan zatrudnienia, który
gwarantował pełną obsadę zespołów. W innym przypadku Fundusz nie zawarłby z nimi umów. Według wyjaśnień dyrektorów późniejsze
zmiany kadrowe nie miały wpływu na obsadzanie zespołów wyjazdowych. W przypadku braku lekarza jego dyżury przejmowane były
przez innego, dzięki odpowiednim zapisom w umowach cywilnoprawnych. NIK zwraca jednak uwagę, że niektórzy z lekarzy przepracowali
w ten sposób nawet kilkaset godzin miesięcznie. Oznacza to, że w ciągu doby na odpoczynek pozostawało im 2-3 godziny. Podobne
zabiegi stosowano wobec ratowników medycznych, kierowców oraz dyspozytorów. W ocenie NIK tak duża liczba wypracowanych godzin,
nawet jeśli część z nich to tylko tzw. czas gotowości, zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu personelu i może mieć negatywny wpływ na
jakość udzielanych pacjentom świadczeń.
Uruchomiono sieć centrów urazowych - oddziałów leczących najtrudniejsze przypadki urazów wielonarządowych. Część z nich napotyka
pierwsze problemy. Wbrew jasnym zapisom do centrów kierowane są obecnie także te urazy lekkie, które powinny zostać zaopatrzone
w innych szpitalach.
Nadal nie funkcjonuje system powiadamiania ratunkowego. Zadania numeru 112 wypełniają Policja i Straż Pożarna, a kolejny termin jego
uruchomienia przesunięto na grudzień 2013 r.
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Rozważenie wprowadzenia zmian systemowych w organizacji
i funkcjonowaniu ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. Rozważenie
wprowadzenia zmian w systemie finansowania szpitalnych
oddziałów ratunkowych.
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Funkcjonowanie wybranych instytutów badawczych
nadzorowanych przez Ministra Zdrowia

P/11/095
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Państwo sprawne i przyjazne
obywatelowi

CEL OGÓLNY
Ocena funkcjonowania wybranych instytutów badawczych ze szczególnym uwzględnieniem skali prowadzonych przez nie badań
naukowych i prac rozwojowych. Ponadto ocenie poddano nadzór sprawowany przez Ministra Zdrowia nad tymi jednostkami
ZAKRES PODMIOTOWY
Ministerstwo Zdrowia oraz 5 instytutów badawczych
Instytuty nadzorowane przez Ministra Zdrowia korzystają z konstytucyjnej wolności
prowadzenia badań naukowych oraz ogłaszania ich, a także uczestniczą w realizacji
konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia. Podstawowym aktem prawnym regulującym ich
działalność w okresie objętym kontrolą była ustawa o jednostkach badawczo-rozwojowych (jbr), a począwszy od 1 października 2010 r. –
ustawa o instytutach, która była jedną z 6 ustaw reformujących system nauki.
Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z 30 kwietnia 2010 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki jednostki działające na
podstawie ustawy o jbr, które uzyskały kategorię 1, 2, 3, 4 lub 5 na podstawie przepisów ustawy z 8 października 2004 r. o zasadach
finansowania nauki, stają się instytutami w rozumieniu ustawy o instytutach.
Instytuty funkcjonują jako państwowe jednostki organizacyjne wyodrębnione pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomicznofinansowym. Zasadniczym celem każdego instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych ukierunkowanych na ich
wdrożenie i zastosowanie w praktyce. Uczestniczą one w systemie ochrony zdrowia, w tym przez udzielanie świadczeń zdrowotnych,
w powiązaniu z prowadzeniem badań naukowych i prac rozwojowych. Instytuty uczestniczące w systemie ochrony zdrowia – w zakresie
swojej działalności medycznej – podlegały również przepisom ustawy o zoz, która została uchylona 1 lipca 2011 r. na mocy art. 220 pkt 1
ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. W art. 4 ust. 1 pkt 4 tej ustawy wśród podmiotów leczniczych wyszczególniono
instytuty. Do czasu wejścia w życie ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych instytuty zaliczane były do jednostek sektora
finansów publicznych, stosownie do ustawy o finansach publicznych. 1 stycznia 2010 r. podmioty te wyłączono poza ten sektor.
Instytuty badawcze mają obowiązek stosowania przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (pzp), z tym że do
końca 2009 r. obowiązek ten wynikał wprost z art. 3 ust. 1 pkt 1 pzp, a począwszy od 1 stycznia 2010 r. posiadają status podmiotu prawa
publicznego i są zamawiającymi w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 3 pzp.
Działalność badawcza i rozwojowa (B+R) to systematycznie prowadzone prace twórcze podjęte dla zwiększenia zasobu wiedzy. Tym, co
odróżnia ją od innych rodzajów działalności, jest dostrzegalny element nowości i eliminacja niepewności naukowej i/lub technicznej, czyli
rozwiązanie problemu niewypływające w sposób oczywisty z dotychczasowego stanu wiedzy. W 2009 r. działalność B+R w Polsce
prowadziło 1298 jednostek, w tym 130 jbr. W latach 2000-2009 liczba jbr zmniejszyła się o 41,4 proc. (z 222 w 2000 r.). Liczba
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zatrudnionych w sferze działalności B+R w Polsce w 2009 r., w porównaniu z rokiem poprzednim, wzrosła o 1241 osób, czyli o 1,04 proc.,
osiągając 120923 osoby, w tym liczba pracowników naukowo-badawczych wzrosła o 691, czyli 0,71 proc., do 98.165. Oznacza to zmianę
tendencji, która od 2004 r. była spadkowa. Nakłady (ceny bieżące) w zakresie nauk medycznych w 2009 r. kształtowały się na poziomie
10,5 proc. ogółu nakładów na działalność B+R i spadły z poziomu 12,2 proc. nakładów ogółem w 2000 r.
Minister Zdrowia sprawuje nadzór nad 16 instytutami badawczymi. Jest on trzecim, po Ministrze Gospodarki oraz Ministrze Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, organem pod względem liczby nadzorowanych instytutów badawczych.
Należy zwrócić uwagę, że aż 10 obecnie funkcjonujących i podległych Ministrowi Zdrowia instytutów zostało utworzonych w latach 19511954, w zupełnie innych uwarunkowaniach politycznych, społecznych i gospodarczych.

SYNTEZA

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła funkcjonowanie instytutów badawczych, przede
wszystkim z powodu niezadowalającej skali realizacji zadań ustawowych przez te jednostki

oraz ich złej kondycji finansowej.
Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę w 5 instytutach badawczych: Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie,
Instytucie Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, Instytucie Matki i Dziecka, Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
Instytucie Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher, oraz w Ministerstwie Zdrowia.
Instytuty badawcze, nadzorowane przez Ministra Zdrowia, w niewielkim stopniu realizowały podstawowy cel swojej działalności, którym
jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych. Koncentrowały swoją aktywność na udzielaniu świadczeń zdrowotnych.
Przychody z działalności związanej z prowadzeniem badań naukowych i prac rozwojowych kształtowały się na poziomie od 4 do 12 proc.
przychodów ogółem, natomiast przychody ze sprzedaży projektów badawczych, wynosiły nie więcej niż 1 proc. Udział pracowników
naukowych w strukturze zatrudnienia był również bardzo niski i nie przekraczał 10 proc. Aparatura badawcza stanowiła od 2 do 8 proc.
majątku instytutów.
W dalszej perspektywie skoncentrowanie aktywności tych jednostek przede wszystkim na udzielaniu świadczeń zdrowotnych stwarza,
zdaniem NIK, ryzyko ograniczenia rozwoju nauk medycznych i negatywne konsekwencje dla systemu ochrony zdrowia.
Najwyższa Izba Kontroli krytycznie oceniła sytuację finansową instytutów nadzorowanych przez Ministra Zdrowia, a także nieefektywne
i nieskuteczne działania naprawcze i przedsięwzięcia restrukturyzacyjne.
Świadczy o tym wzrost liczby jednostek prowadzących działalność ze stratą z 9 w 2008 r. do 15 w I półroczu 2011 r., przy 16 działających
placówkach, oraz przyrost o 43 proc. ich zobowiązań wymagalnych. Na koniec 2011 r. wynosiły one ponad 283 mln zł.
W ocenie NIK dotychczasowe nieskuteczne działania naprawcze podejmowane przez kierownictwa niektórych instytutów wskazują na
konieczność rozważenia celowości dalszego kontynuowania przez nie działalności w dotychczasowej formie organizacyjno-prawnej.
NIK krytycznie oceniła działalność Ministra Zdrowia w zakresie nadzoru sprawowanego nad instytutami badawczymi, jego bierność
w zakresie działań zmierzających do zmiany organizacji funkcjonowania podległych jednostek oraz monitorowania podejmowanych przez
nie działań naprawczych.

WNIOSKI POKONTROLNE
SYSTEMOWE
Rozważenie celowości dalszego funkcjonowania w obecnej
formie
organizacyjno-prawnej
tych
jednostek,
które
charakteryzują się najniższą aktywnością w prowadzeniu badań
naukowych.
Ewentualne zmniejszenie liczby instytutów powinno się łączyć ze
wzmocnieniem potencjału badawczego tych jednostek, których
dotychczasowa działalność ma kluczowe znaczenie dla rozwoju
nauk medycznych.
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ZAWIADOMIENIA ORGANÓW ŚCIGANIA O PODEJRZENIU
POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA LUB WYKROCZENIA

Przygotowano jedno zawiadomienie do urzędu skarbowego dot.
czynu określonego w art. 61 § 1 kks i art. 77 pkt 1 ustawy
o rachunkowości.
ZAWIADOMIENIA

W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM DYSCYPLINY

FINANSÓW PUBLICZNYCH

Przygotowano dwa zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny
finansów publicznych dot. czynów określonych w art. 5 ust. 1
pkt 3, art. 17 ust. 1 pkt 2 lit. a), art. 17 ust. 1 pkt 4 i art. 18
ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych.

Materiały analityczne do sprawozdania

Departament Zdrowia

TYTUŁ KONTROLI

Wykonanie planu finansowego NFZ w 2011 r.
P/12/121
COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Zdrowie

Zdrowie

Zapewnienie powszechnej
i niezawodnej opieki medycznej

CEL OGÓLNY
Ocena planowania oraz realizacji planu finansowego NFZ w 2011 r.
ZAKRES PODMIOTOWY
Centrala oraz 7 oddziałów wojewódzkich NFZ
Fundusz jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną, działającą
na podstawie ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych. W skład NFZ wchodzą: centrala oraz 16 oddziałów wojewódzkich.
Organami Funduszu są: Rada Funduszu, Prezes Funduszu, rady oddziałów wojewódzkich Funduszu, dyrektorzy oddziałów wojewódzkich.
Podstawę prowadzenia gospodarki finansowej Funduszu stanowi roczny plan finansowy. Jedną z zasad ubezpieczenia zdrowotnego jest
równe traktowanie i zapewnienie ubezpieczonemu równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej i wyboru świadczeniodawców, którzy
zawarli umowę z Funduszem.
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY

Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie, pomimo stwierdzonych zastrzeżeń, wykonanie
planu finansowego przez Narodowy Fundusz Zdrowia w 2011 r. Ocenę taką uzasadnia
utrzymanie w 2011 r. stabilnej pozycji finansowej niewymagającej zaciągania zobowiązań, planowe wykonanie kosztów świadczeń
zdrowotnych i przychodów oraz rzetelne prowadzenie sprawozdawczości. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły przekroczenia planu
kosztów w wybranych rodzajach świadczeń zdrowotnych.
NIK negatywnie oceniła natomiast realizację podstawowego zadania Funduszu, jakim było zapewnienie równego dostępu do świadczeń
dla osób ubezpieczonych. Najwyższa Izba Kontroli ustaliła bowiem:
- znaczne różnice w dostępie do niektórych świadczeń w poszczególnych oddziałach wojewódzkich NFZ mierzone liczbą jednostek
rozliczeniowych przypadających na 10 tys. osób zamieszkałych na terenie działania danego oddziału oraz czasem oczekiwania pacjentów
na udzielenie świadczeń,
- nierówne traktowanie świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umów o udzielanie świadczeń oraz prowadzenie postępowania
w sposób niegwarantujący zachowania uczciwej konkurencji,
- ograniczoną wiarygodność danych zawartych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych, na co wskazuje m.in. znaczna różnica pomiędzy
liczbą osób uprawnionych do świadczeń wykazaną w Wykazie oraz liczbą osób zamieszkującą terytorium RP według danych
pochodzących ze Spisu Powszechnego.

SYNTEZA

WNIOSKI POKONTROLNE
SYSTEMOWE
1. Podjęcie przez NFZ działań, we współpracy z innymi
podmiotami realizującymi zadania z zakresu ochrony zdrowia,
zmierzających do wyrównania dostępu do świadczeń.

i określenie na tej podstawie priorytetów zdrowotnych na
następne lata we współpracy z Ministrem Zdrowia oraz innymi
uczestnikami systemu.

2. Rozważenie przeprowadzenia kompleksowej analizy potrzeb
zdrowotnych osób ubezpieczonych i objętych opieką NFZ

3. Zapewnienie równego traktowania świadczeniodawców.
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TYTUŁ KONTROLI

Departament Zdrowia

Sprawowanie opieki medycznej wobec osób pozbawionych
wolności

P/12/122

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Zdrowie

Zdrowie/Sprawiedliwość

Państwo sprawne i przyjazne
obywatelowi

CEL OGÓLNY
Ocena skuteczności zabezpieczenia praw osób pozbawionych wolności do opieki medycznej
ZAKRES PODMIOTOWY
Centralny Zarząd Służby Więziennej, 7 zakładów karnych, 10 aresztów śledczych
Podstawowym aktem prawnym regulującym prawo osób pozbawionych wolności do opieki
medycznej jest kodeks karny wykonawczy oraz inne szczegółowe akty prawne z zakresu
ochrony zdrowia. Szczegółowe warunki, zakres i tryb udzielania świadczeń zdrowotnych przez
zakłady opieki zdrowotnej określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych osobom
pozbawionym wolności przez zakłady opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności. Zakłady karne (nadzorowane przez Ministra
Sprawiedliwości) mogą być tworzone jako samodzielne zakłady lub jako wyodrębnione oddziały zakładów karnych i aresztów śledczych.
Opieka medyczna osadzonych finansowana jest ze środków budżetowych w rozdziale 75512 „Więziennictwo”. Zakres działania
więziennych zoz został określony w zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 15 lipca 2002 r.
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, oceniła działania
Służby Więziennej służące zabezpieczeniu praw osób pozbawionych wolności do opieki
medycznej. Jednostki organizacyjne Służby Więziennej, w ramach dostępnych im środków budżetowych, zapewniły osobom osadzonym
całodobową opiekę medyczną oraz dostęp do niezwłocznego i pełnego zakresu świadczeń zdrowotnych pomimo zwiększającego się
zapotrzebowania osadzonych na te świadczenia. Służba Więzienna zapewnia osadzonym całodobową oraz specjalistyczną opiekę
medyczną. W 2011 r. przeciętny więzień korzystał z podstawowych usług zdrowotnych 21 razy, z porad lekarzy specjalistów 3 razy,
a badania specjalistyczne przechodził ośmiokrotnie. Leczeniu szpitalnemu poddawała się średnio co szósta osoba pozbawiona wolności.
Czas oczekiwania na specjalistyczne porady lekarskie wynosił w tym okresie około 14 dni.
Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że stosowany system ewidencjonowania wydatków w więziennictwie nie pozwalał na wyodrębnienie
środków przeznaczonych na opiekę medyczną wobec osób pozbawionych wolności, a tym samym na ocenę efektywności przyjętych
rozwiązań, w tym zwłaszcza zasadności zlecania tych świadczeń pozawięziennym podmiotom leczniczym.
W wyniku kontroli stwierdzono nienależyty stan techniczny budynków i pomieszczeń więziennej służby zdrowia oraz brak dbałości
o utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego w większości przestarzałej aparatury medycznej, co miało bezpośredni wpływ na jakość
świadczeń oraz bezpieczeństwo personelu i pacjentów, podczas przeprowadzania badań rentgenodiagnostycznych narażonych na
promieniowanie jonizujące. Jednocześnie odnotowano, że nie był użytkowany nowo zakupiony sprzęt medyczny.
Nie przestrzegano również obowiązujących terminów przeprowadzania badań wstępnych, okresowych i kontrolnych u części osób
pozbawionych wolności. Badania te, zwłaszcza radiologiczne klatki piersiowej (RTG), miały istotne znaczenie w sytuacji dużego wzrostu
zachorowalności na gruźlicę. Wystąpiły również problemy z ustaleniem należności z tytułu leczenia w wyniku samouszkodzeń.

SYNTEZA

WNIOSKI POKONTROLNE
DE LEGE FERENDA
Wyłączenie stosowania przepisów ustawy o działalności
leczniczej w zakresie obowiązku ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej wobec podmiotów leczniczych dla
osób pozbawionych wolności.
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SYSTEMOWE
Opracowanie jednolitego modelowego rachunku kosztów dla
więziennej służby zdrowia oraz wprowadzenie jednolitych zasad
ustalania kosztów leczenia skazanych z tytułu samouszkodzeń.
Wniosek został zrealizowany.
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TYTUŁ KONTROLI

Departament Zdrowia

Zakup i wykorzystanie aparatury medycznej ze szczególnym
uwzględnieniem środków europejskich

R/11/001

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Zdrowie

Zdrowie

Państwo efektywnie zarządzające
zasobami publicznymi

CEL OGÓLNY
Ocena prawidłowości zakupu aparatury medycznej współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej i efektywność jej wykorzystania
ZAKRES PODMIOTOWY
Trzy samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego
W okresie objętym kontrolą zasady i tryb gospodarowania środkami publicznymi, w tym
pochodzącymi z budżetu UE, przez jednostki samorządu terytorialnego zostały określone
w ustawach o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r. i z 27 sierpnia 2009 r.
.Cele i zadania oraz sposób realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 (RPO) zostały określone przez zarząd
województwa w dokumentach pn. Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 (na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006
z 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności)
oraz w Szczegółowym Opisie Priorytetów RPO. Podstawę prawną dla opracowania, wdrażania i realizacji RPO stanowi ustawa z 6 grudnia
2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (ustawa o zppr). Wykonywanie zadań związanych z rozwojem regionalnym na obszarze
województwa należy do samorządu województwa. Zasady finansowania rozwoju regionalnego oraz źródła dochodów województwa w tym
zakresie określają odrębne ustawy. Za prawidłową realizację programu operacyjnego odpowiada instytucja zarządzająca (IZ), którą jest
odpowiednio minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego lub zarząd województwa (art. 25 pkt 1 ustawy o zppr). Zgodnie
z postanowieniami prawa wspólnotowego zasady kwalifikowalności wydatków ustala państwo członkowskie, na podstawie przepisów
krajowych, z uwzględnieniem zasad i zakresu udzielania pomocy ze środków UE, wynikających z przepisów prawa wspólnotowego.
Zgodnie z art. 206 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (poprzednio art. 209) szczegółowe warunki wykorzystania
i rozliczania przyznanych środków pochodzących z budżetu UE określa umowa o dofinansowanie projektu zawarta z beneficjentem tych
środków. W okresie objętym kontrolą zasady funkcjonowania podmiotów leczniczych (m.in. samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej – SPZOZ) regulowały: ustawa z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (obowiązywała od 15 stycznia 1992 r. do
30 czerwca 2011 r.) i ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (obowiązuje od 1 lipca 2011 r.). Działalność jednostek
samorządu terytorialnego będących podmiotami tworzącymi SPZOZ regulują: ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawa
z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. Ustawa z 20 maja 2010 r.
o wyrobach medycznych określa m.in. zasady wprowadzenia do obrotu i używania wyrobów medycznych (m.in. aparatury medycznej).
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY

W trzech skontrolowanych SPZOZ stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły wykorzystania
aparatury medycznej zakupionej z udziałem środków UE, tj. naruszenia obowiązujących
regulacji prawnych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Stwierdzono m.in. niezapewnienie odpowiedniej liczby lekarzy ze
specjalnością radiologia i diagnostyka obrazowa oraz techników elektroradiologii do obsługi zakupionej aparatury, a także zatrudnianie ich
z naruszeniem obowiązujących przepisów. Ponadto nie zapewniono wykonywania badań diagnostycznych przez osoby posiadające
certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia z zakresu ochrony radiologicznej i zdanie egzaminu, o którym mowa w art. 33c ustawy –
Prawo atomowe. Nie był przestrzegany pięciogodzinny dobowy czas pracy, co było niezgodne z ustawą o zakładach opieki zdrowotnej
oraz z ustawą o działalności leczniczej. SPZOZ nierzetelnie prowadziły dokumentację związaną z ewidencją czasu pracy techników
elektroradiologii, co polegało na rozbieżności pomiędzy wpisami w listach obecności w pracy a ewidencją osób faktycznie wykonujących
świadczenia diagnostyki obrazowej. Dopuszczono do samodzielnego wykonywania badań diagnostycznych lekarzy nieposiadających

SYNTEZA

359

Materiały analityczne do sprawozdania
odpowiednich kwalifikacji, m.in. opisy wyników badań diagnostycznych były wykonywane przez lekarzy, którzy nie posiadali specjalizacji
II stopnia w dziedzinie radiologii. W pracowni USG nie prowadzono listy pacjentów oczekujących na badanie, co było wymagane
postanowieniami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Szpitale nierzetelnie wywiązywały się
z obowiązku przekazywania do NFZ sprawozdań o liczbie osób oczekujących na badania diagnostyczne (tomografia komputerowa).
Ponadto kontrola przeprowadzona w Szpitalu Czerniakowskim wykazała, iż szpital wykazywał ujemny wynik finansowy. W 2011 r. strata
netto wyniosła 12 682 tys. zł, zobowiązania ogółem wynosiły 50.356,3 tys. zł (na koniec października 2011 r.), z tego 58,2 proc. stanowiły
zobowiązania wymagalne (29 297,9 tys. zł), od których naliczono odsetki w kwocie 5 495,6 tys. zł z tytułu nieterminowego regulowania
zobowiązań. Skutkiem niekorzystnej sytuacji finansowej było zaprzestanie opłacania przez szpital składek na ubezpieczenie społeczne,
zdrowotne, a także składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz na Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Kwota zaległości określona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wyniosła –
wg stanu na koniec września 2011 r., łącznie z odsetkami za zwłokę liczonymi na dzień 14 listopada 2011 r. – 26 357,5 tys. zł, zaległości
wobec PFRON wyniosły na koniec października 2011 r. – 765,1 tys. zł.
Nieterminowe opłacanie tych składek stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych, określone w art. 14 ustawy z 17 grudnia
2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. NIK skierowała zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny
Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

WNIOSKI POKONTROLNE
ZAWIADOMIENIA W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM
DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

Skierowano zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów
Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Warszawie.

TYTUŁ KONTROLI

Delegatura w Białymstoku

Realizacja „Krajowego planu gospodarki odpadami 2010”
w zakresie likwidacji mogilników

P/11/121

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Ochrona środowiska

Środowisko

Państwo sprawne i przyjazne
obywatelowi

CEL OGÓLNY
Ocena działań podejmowanych w ramach „Krajowego planu gospodarki odpadami 2010” przez organy administracji publicznej w celu
likwidacji mogilników na terenie kraju oraz ocena prawidłowości dotychczasowych likwidacji
ZAKRES PODMIOTOWY
Kontrolą objęto Ministerstwo Środowiska, 6 wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska, 6 urzędów marszałkowskich oraz uzyskano
informacje, w trybie art. 29 pkt 2 lit. f ustawy o NIK, od pozostałych wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska, wszystkich
wojewódzkich inspektorów sanitarnych, marszałków województw dolnośląskiego i opolskiego oraz z obu spalarni odpadów
niebezpiecznych, w których spalane były przeterminowane środki ochrony roślin
Odpady składowane w mogilnikach zawierają m.in. substancje wymienione w załącznikach
A, B lub C konwencji sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych,
sporządzonej w Sztokholmie 22 maja 2001 r., oraz w rozporządzeniu (WE) nr 850/2004
Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r. dotyczącym trwałych zanieczyszczeń organicznych i zmieniającym dyrektywę
79/117/EWG. W świetle tych przepisów, w celu eliminacji zmagazynowanych zapasów i odpadów, kraj powinien opracować plan likwidacji.
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY
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Pierwszy krajowy plan gospodarki odpadami opracowano w 2002 r., a następny („Krajowy plan gospodarki odpadami 2010”), obejmujący
lata 2007-2010, w 2006 r. Oba plany zakładały zakończenie likwidacji mogilników do końca 2010 r. Organem nadzorującym wdrażanie
KPGO 2010 i odpowiedzialnym za jego realizację był Minister Środowiska. Prawo ochrony środowiska, ustawa o odpadach oraz ustawa
o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie wskazują, że odpowiedzialnym za usunięcie odpadów jest ich posiadacz,
utożsamiany z właścicielem nieruchomości. Przepisy te powstały dużo później niż same mogilniki i odpady w nich gromadzone, a obecni
ich właściciele na ogół nie zakładali tych obiektów i nie składowali w nich odpadów. Mogilniki były tworzone w latach sześćdziesiątych
i siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, a zachodzące po tym czasie zmiany administracyjne i własnościowe spowodowały, że znalazły się
na terenach będących własnością Skarbu Państwa, samorządów terytorialnych (głównie gmin) oraz na terenach prywatnych.
Koszty likwidacji mogilników w sposób jak najbardziej minimalizujący ich oddziaływanie na środowisko są na tyle wysokie, że często
uniemożliwiają obecnym ich właścicielom przeprowadzenie likwidacji. Dlatego stworzono możliwość uzyskania środków z funduszy
ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym głównie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW),
który likwidację mogilników uznawał za jedno z priorytetowych działań i w latach 2009-2010 wyodrębnił na ten cel dwa programy.
Programy te umożliwiały otrzymanie dotacji – odpowiednio do 90 proc. i do 80 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia –
jednostkom samorządu terytorialnego i ich związkom, innym podmiotom wykonującym zadania własne jednostek samorządu terytorialnego
oraz podmiotom działającym w imieniu Skarbu Państwa.
Nie wszyscy marszałkowie województw poczuwali się do pełnienia funkcji organu ochrony środowiska na terenie województwa w zakresie
likwidacji mogilników, mimo przepisów dotyczących: odpowiedzialności samorządu województwa za ochronę środowiska na terenie
województwa, sporządzania wojewódzkich planów gospodarki odpadami i sprawozdań z ich realizacji, wskazania od 1 stycznia 2008 r.
sejmiku województwa i marszałka jako organów ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami na terenie województw.
Marszałkowie byli zdania, że z przepisów tych oraz postanowień KPGO 2010 wynika dla nich tylko obowiązek ujęcia likwidacji mogilników
w wojewódzkich planach gospodarki odpadami.
W Polsce zlikwidowano większość odkrytych do tej pory składowisk substancji toksycznych
zwanych mogilnikami. W terminie przyjętym w „Krajowym planie gospodarki odpadami 2010”
zapewniono wydobycie z mogilników 94 proc. (18.516,1 Mg) przeterminowanych środków ochrony roślin w rozpoznanych miejscach ich
składowania, a 4,5 proc. (890 Mg) usunięto w 2011 r. Do 30 czerwca 2011 r. nie został rozpoczęty proces likwidacji 1,5 proc. (305 Mg)
przeterminowanych środków ochrony roślin. Pozyskane przez samorządy województw środki na likwidację mogilników z funduszy ochrony
środowiska i gospodarki wodnej zostały wydatkowane legalnie i gospodarnie.
Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła stan realizacji monitoringu miejsc po likwidacji mogilników i prac poszukiwawczych dotychczas
niezinwentaryzowanych miejsc gromadzenia przeterminowanych środków ochrony roślin. Kontrola wykazała, że Minister Środowiska oraz
urzędy marszałkowskie zaniedbywały monitoring terenów po zlikwidowanych mogilnikach pod kątem emisji zanieczyszczeń do
środowiska. Większość terenów po zlikwidowanych 216 mogilnikach w ogóle nie była monitorowana lub brakowało informacji na ten temat
(problem dotyczy aż 147 miejsc). W 37 przypadkach badania takie prowadzono, ale resort nie miał ich wyników. Ani minister, ani
samorządy nie podejmowały też realnych działań w kierunku poprawy sytuacji. Np. większość z tych instytucji nie zleciła odpowiedniego
badania jakości wód podziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie zlikwidowanych obiektów, które jest podstawowym wskaźnikiem
świadczącym o braku skażeń pestycydami.
Brak pełnej realizacji zadań związanych z likwidacja mogilników uniemożliwiał dokonanie wiarygodnej oceny wyeliminowania zagrożeń na
terenach po zlikwidowanych dotychczas mogilnikach. Może także skutkować pozostawieniem na terenie kraju miejsc potęgujących, wraz
z upływem czasu, możliwość skażenia środowiska naturalnego pestycydami.
Opóźnienia likwidacji mogilników, w odniesieniu do terminu ustalonego w „Krajowym planie gospodarki odpadami 2010”, czyli do końca
2010 r., wynikały z braku jednoznacznego wskazania w planie i w przepisach organów odpowiedzialnych na terenie województw za
realizację zadań związanych z likwidacją mogilników. Kolejną przyczyną opóźnień były trudności z nadzorem i egzekwowaniem realizacji
zadań, jakie powstały w rok po wejściu w życie KPGO 2010, w związku z wdrażaniem zmian dotyczących organów i ich kompetencji
w zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska. Na to nałożyło się także dość późne rozpoczęcie działań związanych z likwidacją
mogilników, co miało miejsce w ostatnich dwóch latach obowiązywania KPGO 2010 (w latach 2009-2010). Sytuację komplikowało czasami
usytuowanie mogilników na nieruchomościach podmiotów, które nie zakładały tych obiektów i nie gromadziły w nich przeterminowanych
środków ochrony roślin. Długotrwały bywał również proces wyłaniania wykonawców likwidacji mogilników. Ponadto na czas realizacji
zadań wpływ miały także ograniczenia w możliwości uzyskania przez podmioty prywatne dofinansowania na likwidacje mogilników
ze środków funduszy ochrony środowiska.
Sam proces likwidacji mogilników przebiegał prawidłowo. NIK dokładnie prześledziła działania przy likwidacji 37 z 43 mogilników w latach
2009-2010 w 4 województwach: mazowieckim, łódzkim, kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim. Kontrola pokazała, że dochowano
wszystkich procedur, prawidłowo transportowano i unieszkodliwiono przeterminowane środki ochrony roślin.

SYNTEZA
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WNIOSKI POKONTROLNE
ZAWIADOMIENIA W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM
DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

DE LEGE FERENDA
Skierowane do ministra właściwego do spraw środowiska:
podjęcie skutecznych działań (w sferze prawnej, organizacyjnej
i finansowej) zapewniających bezzwłoczne zakończenie
likwidacji już odkrytych miejsc składowania przeterminowanych
środków
ochrony
roślin,
oraz
prowadzenie
prac
poszukiwawczych takich miejsc; zobowiązanie Inspekcji Ochrony
Środowiska do monitoringu miejsc po likwidacji mogilników,
w tym dokonywania oceny efektywności wyeliminowania w tych
miejscach zagrożeń dla środowiska naturalnego; wprowadzenie,
niezależnych od statusu własnościowego ubiegającego się
o środki, zasad dofinansowania realizacji zadań związanych
z likwidacją mogilników z funduszy ochrony środowiska
i gospodarki wodnej.

Skierowano dwa zawiadomienia dotyczące naruszenia ustawy
z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

TYTUŁ KONTROLI

Delegatura w Białymstoku

Tworzenie warunków do wykonywania kary ograniczenia
wolności w formie nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele
społeczne oraz prac społecznie użytecznych

P/11/122

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Porządek publiczny i bezpieczeństwo

Sprawiedliwość

Państwo sprawne i przyjazne
obywatelowi

CEL OGÓLNY
Ocena działań organów gmin oraz podmiotów zobowiązanych do zapewnienia osobom skazanym warunków do wykonywania nieodpłatnej
kontrolowanej pracy na cele społeczne w ramach kary ograniczenia wolności oraz orzekanej w zamian za nieściągalną grzywnę
ZAKRES PODMIOTOWY
Kontrolę przeprowadzono w 16 urzędach gmin (miast) oraz w 20 podmiotach organizujących prace na cele społeczne na terenie
7 województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego i warmińskomazurskiego
W obowiązującym systemie prawnym jednostkom samorządu terytorialnego oraz podmiotom
działającym na ich terenie powierzone zostało tworzenie warunków i miejsc do wykonywania
nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w ramach kary ograniczenia wolności oraz
prac społecznie użytecznych orzekanych w zamian za nieściągalną grzywnę. Po wejściu w życie nowelizacji przepisów dotyczących zasad
organizacji pracy skazanym, tj. od 8 czerwca 2010 r., praca w ramach orzekanych kar może być wykonywana w podmiotach, których
organem założycielskim jest organ gminy, powiatu lub województwa, w państwowych lub samorządowych jednostkach organizacyjnych
oraz w spółkach prawa handlowego z wyłącznym udziałem Skarbu Państwa lub gminy, powiatu bądź województwa oraz na rzecz instytucji
lub organizacji reprezentujących społeczność lokalną, placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych,
młodzieżowych ośrodków socjoterapii, placówek służby zdrowia , jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, fundacji, stowarzyszeń
i innych instytucji lub organizacji użyteczności publicznej, niosących pomoc charytatywną – za ich zgodą. W efekcie wprowadzonych
zmian rozszerzono zakres obowiązków organów gmin związanych z wykonywaniem kary ograniczenia wolności połączonej z pracą na
cele społeczne. Wyznaczanie podmiotów przez wójta (do 7 czerwca 2010 r. także organ powiatu i województwa) powinno uwzględniać
przesyłaną mu corocznie opinię prezesa sądu rejonowego. Wójt, w terminie 30 dni od otrzymania opinii, przekazuje prezesowi sądu
rejonowego informację o wyznaczonych podmiotach. Nadzór nad wykonywaniem kary ograniczenia wolności oraz orzekanie w sprawach
dotyczących wykonania tej kary należą do sądu rejonowego, w którego okręgu kara jest lub ma być wykonywana. Czynności związane
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY
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z organizowaniem i kontrolowaniem wykonywania kary ograniczenia wolności oraz – od 8 czerwca 2010 r. – obowiązków nałożonych na
skazanego odbywającego tę karę wykonuje sądowy kurator zawodowy.
NIK skontrolowała jednostki samorządu terytorialnego oraz wyznaczone przez nie podmioty,
w których wykonywane były nieodpłatne prace na cele społeczne w ramach kary ograniczenia
wolności oraz prace społecznie użyteczne orzekane w zamian za nieściągalną grzywnę. Badanie wykazało, że nie osiąga się pożądanej
efektywności społecznej użyteczności tych prac i ich funkcji resocjalizacyjnej.
Samorządy i wyznaczane przez nie podmioty nie były bowiem przygotowane do zrealizowania założeń ustawodawcy, że tak orzekana
kara powinna być środkiem probacyjnym polegającym na świadczeniu bezpłatnej pracy na rzecz lokalnej społeczności i zapewniać
indywidualno-prewencyjne oddziaływanie na skazanego, a także realizację celu wychowawczego. Luki tej nie wypełniła realizowana
w znikomym zakresie współpraca sądów, kuratorów sądowych, gmin i bezpośrednich organizatorów pracy skazanym. Współpraca
samorządu gmin z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości sprowadzała się z reguły do formalnego wypełniania obowiązków
wynikających z przepisów prawa. Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast ograniczali się do wyznaczania miejsc i podmiotów,
w których wykonywane były prace na cele społeczne (z obowiązku tego wywiązało się 15 spośród 16 skontrolowanych j.s.t.),
nie zwracając uwagi ani na potencjalne korzyści dla społeczności lokalnej, ani na znaczenie tych prac dla resocjalizacji skazanych.
Sądy nie korzystały natomiast z uprawnienia do określania potrzeb w zakresie rodzaju prac powierzanych skazanym. Wśród
organizatorów prac przeważał pogląd, że skierowani do nich skazani stanowili dodatkowe obciążenie organizacyjne i finansowe.
Wskazywali oni też na trudności w dyscyplinowaniu skazanych. Osoby te często nie stawiały się do pracy (30 proc. skontrolowanych
przypadków) lub czyniły to z wielomiesięcznym opóźnieniem. Wśród osób odbywających karę zdarzały się także przypadki zgłaszania się
do pracy pod wpływem alkoholu. Skazani niejednokrotnie wykonywali swoje zajęcia niedokładnie i mało efektywnie. Tylko w 25 proc.
skontrolowanych podmiotów stwierdzono, że prace te przyniosły wymierne efekty. Zdaniem organizatorów niedogodności związane
z zatrudnianiem skazanych znacznie przewyższają potencjalne korzyści, co powoduje, że podmioty te często rezygnują z angażowania
osób wchodzących w konflikt z prawem.

SYNTEZA

WNIOSKI POKONTROLNE
SYSTEMOWE
1.Wypracowanie rozwiązań systemowych zapewniających
uzyskiwanie ewidentnych korzyści dla społeczności lokalnej
i skazanych z wykonywania przez nich kary ograniczenia
wolności w formie nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele
społeczne lub prac społecznie użytecznych orzekanych
w zamian za nieściągalną grzywnę (w tym zdefiniowanie przez
sądy potrzeb i pożądanych rezultatów prac wykonanych

przez skazanych, zwłaszcza w kontekście wymiaru etycznego
zasądzonych kar – spłaty długu wobec społeczeństwa).
2. Podjęcie przez organy samorządu terytorialnego współpracy
z prezesami sądów i kuratorami sądowymi, w celu lepszego
zdiagnozowania potrzeb dotyczących rodzaju prac oraz miejsc
ich wykonywania.

TYTUŁ KONTROLI

Delegatura w Białymstoku

Dostępność obiektów użyteczności publicznej dla osób
niepełnosprawnych w województwie podlaskim

P/12/127

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Mieszkalnictwo i infrastruktura
komunalna

Budownictwo, lokalne planowanie
i zagospodarowanie przestrzenne oraz
mieszkalnictwo

Zachowanie dziedzictwa
narodowego, zasobów naturalnych
i ładu przestrzennego

CEL OGÓLNY
Sprawdzenie dostępności obiektów użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach
inwalidzkich
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ZAKRES PODMIOTOWY
Kontrolę przeprowadzono w 8u z 17 powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego, realizujących w województwie podlaskim zadania
na obszarze 6 powiatów oraz w 2 miastach na prawach powiatu
Podstawowym aktem prawnym w zakresie kształtowania przestrzeni wolnej od barier
architektonicznych jest ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, w którym art. 5 ust. 1 pkt 4
formułuje wymóg zapewnienia warunków do korzystania z obiektów budowlanych przez osoby
niepełnosprawne. Bez wątpienia celem tego przepisu jest wprowadzenie gwarancji prawnych, które zapewnią osobom niepełnosprawnym,
a zwłaszcza poruszającym się na wózkach inwalidzkich, swobodny dostęp do budynków zamieszkania zbiorowego, użyteczności
publicznej oraz ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych. Postawiony przez ustawodawcę cel ma być osiągnięty przez takie
projektowanie i budowanie, aby tego typu obiekty wolne były od barier architektonicznych. Ta zasada prawa budowlanego
uszczegółowiona jest przez przepisy zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przepisy te regulują m.in. kwestie dojść, dojazdów oraz wejść do
budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego oraz ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych. Niepełnosprawną jest
osoba, której stan fizyczny i (lub) psychiczny trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia wypełnianie ról społecznych
zgodnie z normami prawnymi i społecznymi. Niepełnosprawność jest jednym z ważniejszych problemów współczesnego świata. Osoby
niepełnosprawne stanowią również istotną część naszego społeczeństwa. Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań,
przeprowadzonego przez GUS w 2011 r., wykazały wstępnie, że liczba osób niepełnosprawnych wynosiła 4 697,5 tys., co stanowiło
12,2 proc. ludności kraju. Obiekty użyteczności publicznej i wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego, które po 1 stycznia 1995 r.
wybudowano, wyremontowano, przebudowano lub zmieniono sposób ich użytkowania, muszą być dostępne dla osób niepełnosprawnych,
w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. W okresie objętym kontrolą w województwie podlaskim przekazano do użytkowania
łącznie 1142 budynki użyteczności publicznej, w tym 740 na obszarze ośmiu skontrolowanych powiatowych inspektoratów nadzoru
budowlanego.
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY

Najwyższa Izba Kontroli oceniła negatywnie stan dostosowania nowo wybudowanych lub
przebudowywanych obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych
w województwie podlaskim. Spośród 121 skontrolowanych obiektów 110 (90,9 proc.) nie zostało dostosowanych do korzystania przez
te osoby, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich.
W obiektach nie były w różnym stopniu spełnione warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W ocenie NIK
zasadniczą przyczyną dopuszczenia do użytkowania obiektów użyteczności publicznej niedostosowanych do potrzeb osób
niepełnosprawnych było nieprawidłowe wykonywanie – w różnej skali – przez wszystkich objętych kontrolą powiatowych inspektorów
nadzoru budowlanego zadań określonych w przepisach prawa budowlanego, dotyczących kontroli procesu budowlanego.
Niedostosowanie obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim potwierdziły również
wyniki badania ankietowego, skierowanego przez Najwyższą Izbę Kontroli do 94 organów administracji publicznej. Z uzyskanych
informacji wynika, że 84 proc. budynków będących siedzibami tych organów nie spełnia w różnym stopniu potrzeb w badanym zakresie.

SYNTEZA

WNIOSKI POKONTROLNE
ZAWIADOMIENIA ORGANÓW ŚCIGANIA O PODEJRZENIU
POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA LUB WYKROCZENIA

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami NIK
skierowała zawiadomienie do Naczelnika Urzędu Skarbowego
w Augustowie w sprawie uzasadnionego podejrzenia popełnienia
przestępstwa przez Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Augustowie.
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TYTUŁ KONTROLI

Delegatura w Białymstoku

Prawidłowość udzielania zamówień publicznych przez szpitale
publiczne

S/11/006

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Zdrowie

Zdrowie

Państwo efektywnie zarządzające
zasobami publicznymi

CEL OGÓLNY
Ocena prawidłowości udzielania zamówień publicznych przez wybrane publiczne zakłady opieki zdrowotnej będące szpitalami
ZAKRES PODMIOTOWY
Cztery samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej z terenu województwa podlaskiego, prowadzące stacjonarną opiekę zdrowotną
Zgodnie z art. 9 pkt 10 ustawy o finansach publicznych samodzielny publiczny zakład opieki
zdrowotnej stanowi jednostkę sektora finansów publicznych. Jednostki tego sektora przy
udzielaniu zamówień publicznych stosują przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych
(art. 3 ust. 1 pkt 1). Ustawa ta dotyczy zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, a wyłączenia jej stosowania określone są w art. 4
(dotyczą m.in. zamówień i konkursów o wartości poniżej 14 tys. euro). Zgodnie z art. 7 ust. 1-3 prawa zamówień publicznych zamawiający
przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz
równe traktowanie wykonawców. Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania wykonują osoby
zapewniające bezstronność i obiektywizm, a zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami tej ustawy.
Podstawowym trybem postępowania jest przetarg nieograniczony lub ograniczony, a inne tryby stosuje się tylko w przypadkach
określonych w ustawie.
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY

Nieprawidłowości wystąpiły w trzech z czterech objętych kontrolą zakładów opieki zdrowotnej,
przede wszystkim w Samodzielnym Publicznym ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym
w Białymstoku. Ustalenia dokonane w tej jednostce dały podstawę do negatywnej oceny udzielania zamówień publicznych. Szpital ten
udzielił zamówień o wartości 8248,1 tys. zł z naruszeniem prawa zamówień publicznych, w tym zamówień o wartości 3075,4 tys. zł – bez
jego stosowania.
Udzielono m.in. zamówienia, o wartości 2290,9 tys. zł, na dostawę sprzętu dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, ograniczając
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia krąg potencjalnych dostawców całego zamawianego wyposażenia do podmiotów
dysponujących aparaturą kompatybilną z częścią urządzeń będących już na stanie oddziału. Niektóre z zamawianych urządzeń dostawca
dostarczył do szpitala jeszcze przed rozstrzygnięciem przetargu.
Z kolei wymogi dotyczące aparatury i sprzętu planowanego do nabycia w ramach projektu „Rozbudowa infrastruktury bloków
operacyjnych szpitali wojewódzkich w Białymstoku i Łomży w celu podniesienia standardów świadczonych usług”, o wartości
17 468,7 tys. zł, sporządzono przy udziale przedstawiciela firmy produkującej taką aparaturę. Przy takim przygotowywaniu dokumentacji
zamówienia dojść może do naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz wymogu przygotowywania
i prowadzenia postępowania przez osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm.

SYNTEZA
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WNIOSKI POKONTROLNE
ZAWIADOMIENIA W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM
DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

Po kontrolach przeprowadzonych w SP ZOZ Wojewódzkim
Szpitalu Zespolonym w Białymstoku, SP ZOZ w Dąbrowie
Białostockiej i w SP ZOZ w Hajnówce skierowano zawiadomienia
o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych polegającym na
udzieleniu zamówień publicznych z naruszeniem różnych
postanowień prawa zamówień publicznych. Komisja Orzekająca
w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych uznała
byłego dyrektora SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Białymstoku

i dyrektora SP ZOZ w Hajnówce za winnych naruszenia
dyscypliny finansów publicznych i odstąpiła od wymierzenia im
kary. Z kolei przeciwko dyrektorowi SP ZOZ w Dąbrowie
Białostockiej i dyrektorowi SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego w Białymstoku rzecznik dyscypliny finansów
publicznych odmówił wszczęcia postępowania wyjaśniającego,
ze względu na znikomą szkodliwość czynu dla finansów
publicznych lub brak znamion naruszenia dyscypliny finansów
publicznych.

TYTUŁ KONTROLI

Delegatura w Bydgoszczy

Pomoc publiczna udzielona w latach 2006-2010
przedsiębiorcom działającym w specjalnych strefach
ekonomicznych

P/11/124

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Sprawy gospodarcze

Gospodarka

Państwo efektywnie zarządzające
zasobami publicznymi

CEL OGÓLNY
Ocena skuteczności i efektywności funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych jako instrumentu stymulowania gospodarki
i ograniczania bezrobocia
ZAKRES PODMIOTOWY
Ministerstwo Gospodarki oraz 14 podmiotów zarządzających strefami
W latach 1995-1997 Rada Ministrów utworzyła 17 stref ekonomicznych. W okresie objętym
kontrolą funkcjonowało 14 SSE. W strefach przedsiębiorca może uzyskać następujące główne
przywileje: 1) zwolnienie od podatku dochodowego, 2) zwolnienie z podatku od nieruchomości,
3) wsparcie nowej inwestycji z Funduszu Strefowego, 4) dotacje na inwestycje w ramach wieloletnich programów wsparcia. Działalność
stref reguluje ustawa z 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych. Zasady udzielania pomocy publicznej określa
ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY

W wyniku kontroli ustalono, że w latach 2006-2010 państwo udzieliło przedsiębiorcom
działającym w strefach ekonomicznych pomocy publicznej na sumę 6 090 736,4 tys. zł,
zaś samorządy terytorialne na 345 038,6 tys. zł. W tym samym czasie pomoc niepubliczna osiągnęła wartość 340 478,9 tys. zł.
Izba oceniła, że funkcjonowanie stref przyczynia się do poprawy makroekonomicznych wskaźników rozwoju, są one skuteczną formą
pomocy dla przedsiębiorców. Osoby prowadzące w strefach działalność gospodarcza zainwestowały w latach 2006-2010 ponad
47,5 mln zł, co w konsekwencji przełożyło się na bez mała 85 tys. nowych miejsc pracy. Oznacza to, że nakłady publiczne na utworzenie
w specjalnych strefach jednego miejsca pracy wynosiły 80 tys. zł. Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła wsparcie z Funduszu
Strefowego udzielane przez Ministra Gospodarki na uruchamianie nowych inwestycji, uważając je za rzetelne i celowe.
Jednak, w opinii Izby, przekazanie przez Ministra Gospodarki przedsiębiorcom pracującym w strefach dotacji budżetowych na ponad
225 mln zł nie miało właściwej podstawy prawnej. Rada Ministrów w badanym okresie podjęła 19 uchwał ustanawiających wieloletnie
programy wsparcia finansowego dla inwestycji lokowanych w strefach, biorąc za podstawę prawną ustawę o finansach publicznych.

SYNTEZA
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Zdaniem Izby uchwalanie na podstawie tych przepisów programów wieloletnich nie tworzy nowej, samodzielnej podstawy prawnej do
wydatkowania środków publicznych. Nadto, mimo istnienia takiego obowiązku, wynikającego z ustawy o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju, Minister Gospodarki nie ogłosił komunikatów o 9 spośród 19 uchwał podjętych w tej sprawie.
Kontrola NIK ujawniła, że Minister Gospodarki nie monitorował całości pomocy przyznanej przedsiębiorcom pracującym w strefach
ekonomicznych, lecz jedynie realizację programów wieloletnich, na podstawie których udzielane było wsparcie. Celem tych kontroli była
ocena stopnia realizacji inwestycji w trakcie ich realizacji oraz tego, czy w ciągu 5 lat od zakończenia prowadzona była działalność,
a stworzone miejsca pracy utrzymane.
W ministerstwie nie dołożono należytych starań, by uzyskać pełną informację o ponoszonych przez państwo kosztach funkcjonowania
specjalnych stref ekonomicznych. Nie sporządzano też analiz opłacalności wsparcia przez państwo przedsiębiorców działających
w strefach. Ministerstwo Gospodarki przyjęło założenie, że kosztem funkcjonowania stref jest zwolnienie przedsiębiorców z podatku
dochodowego, zaś udzielanie innych form pomocy nie jest bezpośrednim kosztem ich działania, taką pomoc mogą bowiem otrzymywać
także zakłady pracujące poza obrębem stref. Zdaniem NIK stanowisko takie jest próbą odsunięcia odpowiedzialności za brak
systemowych działań dotyczących wyliczeń rzeczywistej skali nakładów na strefy. Zwolnienie z podatku dochodowego to ok. 84 proc.
pomocy płynącej do przedsiębiorców w specjalnych strefach ekonomicznych. Nie można – w ocenie NIK – marginalizować kwestii
pozostałych 16 proc. pomocy tylko ze względu na trudności w pozyskaniu odpowiednich danych.

WNIOSKI POKONTROLNE
DE LEGE FERENDA

SYSTEMOWE

Podjęcie przez Ministra Gospodarki działań legislacyjnych
mających na celu określenie podstawy prawnej do udzielania
z budżetu państwa dotacji w ramach uchwalanych programów
wieloletnich.

Podjęcie przez Ministra Gospodarki skutecznych działań w celu
pozyskania od właściwych instytucji i organów informacji
o wysokości całkowitej pomocy publicznej udzielonej
przedsiębiorcom działającym w SSE.

TYTUŁ KONTROLI

Delegatura w Bydgoszczy

Zarządzanie przez ARiMR dopłatami do oprocentowania
preferencyjnych kredytów inwestycyjnych na rzecz rolnictwa

P/11/125

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Sprawy gospodarcze

Rozwój wsi

Państwo efektywnie zarządzające
zasobami publicznymi

CEL OGÓLNY
Ocena prawidłowości przydzielania i wykorzystywania dopłat ARiMR do oprocentowania bankowych kredytów inwestycyjnych na rzecz
rolnictwa
ZAKRES PODMIOTOWY
Kontrolę przeprowadzono w ARiMR, 4 bankach współpracujących z ARiMR, 7 oddziałach operacyjnych BGŻ SA oraz w 27 bankach
spółdzielczych na terenie 8 województw: kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego,
świętokrzyskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY

Kredyty z dopłatą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udzielane są na
podstawie zarządzenia nr 121/2010 Prezesa ARiMR z 19 listopada 2010 r. wraz ze zmianami
wprowadzonymi zarządzeniem nr 56/2011 Prezesa ARiMR.

SYNTEZA

W 17 skontrolowanych bankach (44,7 proc.) stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości
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zarówno w zakresie przestrzegania procedur i warunków obowiązujących przy udzielaniu kredytów preferencyjnych, jak i w trakcie
realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych tymi kredytami.
Skala nieprawidłowości stwierdzona w poszczególnych bankach była krańcowo różna. Z jednej strony wystąpiły uchybienia formalne, które
nie powodowały negatywnych skutków dla kontrolowanej działalności zarówno w aspekcie finansowym, jak i wykonania zadań, z drugiej –
nieprawidłowości, które miały istotny wpływ na kontrolowaną działalność i w efekcie na wysokość niesłusznie pobranych dopłat ARiMR do
oprocentowania kredytów.
ARiMR po uzyskaniu informacji o zawarciu umowy przez bank współpracujący w zakresie kredytów preferencyjnych (Bank Polskiej
Spółdzielczości SA) z bankiem niezrzeszonym (Krakowskim Bankiem Spółdzielczym) i przekazaniu na jego rzecz dopłat do
oprocentowania w kwocie 3 389,3 tys. zł z tytułu wykorzystanych kredytów preferencyjnych, nie podjął działań w celu wyegzekwowania
nienależnych dopłat. Zajęcie przez ARiMR stanowiska w sprawie nieegzekwowania postanowień zawartej umowy o współpracy z BPS SA
jest precedensem i może umożliwiać nieprzestrzeganie postanowień zawartych umów o współpracy przez wszystkie banki współpracujące
z Agencją.

WNIOSKI POKONTROLNE
SYSTEMOWE
Agencja w związku ze stanowiskiem MRiRW rozpoczęła
procedurę wprowadzania stosownych zmian w warunkach
i zasadach udzielania kredytów z dopłatami ARiMR do
oprocentowania określonych w zarządzeniu nr 121/2010
Prezesa ARiMR z 19 listopada 2010 r. Zarządzeniem nr 55/2012
Prezesa ARiMR z 12 czerwca 2012 r.

wprowadzone zmiany w warunkach i zasadach udzielania
kredytów ARiMR do oprocentowania nie umożliwiają
finansowania kredytem preferencyjnym zakupu użytków rolnych
w celu wniesienia ich jako wkładu własnego do rolniczej
spółdzielni produkcyjnej.

TYTUŁ KONTROLI

Delegatura w Bydgoszczy

Organizacja i finansowanie turnusów rehabilitacyjnych
w województwie kujawsko-pomorskim

P/11/126

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Ochrona socjalna

Zabezpieczenie społeczne

Państwo sprawne i przyjazne
obywatelowi

CEL OGÓLNY
Ocena prawidłowości organizowania, realizacji i finansowania turnusów rehabilitacyjnych jako jednej z dwu
aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

podstawowych form

ZAKRES PODMIOTOWY
Kontrolę przeprowadzono na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w 5 powiatowych centrach pomocy, u 5 organizatorów
turnusów rehabilitacyjnych oraz w 5 ośrodkach, w których odbywały się turnusy. W przypadku 2 podmiotów tematyka kontroli obejmowała
realizację obowiązków zarówno organizatora, jak i ośrodka
Cele, zadania, organizacja i warunki dofinansowania ze środków PFRON rehabilitacji osób
niepełnosprawnych w formie turnusów rehabilitacyjnych zostały uregulowane w ustawie
z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych. Zgodnie z art. 9 ww. ustawy rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym
uczestnictwa w życiu społecznym. Według art. 10c ust. 2 ustawy organizatorami turnusów mogą być, na podstawie wpisu do rejestru
prowadzonego przez wojewodę, jednostki organizacyjne prowadzące co najmniej przez 2 lata działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych. Turnusy mogą być organizowane wyłącznie w ośrodkach zapewniających osobom niepełnosprawnym odpowiednie
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY
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warunki pobytu oraz bazę do prowadzenia rehabilitacji, które uzyskały wpis do rejestru ośrodków prowadzonego przez wojewodę.
Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach należy do zadań powiatu, a zadanie to jest
realizowane przez powiatowe centrum pomocy rodzinie (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a i ust. 2 pkt 1 ww. ustawy). Osoby niepełnosprawne są
kierowane do uczestnictwa w turnusie na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajdują, a wnioski tych osób o dofinansowanie
uczestnictwa w turnusie są składane w PCPR (art. 10f ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy). Warunkiem uczestnictwa w turnusie jest posiadanie
ważnego orzeczenia o niepełnosprawności.
NIK oceniła negatywnie realizację zadań dotyczących rehabilitacji społecznej osób
niepełnosprawnych prowadzonej w formie turnusów rehabilitacyjnych, które w wielu
przypadkach przeprowadzane były z pominięciem lub przy marginalnym udziale elementów tej rehabilitacji. Na taką sytuację wpłynęło
postępowanie organizatorów, którzy nie w pełni wywiązywali się z ustawowego obowiązku realizacji specjalistycznych programów
turnusów poprzez ograniczenie wymiaru zajęć obowiązkowych, niezapewnienie wymaganej kadry oraz organizację turnusów w ośrodkach
bez wymaganych uprawnień i niedostosowanych do niepełnosprawności uczestników. Jednocześnie stwierdzono brak nadzoru
powiatowych centrów pomocy rodzinie nad organizatorami i ośrodkami, w których odbywały się turnusy, wyrażający się m in.
w niepodejmowaniu kontroli organizatorów i ośrodków oraz akceptowaniu składania przez nich niekompletnych informacji o przebiegu
turnusu, pozbawionych opisu efektów rehabilitacji społecznej.
Negatywnie oceniono sposób kwalifikowania osób niepełnosprawnych do udziału w turnusach, w tym nieprzestrzeganie obowiązujących
zasad i warunków przyznawania dofinansowania, nieuprawnione zaniżanie wysokości dofinansowania, ograniczanie prawa osób
niepełnosprawnych do swobodnego wyboru organizatorów i ośrodków realizujących turnusy, brak weryfikacji danych dotyczących
uprawnień organizatorów i ośrodków oraz brak udziału pracownika socjalnego przy ocenie sytuacji społecznej osoby niepełnosprawnej.
NIK stwierdziła także, że powiatowe centra pomocy automatycznie przyznawały dofinansowanie do udziału w turnusie rehabilitacyjnym ze
środków PFRON osobom niepełnosprawnym uczestniczącym w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego i tym samym faworyzowały uczestników tych projektów, którzy uzyskiwali dofinansowanie z obu źródeł, pokrywające koszty
uczestnictwa w turnusie w 100 proc.,, podczas gdy pozostali uczestnicy otrzymywali dofinasowanie wyłącznie ze środków PFRON, które
pokrywało te koszty w ok. 30 proc.
Ośrodki, w których odbywały się turnusy rehabilitacyjne, oraz ich dobór dokonany przez organizatorów zostały przez NIK ocenione
pozytywnie, zwłaszcza pod względem standardu pobytu, likwidacji barier architektonicznych oraz dostosowania obiektów do rodzaju
i stopnia niepełnosprawności uczestników.

SYNTEZA

WNIOSKI POKONTROLNE
ZAWIADOMIENIA ORGANÓW ŚCIGANIA O PODEJRZENIU
POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA LUB WYKROCZENIA

Zawiadomienie do Sądu Rejonowego w Toruniu w sprawie
nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli Wojskowych
Zakładów Uzbrojenia SA w Grudziądzu oraz zawiadomienie do

prokuratury
w
Sławnie
dotyczące
nieprawidłowości
stwierdzonych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we
Włocławku.

TYTUŁ KONTROLI

Delegatura w Gdańsku

Funkcjonowanie systemów zarządzania emisjami gazów
cieplarnianych i handlu uprawnieniami do ich emisji

I/12/002

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Ochrona środowiska

Środowisko

Kontrola pozapriorytetowa

CEL OGÓLNY
Ocena prawidłowości funkcjonowania systemów zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i handlu uprawnieniami w Polsce w zakresie:
1. ograniczania krajowej emisji gazów cieplarnianych,
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2. realizacji procedur administracyjnych związanych z prowadzeniem projektów opartych na mechanizmie wspólnych wdrożeń
i mechanizmie czystego rozwoju,
3. prowadzenia krajowego rejestru jednostek Kioto i uprawnień do emisji
i monitorowania oraz rozliczania wielkości emisji i przyznanych uprawnień do emisji
ZAKRES PODMIOTOWY
Kontrolę przeprowadzono w Instytucie Ochrony Środowiska w Warszawie
Celem konwencji klimatycznej przyjętej w 1992 r. w Nowym Jorku jest ustabilizowanie
koncentracji gazów cieplarnianych wynikających z działalności człowieka w atmosferze na
poziomie niewywołującym istotnych zmian w klimacie. Państwa uprzemysłowione, łącznie
z krajami o gospodarkach w okresie przejściowym (kraje wschodniej i środkowej Europy oraz byłego Związku Radzieckiego)
są zobligowane do opracowania planów zmniejszenia emisji oraz do ochrony lasów i oceanów, które mogą pochłaniać gazy cieplarniane
z atmosfery. Protokół z Kioto natomiast jest międzynarodowym porozumieniem, w którym sformułowano zadania dla państw-stron, mające
na celu osiągnięcie określonych poziomów redukcji emisji gazów cieplarnianych. Kontrole najwyższych organów kontroli wskazują na
znaczne różnice w funkcjonowaniu systemów handlu uprawnieniami w poszczególnych krajach. Dotyczyły one m.in. sposobu
wykorzystania środków pochodzących ze sprzedaży uprawnień do emisji przez operatorów instalacji.
W większości krajów środkami tymi przedsiębiorstwa mogą swobodnie dysponować.
Kontrolą w Polsce objęto Instytut Ochrony Środowiska, w którego strukturze wyodrębniono m.in. Krajowy Ośrodek Bilansowania
i Zarządzania Emisjami (KOBIZE), do którego zadań należy m.in. administrowanie systemem handlu uprawnieniami. Nad wykonywaniem
tych zadań nadzór sprawuje Minister Środowiska.
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY

Kontrola NIK wykazała, że system zarządzania emisjami wspomagał realizację zobowiązań
międzynarodowych Polski w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, ich inwentaryzacji
oraz raportowania ilości zanieczyszczeń uwalnianych do powietrza. Procedury dotyczące prowadzenia projektów wspólnych wdrożeń na
terytorium Polski również były realizowane prawidłowo. Krajowy rejestr jednostek Kioto i uprawnień do emisji, działający na zasadach
określonych w ustawie o systemie zarządzania emisjami, prowadzony był rzetelnie, a wielkości emisji i przyznanych uprawnień do emisji
były prawidłowo rozliczane i monitorowane.
Polska zobowiązała się w protokole z Kioto do sześcioprocentowej redukcji emisji gazów cieplarnianych w latach 2008-2012 (w stosunku
do roku bazowego 1988). Tymczasem w 2010 r., wg danych zgromadzonych w KOBIZE, Polska ograniczyła emisję aż o 28,9 proc.
Realizacja tego zobowiązania wspierana była m.in. przez sprawnie działający system zarządzania emisjami.
W systemie zarządzania emisjami kluczową rolę odgrywa KOBIZE, zapewniając stronie polskiej wsparcie organizacyjne i eksperckie.
Kontrola NIK wykazała, że KOBIZE dobrze wywiązywał się ze swoich zadań. Skrupulatnie monitorował emisję gazów cieplarnianych
przez operatorów instalacji przemysłowych. Terminowo wydawał uprawnienia do emisji. Sporządzał opinie, na podstawie których Minister
Środowiska dawał zielone światło tzw. projektom wspólnych wdrożeń. Ponadto KOBIZE rzetelnie prowadził krajowy rejestr, czyli
elektroniczną bazę danych, w której utrzymywane były jednostki Kioto i uprawnienia do emisji. Rejestr ten był skutecznie zabezpieczony.
Potwierdziły to w praktyce liczne nieudane ataki o charakterze phishingu.
Kontrola wykazała, że system zarządzania emisjami w Europie jest narażony na działania oszustów, którzy wyłudzają podatek VAT przy
okazji handlu uprawnieniami do emisji CO2. Handel uprawnieniami związany jest ze znacznymi międzynarodowymi transferami pieniędzy.
Stwarza to sprzyjające warunki do oszustw podatkowych. W Danii i Norwegii wyłudzono z budżetów obu państw znaczące sumy przy
rozliczaniu podatku VAT z tytułu transakcji uprawnieniami do emisji. Aby ustrzec państwo przed dotkliwymi stratami, w krajach
skandynawskich zastosowano rozwiązanie nazywane odwróconym podatkiem VAT. W myśl tej zasady to kupujący jest zobowiązany do
rozliczenia podatku.

SYNTEZA

WNIOSKI POKONTROLNE
DE LEGE FERENDA
W celu zapewnienia kompletności informacji zgromadzonych
w krajowym systemie bilansowania i prognozowania emisji Rada
Ministrów powinna określić w drodze rozporządzenia, zgodnie
z delegacją określoną w art. 9 ust. 3 ustawy o systemie
zarządzania emisjami, zakres informacji w odniesieniu do
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poszczególnych sektorów gospodarki, jaki powinien być zawarty
w prognozach zmian aktywności, przedziały czasowe, dla
których sporządza się prognozy zmian aktywności, terminy
przekazywania prognoz zmian aktywności ministrowi
właściwemu do spraw środowiska.

Materiały analityczne do sprawozdania

TYTUŁ KONTROLI

Delegatura w Gdańsku

Wykorzystanie nieruchomości gminnych na podstawie umów
najmu, dzierżawy i użyczenia

P/11/128

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Mieszkalnictwo i infrastruktura
komunalna

Budownictwo, lokalne planowanie
i zagospodarowanie przestrzenne oraz
mieszkalnictwo

Państwo efektywnie zarządzające
zasobami publicznymi

CEL OGÓLNY
Ocena legalności, gospodarności i rzetelności działań wybranych gmin w zakresie wykorzystania nieruchomości gminnych na cele
komercyjne i niekomercyjne na podstawie umów najmu, dzierżawy i użyczenia
ZAKRES PODMIOTOWY
Kontrolą objęto 21 jednostek: 16 urzędów miast/gmin oraz 5 jednostek organizacyjnych gmin realizujących zadania związane z najmem,
dzierżawą i/lub użyczaniem nieruchomości gminnych z województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego
i zachodniopomorskiego
Zasady gospodarowania nieruchomościami były normowane przez uchwały rady miasta/gminy,
natomiast stawki z tytułu opłat za najem i dzierżawę nieruchomości były określane
w zarządzeniach burmistrzów, jak również w uchwałach rady miasta. Według stanu na
30 kwietnia 2011 r. skontrolowane jednostki były stroną łącznie 3715 umów dzierżawy, najmu bądź użyczenia nieruchomości. Z tytułu
dzierżawy i najmu nieruchomości uzyskiwano średnio 858,3 tys. zł czynszu miesięcznie. Do szczegółowego badania metodą doboru
celowego wybrano 374 umowy, łącznie obejmujące kwotę miesięcznego czynszu w wysokości 396,2 tys. zł.
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY

Problemem wynikającym z ustaleń niniejszej kontroli było niewywiązywanie się przez
większość ze skontrolowanych gmin z ustawowego obowiązku sporządzania planów
wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości. Aż 87 proc. skontrolowanych urzędów nie wykonało tego zadania. Plany te powinny być
istotnym narzędziem długofalowej polityki rozwoju gminy w zakresie gospodarowania nieruchomościami. Działania te miałyby na celu
ograniczenie ryzyka występowania decyzji przypadkowych, doraźnych i niegospodarnych. Dodać należy, iż brak przedmiotowych planów
nie tylko uniemożliwiał identyfikację ewentualnych potrzeb, lecz także oznaczał brak jawności i przejrzystości zamierzeń gmin wobec
części nieruchomości.
W większości skontrolowanych jednostek stwierdzono nieliczne przypadki nieprawidłowości, które dotyczyły głównie:
- niesporządzania i niepodawania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub najmu bądź
publikowania wykazów niekompletnych,
- zawierania umów najmu i dzierżawy bez przeprowadzenia przetargu, pomimo istnienia takiego obowiązku,
- opieszałego i nieskutecznego prowadzenia działań windykacyjnych wobec dłużników zalegających z opłatami za udostępnione
nieruchomości,
- formalnych niezgodności zawartych umów z obowiązującymi aktami prawa, w szczególności z uchwałami rad gmin i zarządzeniami
burmistrzów.
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli niewielka skala stwierdzonych nieprawidłowości sprawiła, iż nie miały one istotnego wpływu na
kontrolowaną działalność.
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TYTUŁ KONTROLI

Delegatura w Gdańsku

Wykorzystanie środków publicznych przez wybrane ogrody
zoologiczne

P/11/129

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Ochrona środowiska

Środowisko

Państwo efektywnie zarządzające
zasobami publicznymi

CEL OGÓLNY
Ocena prawidłowości wykorzystania środków finansowych na realizację niektórych zadań wykonywanych przez wybrane ogrody
zoologiczne
ZAKRES PODMIOTOWY
Kontrolą planową objęto 9 największych, zarówno pod względem liczebności zwierząt, jak i powierzchni zajmowanego terenu, polskich
ogrodów zoologicznych: w Chorzowie, Krakowie, Łodzi, Opolu, Płocku, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu i Zamościu, należących do
Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych i Akwariów. Kontrolą rozpoznawczą, której wyniki przedstawiono w informacji
o wynikach kontroli (planowej), objęto zoo w Gdańsku
Rośliny, zwierzęta i grzyby gatunków zagrożonych wyginięciem w środowisku przyrodniczym
podlegają ochronie ex situ w ogrodach zoologicznych, ogrodach botanicznych lub bankach
genów. Zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody do obowiązków podmiotów, które
uzyskały zezwolenie na prowadzenie ogrodu zoologicznego, należy: uczestnictwo w badaniach naukowych, które mają na celu ochronę
gatunków zagrożonych wyginięciem w stanie wolnym, edukacja w zakresie ochrony gatunkowej zwierząt, z uwzględnieniem ochrony
różnorodności biologicznej, prowadzenie hodowli zwierząt gatunków zagrożonych wyginięciem, w celu ich ochrony ex situ, a następnie
wprowadzenie do środowiska przyrodniczego w ramach programów ochrony tych gatunków, przetrzymywanie zwierząt w warunkach
odpowiadających ich potrzebom biologicznym, prowadzenie dokumentacji hodowlanej. Ogrody objęte kontrolami planową i rozpoznawczą
są członkami Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych i Akwariów, które skupia najbardziej liczące się zoo w Europie.
Warunkiem członkostwa w tym stowarzyszeniu jest przede wszystkim spełnianie przez ogród zoologiczny międzynarodowych standardów
hodowli i utrzymywania zwierząt w zoo, prowadzenie działalności edukacyjnej oraz uczestnictwo w programach ratowania gatunków
zagrożonych wyginięciem. Działalność 8 kontrolowanych ogrodów zoologicznych prowadzona była w formie samorządowej jednostki
budżetowej, zoo we Wrocławiu – w formie spółki prawa handlowego, a zoo w Krakowie – jako jednostka organizacyjna prowadzona przez
fundację ustanowioną przez miasto Kraków. Ogrody zoologiczne pełnią ważne funkcje społeczne. Oprócz funkcji ochronnej, związanej
z zachowaniem gatunków zagrożonych wyginięciem, pełnią m.in. funkcję edukacyjną, związaną z możliwością obcowania ze zwierzętami
i uczenia się wpływu dzisiejszej cywilizacji na środowisko naturalne, oraz badawczą – cenne źródło gromadzenia informacji o zwierzętach.
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY

Ogrody zoologiczne, które podlegały kontroli i ocenie Najwyższej Izby Kontroli, wykorzystywały
środki finansowe wyłącznie na działalność statutową, związaną przede wszystkim
z prowadzeniem hodowli i utrzymaniem zwierząt, podejmując także wysiłki, mimo ograniczeń wynikających z wielkości posiadanych
środków, służące zapewnieniu zwierzętom odpowiednich warunków bytowych oraz propagowaniu idei ochrony przyrody. Działania te
przyniosły pozytywne skutki, m.in. w 2010 r. skontrolowane ogrody odwiedziło ponad 3 mln osób. W większości kontrolowanych zoo
stwierdzono istotne słabości niektórych elementów i mechanizmów kontroli zarządczej, których skutkiem były nieprawidłowości przy
dokonywaniu i rozliczaniu wydatków, w tym przede wszystkim: udzielanie zamówień publicznych z pominięciem przepisów prawa
zamówień publicznych (3 zoo) lub w niewłaściwych trybach (2 zoo), realizacja zamówień publicznych, których przedmiotem były roboty
budowlane, bez zachowania wymogów formalnych określonych w prawie budowlanym (7 zoo), prowadzenie ksiąg rachunkowych
niezgodnie z niektórymi przepisami o rachunkowości (6 zoo). We wszystkich ogrodach stwierdzono formalne naruszenia przepisów
rozporządzenia Ministra Środowiska z 20 grudnia 2004 r. w sprawie warunków hodowli i utrzymywania poszczególnych grup gatunków
zwierząt w ogrodzie zoologicznym, dotyczące zapewnienia zwierzętom minimalnych warunków przestrzennych ich hodowli i utrzymywania.
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Spowodowane to było przede wszystkim brakiem środków pieniężnych na przeprowadzenie niezbędnych modernizacji istniejących
obiektów oraz na budowę nowych pawilonów i wybiegów. Do powstania tych nieprawidłowości przyczyniły się także trudności
w interpretacji niektórych przepisów rozporządzenia oraz nieuwzględnienie w tym akcie prawnym wszystkich potrzeb biologicznych
niektórych gatunków zwierząt.

WNIOSKI POKONTROLNE
DE LEGE FERENDA

SYSTEMOWE

Do Ministra Środowiska: dokonanie analizy przepisów
rozporządzenia Ministra Środowiska z 20 grudnia 2004 r.
w sprawie warunków hodowli i utrzymywania poszczególnych
grup gatunków zwierząt w ogrodzie zoologicznym (Dz.U. z 2005
r. Nr 5, poz. 32) pod kątem potrzeby jego zmiany, w tym
doprecyzowania przepisów, w celu ograniczenia ryzyka ich
błędnej interpretacji, a także zapewnienia zwierzętom w zoo
warunków przestrzennych, które w optymalnym stopniu będą
uwzględniały ich potrzeby biologiczne.

ZAWIADOMIENIA ORGANÓW ŚCIGANIA O PODEJRZENIU
POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA LUB WYKROCZENIA

Skierowano 3 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia
przestępstwa, polegającego na przeprowadzeniu w zoo robót
budowlanych bez wymaganego zgłoszenia organom
architektoniczno-budowlanym o zamiarze rozpoczęcia tych
robót; skierowano do sądu rejonowego wniosek o ukaranie za
popełnienie wykroczenia, polegającego na prowadzeniu zoo we
Wrocławiu bez aktualnego zezwolenia Generalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska.

Do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska: zapewnienie
wywiązywania się przez podległych regionalnych dyrektorów
ochrony środowiska z obowiązku przeprowadzania (raz na
3 lata) okresowych kontroli ogrodów zoologicznych.
Do organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego:
1) wzmocnienie nadzoru nad prowadzeniem gospodarki
finansowej przez zoo, 2) rozważenie możliwości zwiększenia
środków finansowych na działalność zoo w celu zapewnienia
wszystkim gatunkom zwierząt minimalnych warunków
przestrzennych i niezbędnego wyposażenia do ich hodowli
i utrzymywania.
ZAWIADOMIENIA W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM
DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

Skierowano 3 zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów
publicznych, które polegały na: 1) niezamieszczeniu w Biuletynie
Zamówień Publicznych ogłoszeń o udzieleniu zamówienia
publicznego; 2) udzieleniu zamówień publicznych, których
wartość przekroczyła wyrażoną w złotych równowartość kwoty
14 tys. euro, z pominięciem przepisów prawa zamówień
publicznych; 3) zaciągnięciu zobowiązań pieniężnych
w wysokości przekraczającej zakres upoważnienia, tj. wyższej
niż kwoty wydatków określone w zatwierdzonym planie
finansowym zoo.

Delegatura w Gdańsku

TYTUŁ KONTROLI

Funkcjonowanie funduszy sołeckich
P/12/134

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Ogólne usługi publiczne

Administracja publiczna

Kontrola pozapriorytetowa

CEL OGÓLNY
Ocena funkcjonowania funduszy sołeckich
ZAKRES PODMIOTOWY
Kontrolę przeprowadzono w 36 urzędach położonych na terenie 9 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)
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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 proc.). Zwiększyła się także kwota wydatków budżetowych poniesionych
w tych latach przez gminy ogółem w ramach funduszu, ze 167 839 tys. zł do 205 345 tys. zł, tj. o 22 proc.
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY

Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości,
funkcjonowanie funduszy sołeckich w skontrolowanych gminach. Wójtowie gmin 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.
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim naruszania przez wójtów przepisów ustawy z 20 lutego 2009 r. o funduszu
sołeckim przy ustalaniu wysokości środków funduszu przypadających poszczególnym sołectwom (75 proc. gmin) i ich wykorzystaniu
(47 proc. gmin), a w konsekwencji pobrania z budżetu państwa dotacji w nadmiernej wysokości ogółem 114,1 tys. zł (58 proc. 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.

SYNTEZA

WNIOSKI POKONTROLNE
ZAWIADOMIENIA ORGANÓW ŚCIGANIA O PODEJRZENIU
POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA LUB WYKROCZENIA

DE LEGE FERENDA
Do Ministra Administracji i Cyfryzacji: 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:
1) dokonywania zmian w trakcie roku budżetowego
przedsięwzięć
zgłoszonych
we
wnioskach
sołectw;
2) uzupełnienia
przez
zebranie
wiejskie
wniosku
niespełniającego wymogów formalnych określonych w art. 4
ust. 3 ustawy o funduszu sołeckim; 3) sumowania środków
przysługujących kilku sołectwom i realizowania przez nie
wspólnego przedsięwzięcia.

Skierowano zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia
przestępstwa, polegającego na doprowadzeniu przez zastępcę
wójta do wyrządzenia gminie szkody majątkowej, w związku
z nieprawidłowością przy udzieleniu zamówienia publicznego.
ZAWIADOMIENIA W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM
DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

Skierowano zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów
publicznych, które polegało na wykorzystaniu niezgodnie
z przeznaczeniem dotacji z budżetu państwa, otrzymanej tytułem
refundacji części wydatków wykonanych w ramach funduszu
sołeckiego.

TYTUŁ KONTROLI

Delegatura w Katowicach

Tworzenie funduszy likwidacji kopalń i zakładów górniczych
oraz gospodarowanie ich środkami przez spółki górnictwa
węgla kamiennego
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CEL OGÓLNY
Ocena prawidłowości tworzenia i gospodarowania przez przedsiębiorstwa prowadzące eksploatację węgla kamiennego funduszami
likwidacji zakładów górniczych oraz funkcjonującymi w latach 2000-2011 funduszami likwidacji kopalń
ZAKRES PODMIOTOWY
Kontroli poddano Kompanię Węglową SA, Katowicki Holding Węglowy SA, KWK „Kazimierz Juliusz” Sp. z o.o., Jastrzębską Spółkę
Węglową SA, Południowy Koncern Węglowy SA i Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA
Problematykę wydobywania kopalin ze złóż w badanym okresie regulowała ustawa z 4 lutego
1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze. W Polsce działało w tym czasie 6 spółek z udziałem
Skarbu Państwa, których zakłady górnicze prowadziły podziemną eksploatację węgla
kamiennego. Obowiązek tworzenia od 2000 r. przez tego typu przedsiębiorców funduszy likwidacji kopalń (FLK) został wprowadzony
przepisami ustawy z 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki
rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych. Ustawę tę uchwalono w okresie realizacji rządowego programu
restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, którego celem było doprowadzenie do rentowności górnictwa węgla kamiennego, a jej
istotnym elementem było ograniczenie zdolności wydobywczych, co zamierzano osiągnąć m.in. poprzez likwidację trwale nierentownych
kopalń. Ponieważ przedsiębiorcy górniczy nie posiadali środków na ich likwidację, konieczne było pokrycie tych kosztów ze środków
pochodzących z budżetu państwa. Aby zapobiec takiej sytuacji w przyszłości, w drodze ustawy zobowiązano spółki górnictwa węgla
kamiennego do gromadzenia środków na przyszłą likwidację kopalń poprzez coroczne przekazywanie na specjalny rachunek pewnej
kwoty, przy czym środki te, począwszy od 1 stycznia 2006 r., miały stanowić jedyne źródło finansowania tego typu działań.
Podobną regulację – jednak obejmującą wszystkie podmioty prowadzące eksploatację złóż surowców naturalnych na podstawie koncesji –
wprowadzono w 2001 r. poprzez nowelizację ustawy z 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze. W nowelizacji tej zobowiązano
przedsiębiorców górniczych do utworzenia od 1 stycznia 2002 r. funduszu likwidacji zakładu górniczego (FLZG). Na funduszu tym
gromadzone miały być środki przeznaczone na finansowanie przyszłych robót likwidacyjnych, a przekazywane na rachunek FLZG kwoty
stawały się kosztem uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
Zarówno w stosunku do środków zgromadzonych na FLK, jak i na FLZG, zastosowano ochronę prawną polegającą na zakazie ich
egzekucji, a także procedurę ograniczającą przedsiębiorcy możliwość korzystania z nich na cel inny niż określony w ww. ustawach.
Przedsiębiorca wraz z przedkładanym bankowi wnioskiem o wypłatę środków funduszu obowiązany był do przedłożenia zatwierdzonego
przez okręgowy urząd górniczy planu całkowitej lub częściowej likwidacji zakładu górniczego. W przypadku przedsiębiorców górniczych
wydobywających węgiel kamienny zasady dostępu do środków FLZG zostały w istotny sposób zliberalizowane ustawą z 7 września
2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015, która weszła w życie 1 stycznia 2008 r. W art. 11 tej ustawy
dopuszczono bowiem wypłatę środków FLZG na zadania likwidacyjne ujęte w planie ruchu zakładu górniczego, co w praktyce oznacza, że
ze środków FLZG finansowane mogą być czynności związane z bieżącą eksploatacją, takie jak likwidacja zbędnych wyrobisk lub
urządzeń eksploatacyjnych.
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY

Izba zwróciła uwagę na nieracjonalność reguły gromadzenia funduszy likwidacji kopalń opartej
na amortyzacji, bowiem im starsza była kopalnia, tym mniej jej składników podlegało
amortyzacji, a więc odpisy były mniejsze. Dotyczyło to zwłaszcza kopalń wyeksploatowanych – o skromnych zasobach węgla
i nierentownych. Tym bardziej więc uzasadnione stawały się wątpliwości, czy środki zebrane na FLK do końca 2005 r. wystarczą na
pokrycie kosztów likwidacji. Nie było też, co podkreślała NIK, bezpośredniej zależności między wielkością amortyzacji i wielkością odpisów
na fundusz a przyszłymi kosztami likwidacji kopalń. Tym samym koncepcja tworzenia funduszu likwidacji kopalń przyjęta w ustawie
o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej nie sprawdziła się.
Przyjęta w 2001 r. nowelizacja prawa geologicznego i górniczego zastąpiła 1 lipca 2002 r. dotychczasowy FLK funduszem likwidacji
zakładu górniczego. Cel utworzenia FLZG był ten sam co poprzednio – zgromadzenie środków na likwidację zakładu w przyszłości.
Przedsiębiorcy zostali zobowiązani do założenia wyodrębnionego rachunku bankowego FLZG i odprowadzania na niego wpłat
w wysokości od 3 do 10 proc. wartości amortyzacji obliczanej od środków trwałych zakładu górniczego. Także ten mechanizm nie
zapewnił zgromadzenia sum wystarczających na pokrycie kosztów likwidacji kopalń.
Izba stwierdziła, że ograniczenie podstawy naliczania odpisu do amortyzacji samych środków trwałych znacznie – w porównaniu z FLK –
zmniejszyło wysokość wpłat na FLZG. Jednocześnie, aby móc prawidłowo określić wartość odpisu, niezbędne było precyzyjne ustalenie,
które środki trwałe wchodziły w skład zakładu górniczego, co okazało się niesłychanie kłopotliwe. NIK odkryła w związku z tym przypadki
zawyżania wykazywanych w sprawozdaniach finansowych kosztów uzyskania przychodu, a więc płacenia niższego niż należny podatku
dochodowego.
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W latach 2003-2010 na rachunek FLZG odprowadzono 403,7 mln zł, licząc wraz z aktywami FLK. Spółki wykorzystały łącznie 144 mln zł,
jednak żadna z nich przez 10 lat funkcjonowania obecnych rozwiązań prawnych nie zgromadziła na funduszu danego zakładu górniczego
kwoty wystarczającej na jego likwidację. Nadto ustawa o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 zezwala od
2008 r. na wykorzystywanie FLZG do finansowania bieżącej likwidacji obiektów, urządzeń lub wyrobisk. Tym sposobem środki funduszu
są angażowane w sposób odmienny od pierwotnego celu jego utworzenia – końcowej likwidacji zakładu górniczego.

WNIOSKI POKONTROLNE
ZAWIADOMIENIA ORGANÓW ŚCIGANIA O PODEJRZENIU
POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA LUB WYKROCZENIA

DE LEGE FERENDA
Najwyższa Izba Kontroli sformułowała następujące wnioski
końcowe, które wskazują na potrzebę podjęcia działań mających
na celu zmianę przepisów określających zasady tworzenia
i gromadzenia środków funduszu likwidacji zakładu górniczego
na podstawie procentowej stawki obliczonej w danym roku
obrotowym amortyzacji środków trwałych zakładu górniczego
oraz
możliwości wykorzystywania środków funduszu na
potrzeby bieżącej działalności.

Skierowano do Izby Skarbowej w Katowicach wniosek
o wszczęcie kontroli w KW SA i KHW SA.

TYTUŁ KONTROLI

Delegatura w Katowicach

Usuwanie przez przedsiębiorców górniczych szkód
wywołanych ruchem zakładu górniczego
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Państwo sprawne i przyjazne
obywatelowi

CEL OGÓLNY
Ocena działań podejmowanych przez przedsiębiorców górniczych związanych z usuwaniem szkód spowodowanych ruchem zakładu
górniczego oraz ocena działań organów wykonawczych gmin i organów nadzoru górniczego pod kątem kształtowania polityki
przestrzennej na terenach narażonych na wystąpienie szkód górniczych
ZAKRES PODMIOTOWY
Kompania Węglowa SA w Katowicach – KWK „Sośnica - Makoszowy” w Zabrzu, Kompania Węglowa SA w Katowicach – KWK „Marcel”
w Radlinie, Kompania Węglowa SA w Katowicach – KWK „Bobrek-Centrum” w Bytomiu, Katowicki Holding Węglowy SA w Katowicach –
KWK „Mysłowice-Wesoła” w Mysłowicach, Katowicki Holding Węglowy SA w Katowicach – KWK „Murcki-Staszic” w Katowicach,
Jastrzębska Spółka Węglowa SA w Jastrzębiu-Zdroju – KWK „Borynia -Zofiówka” w Jastrzębiu-Zdroju, Południowy Koncern Węglowy SA
w Jaworznie – KWK „Janina” w Libiążu, Urząd Miasta w Bytomiu, Urząd Gminy Gierałtowice, Urząd Miasta w Jastrzębiu-Zdroju, Urząd
Gminy Marklowice, Urząd Miasta Katowice, Urząd Miasta Mysłowice, Urząd Miejski w Libiążu, Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach,
Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach, Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku, Spółka Restrukturyzacji Kopalń SA w Bytomiu
W okresie objętym kontrolą zasady i warunki wydobywania kopalin ze złóż, a także
odpowiedzialność za szkody wyrządzone ruchem zakładu górniczego w związku
z wydobywaniem kopalin regulowała ustawa – Prawo geologiczne i górnicze
(od 1 stycznia 2012 r. zagadnienia te reguluje nowa ustawa z 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (npgg). Prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie wydobywania kopalin ograniczone zostało do przedsiębiorców posiadających koncesje. Zgodnie
z art. 16 ust. 5 ww. ustawy udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż wymagało uzgodnienia z właściwym wójtem, burmistrzem
albo prezydentem miasta. Uzgodnienie następowało na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp),
a w przypadku jego braku na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY
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Zgodnie z art. 54 pgg przed przystąpieniem do wydobywania kopaliny przedsiębiorca, na podstawie dokumentacji geologicznej,
sporządzał projekt zagospodarowania złoża (pzz), który m.in. powinien zapewniać stosowanie technologii eksploatacji ograniczających
ujemny wpływ na środowisko. (art. 55 ust.1 pkt 2 pgg). Pzz, przed przyjęciem go przez organ koncesyjny, wymagał zasięgnięcia opinii
właściwego miejscowo organu nadzoru górniczego ( art. 55 ust. 4 pgg). Ruch zakładu górniczego odbywał się na podstawie planu ruchu
zakładu górniczego, podlegającego zatwierdzeniu, w formie decyzji, przez właściwy organ nadzoru górniczego ( art. 63 i 64 ust. 4 pgg).
Odpowiedzialnym za szkodę spowodowaną ruchem zakładu górniczego, jak wynika z art. 91 ust. 1 pgg, jest przedsiębiorca prowadzący
ruch zakładu górniczego powodujący szkodę. Jeżeli nie można ustalić, kto wyrządził szkodę, odpowiada za nią przedsiębiorca, który
w chwili ujawnienia się szkody jest uprawniony do wydobywania kopaliny w granicach obszaru górniczego. Natomiast w razie, gdy brak
przedsiębiorcy odpowiedzialnego za szkodę albo jego następcy prawnego, roszczenia przysługują przeciwko Skarbowi Państwa (art. 96
pgg, a obecnie art. 146 ust. 4 npgg). Podmiotem reprezentującym Skarb Państwa w sprawach o roszczenie z tytułu naprawy szkód
spowodowanych ruchem zakładu górniczego jest właściwy miejscowo organ nadzoru górniczego, tj. dyrektor okręgowego urzędu
górniczego, na którego terenie właściwości ujawniła się szkoda.
Zgodnie z art. 145 npgg, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, do naprawiania szkód stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. W myśl art. 147
ust. 3 npgg obowiązek przywrócenia stanu poprzedniego ciąży na tym, kto jest odpowiedzialny za szkodę. Jednak poszkodowany, za
zgodą podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, może wykonać obowiązek (przywrócenie stanu poprzedniego) w zamian za zapłatę
odpowiedniej kwoty pieniężnej. Postępowanie ugodowe, o którym mowa w art. 97 ust. 2 pgg (151 ust. 2 npgg), może zostać wszczęte
zarówno przez poszkodowanego, jak i przedsiębiorcę.
Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, działania
przedsiębiorców, organów nadzoru górniczego i gmin w realizacji zadań i obowiązków
związanych z usuwaniem szkód górniczych wywołanych ruchem zakładów górniczych oraz kształtowaniem polityki przestrzennej.
Pomimo nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania przedsiębiorców górniczych w zakresie związanym
z zapewnieniem przez nich warunków organizacyjno-prawnych do realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z ustawy – Prawo
geologiczne i górnicze oraz wywiązywanie się z obowiązku naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego. Taką ocenę
otrzymała też realizacja przez przedsiębiorców warunków pozytywnego zaopiniowania przez organy wykonawcze gmin ich planów ruchu
zakładu górniczego, ograniczających projektowany w nich negatywny wpływ na środowisko.
Negatywnie natomiast NIK ocenia działalność przedsiębiorców niezgodną z warunkami określonymi w koncesjach.
Nieprawidłowości polegały m.in. na:
• prowadzeniu w dwóch na siedem skontrolowanych zakładów górniczych działalności niezgodnie z warunkami określonymi w koncesjach,
w części dotyczącej ochrony powierzchni przed skutkami prowadzonej eksploatacji,
• nielegalnych zapisach zawartych w projektach zagospodarowania złoża i planach ruchu zakładu górniczego, które stwierdzono w dwóch
zakładach górniczych,
• nielegalnych zapisach w regulacjach wewnętrznych jednej z kontrolowanych spółek, dotyczących sposobu postępowania przy usuwaniu
szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego.
NIK ocenia pozytywnie, pomimo nieprawidłowości, działania organów wykonawczych gmin w zakresie wykorzystania przez nie uprawnień
dotyczących kontroli nad zakładami górniczymi w sferze oddziaływania prowadzonej przez nie eksploatacji na środowisko. Organy gmin,
opiniując projekty planów ruchu zakładów górniczych, warunkowały ich pozytywną opinię wykonaniem konkretnych zadań ograniczających
negatywne skutki eksploatacji na powierzchni.
Nieprawidłowość zaobserwowana przez kontrolerów polegała na pozytywnym zaopiniowaniu projektu planu ruchu zakładu górniczego
zawierającego niezgodne z koncesją zapisy w zakresie oddziaływania eksploatacji na tereny zabudowane gminy.
Natomiast jako nielegalne i niegospodarne (w ówczesnym stanie prawnym) NIK oceniła działania organów wykonawczych gmin
w zakresie kształtowania polityki przestrzennej na terenach narażonych na wystąpienie szkód górniczych, co uzasadniają następujące
nieprawidłowości:
• niewypełnienie, określonego w pgg, obowiązku sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów
górniczych; jedynie dwie gminy, na siedem skontrolowanych, sporządziły powyższe plany dla wszystkich terenów górniczych znajdujących
się w ich granicach administracyjnych,
• nienaliczanie i niedochodzenie od przedsiębiorców górniczych należności z tytułu kosztów sporządzenia projektów miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych; tylko jedna gmina, na siedem skontrolowanych, zrealizowała to uprawnienie,
• nielegalne wydawanie, w przypadku jednej gminy, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania na terenach górniczych.
NIK ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, działania organów nadzoru górniczego w zakresie kształtowania polityki
przestrzennej na terenach górniczych oraz nadzór nad ruchem zakładów górniczych w aspekcie zapobiegania występowaniu szkód
górniczych. Negatywnie natomiast Izba ocenia zatwierdzenie planu ruchu zakładu górniczego z zapisami niezgodnymi z koncesją.
Dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych współuczestniczyli w opracowaniu planów miejscowych gmin obejmujących tereny górnicze,
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poprzez wnoszenie uwag do ich projektów dotyczących zapewnienia przedsiębiorcom górniczym wykonania uprawnień określonych
w posiadanych przez nich koncesjach. Jako rzetelne i gospodarne NIK oceniła reprezentowanie przez dyrektorów OUG Skarbu Państwa
w postępowaniach o naprawę szkód górniczych wywołanych ruchem nieistniejących już zakładów górniczych, niemających następców
prawnych.
Nieprawidłowości wystąpiły w jednym, na trzy skontrolowane, okręgowym urzędzie górniczym i polegały m.in. na:
• zatwierdzeniu planów ruchu zakładu górniczego i opiniowaniu projektów zagospodarowania złoża zawierających postanowienia
niezgodne z udzieloną koncesją,
• nierzetelnym nadzorze nad ruchem właściwych miejscowo zakładów górniczych w zakresie przestrzegania przez nie warunków
określonych w koncesji.

WNIOSKI POKONTROLNE
ZAWIADOMIENIA ORGANÓW ŚCIGANIA O PODEJRZENIU
POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA LUB WYKROCZENIA

Skierowano dwa zawiadomienia do prokuratury o możliwości
popełnienia przestępstwa polegającego na wydobywaniu kopalin
ze złóż z naruszeniem warunków posiadanych koncesji.

TYTUŁ KONTROLI

Delegatura w Katowicach

Gospodarka ściekowa gmin na obszarach nieobjętych
systemem kanalizacji zbiorczej w latach 2009-2011 (I półrocze)

P/11/133

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Ochrona środowiska

Środowisko

Państwo sprawne i przyjazne
obywatelowi

CEL OGÓLNY
Ocena skuteczności wykonywania przez organy gminy zadania własnego gminy: usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych na
obszarach gminy nieobjętych systemem zbiorczej kanalizacji sanitarnej
ZAKRES PODMIOTOWY
Kontrolą objęto 28 gmin, w tym 7 miejskich, 10 miejsko-wiejskich i 11 wiejskich, w województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim,
łódzkim, mazowieckim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim i śląskim. Przy doborze jednostek do kontroli uwzględniono odsetek liczby
mieszkańców nieposiadających dostępu do kanalizacji sanitarnej oraz rodzaj gminy
Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym usuwanie i oczyszczanie ścieków
komunalnych, należy, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym, do zadań własnych gminy. Obowiązki podmiotów uczestniczących w gospodarce
ściekowej (właścicieli nieruchomości, organów gmin oraz przedsiębiorców wykonujących usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych)
reguluje ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996 r.
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY

W gminach, które nie mają kanalizacji, udaje się średnio oczyścić jedynie 8 proc. wytworzonych
nieczystości. To za mało, ponieważ w skali kraju oznacza to, że co roku do środowiska trafiają
ścieki o objętości większej niż jezioro Śniardwy.
Co roku sieciami wodociągowymi dociera do mieszkańców Polski ponad 2 mld m 3 wody, z czego po zużyciu tylko 60 proc. odprowadzane
jest do oczyszczalni ścieków. Reszta nieczystości trafia w większości prosto do środowiska. Jedynie 3,4 proc. niepodłączonych do
kanalizacji nieruchomości posiada przydomowe oczyszczalnie. Pozostałe wyposażone są w zbiorniki bezodpływowe, które – jak wynika
z kontroli NIK – nie są opróżniane z odpowiednią częstotliwością.
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NIK wskazuje na kilka przyczyn tego stanu rzeczy. Żadna ze skontrolowanych gmin nie prowadziła skutecznego nadzoru nad
właścicielami nieruchomości, których obowiązkiem jest wywóz nieczystości ze zbiorników bezodpływowych (połowa gmin nie prowadziła
ewidencji zbiorników oraz przydomowych oczyszczalni, a co piąta robiła to nierzetelnie). Większość gmin (71 proc.) nie podejmowała
żadnych działań, by wyegzekwować od mieszkańców usuwanie nieczystości zgodnie z przepisami. W co piątej wysyłano do właścicieli
jedynie wezwania do okazania umów i dowodów opłat za wywóz nieczystości. Jeżeli już prowadzono kontrole na miejscu, to skutki tych
działań były mizerne. Urzędnicy gminni lub strażnicy miejscy w przypadku ujawnienia nieprawidłowości ograniczali się zazwyczaj do
pouczeń, natomiast rzadko wszczynali postępowania kończące się grzywną lub sprawą sądową. Przykładowo w gminie Zielona Góra,
gdzie w przypadku 126 nieruchomości stwierdzono brak umów, a 8 budynków w ogóle nie było wyposażonych w instalacje do odbioru
ścieków, wydano 115 pouczeń, wystawiono 10 mandatów i wszczęto 1 postępowanie sądowe. Wskutek braku zdecydowanych działań ze
strony gmin powstała sytuacja, w której opłacało się nielegalnie wprowadzać ścieki do środowiska. Każda forma ich legalnego usuwania
wiąże się bowiem z koniecznością poniesienia kosztów. Cena odebrania 1 m3 ścieków systemem kanalizacji wynosiła około 6 zł, zaś
wywiezienie wozem asenizacyjnym 12-40 zł.
NIK zwraca także uwagę, że wójtowie nie radzili sobie z nadzorem nad przedsiębiorcami świadczącymi usługi wywozu nieczystości.
Aż w 90 proc. skontrolowanych gmin firmy w ogóle nie sporządzały i nie przekazywały do urzędów wykazów umów na opróżnianie
zbiorników. W większości gmin (65 proc.) odnotowano przypadki, gdy przedsiębiorcy nie dostarczali rocznych informacji o ilości
odebranych nieczystości.
Wszystkie gminy podejmowały działania w celu budowy lub rozbudowy oczyszczalni. Wprawdzie tylko połowa z nich posiada obecnie
możliwość przyjęcia i oczyszczenia wytworzonych na swoim terenie nieczystości, ale w żadnej nie stwierdzono przypadku odmowy
przyjęcia ścieków przez stację zlewną. Nawet niewielkie oczyszczalnie dysponowały rezerwami przepustowości.
To się może jednak zmienić wraz ze skuteczniejszym egzekwowaniem od właścicieli nieruchomości obowiązku wywozu nieczystości.
Zwiększenie ilości ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym może przeciążyć istniejące oczyszczalnie. NIK wskazuje, że w tej sytuacji
dobrym rozwiązaniem byłaby równoczesna rozbudowa kanalizacji na terenach miejskich oraz dofinansowanie budowy przydomowych
oczyszczalni na terenach o rozproszonej zabudowie. Tak zrobiono np. w gminie Małomice (woj. lubuskie), gdzie liczba osób
nieposiadających dostępu do oczyszczalni ścieków (gminnej lub przydomowej) zmniejszyła się w ciągu dwóch lat z 63 do 14 proc.

TYTUŁ KONTROLI

Delegatura w Katowicach

Utrzymanie przez gminy czystości i porządku w miejscach
publicznych
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COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Ochrona środowiska

Środowisko

Państwo sprawne i przyjazne
obywatelowi

CEL OGÓLNY
Ocena legalności, rzetelności i gospodarności działań podstawowych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie utrzymania czystości
i porządku w miejscach publicznych
ZAKRES PODMIOTOWY
Kontrolę przeprowadzono w 36 jednostkach (w tym w 35 urzędach gmin oraz w jednej komunalnej osobie prawnej) z województw:
dolnośląskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego
Dane statystyczne GUS i doniesienia medialne świadczyły o występowaniu w Polsce
problemów z utrzymaniem czystości i porządku w miejscach publicznych. Potwierdzały to m.in.
dzikie wysypiska odpadów występujące nawet w centrach miast; zaśmiecone ulice, place
i przystanki; niedostateczna liczba urządzeń do gromadzenia odpadów w miejscach publicznych; zanieczyszczone odchodami zwierząt
domowych tereny wspólnego użytkowania; nieliczne szalety publiczne.
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY
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Na powyższe wpływa wiele czynników, w tym niepełna lub nieskuteczna realizacja przez gminy zadań dotyczących utrzymania czystości
i porządku na ich terenie, ustalonych w ustawie z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Do zadań tych
w szczególności należą: tworzenie warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku lub zapewnienie
wykonania tych prac przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych (art. 3 ust. 2 pkt 1); zapewnienie budowy, utrzymania
i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami szaletów publicznych (art. 3 ust. 2 pkt 2 lit d); zapobieganie zanieczyszczaniu ulic,
placów i terenów otwartych, w szczególności przez: zbieranie i pozbywanie się zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez
właścicieli nieruchomości oraz odpadów zgromadzonych w przeznaczonych do tego celu urządzeniach ustawionych na chodniku
(art. 3 ust. 2 pkt 3); określanie wymagań wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa i czystości
w miejscach publicznych (art. 3 ust. 2 pkt 4); udostępnienie mieszkańcom na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty
informacji o znajdujących się na jej terenie punktach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw
domowych, o których mowa w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (art. 3 ust. 2 pkt 6a); prowadzenie ewidencji
umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli
nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy (art. 3 ust. 3 pkt 3).
Pozytywnie oceniono, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, tworzenie przez gminy
warunków do wykonywania prac związanych z utrzymywaniem porządku i czystości na ich
terenie. Odnotowane w tym zakresie nieprawidłowości dotyczyły m.in.: opóźnień w przyjmowaniu regulaminów czystości w gminach lub
uchwalania ich z wadami prawnymi. Zdarzały się także regulaminy niedostosowane do gminnych programów gospodarki odpadami.
Pomimo nieprawidłowości pozytywnie oceniono realizację przez gminy zadań zapobiegających zanieczyszczaniu miejsc publicznych.
W 80 proc. gmin stwierdzono właściwy stan czystości i porządku we wszystkich miejscach publicznych poddanych oględzinom.
W 13 gminach (37,1 proc.) nie zapewniono odpowiedniej do potrzeb liczby koszy na odpady w miejscach publicznych lub rozmieszczono
je niezgodnie z warunkami ustalonymi w regulaminach utrzymania czystości.
Kolejnym problemem gmin jest ograniczony dostęp do publicznych toalet. W skontrolowanych gminach w 2011 r. na jedną toaletę
publiczną przypadało średnio 11, 9 tys. mieszkańców, podczas gdy np. w Wielkiej Brytanii – 600. Spośród skontrolowanych gmin jedynie
11 wybudowało w ostatnich latach 21 nowych szaletow. W wielu miejscowościach normą jest sytuacja, gdy publiczne toalety są sezonowo
nieczynne albo zamykane w dni wolne od pracy, działają tylko w określonych godzinach i nie są dostosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
Kontrolerzy odnotowali brak zabezpieczenia przed zwierzętami domowymi i bezdomnymi oraz przed powodowanymi przez nie
zanieczyszczeniami ponad 52 proc. placów zabaw dla dzieci oraz 93 proc. znajdujących się na nich piaskownic.
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły także m.in. nałożenia obowiązku usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta
domowe tylko na osoby utrzymujące psy, pomimo że – zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt – psy nie są jedynymi zwierzętami
domowymi. Natomiast w regulaminie utrzymania czystości jednej gminy ustalono obowiązki niemożliwe do wypełniania, mianowicie
usuwanie zanieczyszczeń przez osoby niepełnosprawne posiadające psy asystujące. W 5 gminach nie zorganizowano wybiegów dla
zwierząt (psów), mimo że zostały one wskazane w regulaminach utrzymania czystości jako jedyne miejsca, w którym zwierzę mogło być
zwalniane z uwięzi.
Niepokoi liczba dzikich wysypisk – w Gdyni i Kielcach kontrolerzy doliczyli się kilkuset takich miejsc składowania śmieci, w Poznaniu było
ich ponad pół tysiąca. Ich likwidacja kosztowała gminy 5,1 mln zł, a w jej trakcie wywieziono ok. 5,3 tys. ton odpadów.
Większość wójtów niej jest w stanie wyegzekwować na swoim terenie zgodnego z przepisami postępowania z odpadami komunalnymi.
Przede wszystkim brakuje im wiedzy o umowach między właścicielami terenów a przedsiębiorcami zajmującymi się wywozem
nieczystości. Urzędnicy powinni prowadzić dokładną ewidencję takich umów, tymczasem w 12 gminach ewidencji w ogóle nie założono
(lub zrobiono to zbyt późno), a w 16 występowały w niej takie braki lub błędy, że uniemożliwiało to sprawdzenie, czy właściciel posiada
ważną umowę. Pozbawieni tej wiedzy wójtowie nie interweniowali, gdy właściciele nieruchomości nie mieli umów z firmami
odprowadzającymi odpady.
W większości skontrolowanych gmin (71 proc.) wójtowie nie zarządzali obowiązkowej deratyzacji, mimo że wymagają tego zapisy
regulaminów dotyczących utrzymania czystości.
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WNIOSKI POKONTROLNE
ZAWIADOMIENIA ORGANÓW ŚCIGANIA O PODEJRZENIU
POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA LUB WYKROCZENIA

SYSTEMOWE
Dla poprawy istniejącego stanu utrzymania czystości i porządku
w gminach NIK wskazywała, że niezbędne jest podjęcie działań
przez wójtów i rady gmin w celu (m.in.):
- zapewnienia dostosowania regulaminów utrzymania czystości
do wymagań art. 4 ust. 2 ustawy o utrzymania czystości, a także
wprowadzenia do nich bez zbędnej zwłoki zmian wynikających
z nowelizacji przepisów ustawowych,
- wzmożenia nadzoru nad wypełnianiem przez właścicieli
nieruchomości i przedsiębiorców odbierających odpady
komunalne
obowiązków
gospodarowania
odpadami
komunalnymi określonych przepisami, m.in. w drodze
prowadzenia rzetelnych ewidencji umów oraz bieżącego
i skutecznego
reagowania
na
stwierdzane
sytuacje
niedopełniania tych obowiązków,
- poprawy stanu utrzymania czystości i porządku w miejscach
publicznych poprzez podjęcie działań w celu wyposażenia tych
miejsc w urządzenia do gromadzenia odpadów stosownie do
faktycznych potrzeb oraz ułatwienia osobom utrzymującym
zwierzęta domowe usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych
przez ich zwierzęta,
- podjęcia działań, zapobiegających zanieczyszczaniu placów
zabaw dla dzieci odpadami, w tym zwłaszcza odchodami
zwierząt domowych i bezdomnych,
- podjęcia działań organizacyjno-technicznych zapewniających
lokalnej społeczności i osobom przyjezdnym odpowiedni dostęp
do szaletów publicznych.

Cztery zawiadomienia, w tym: jedno do prokuratury w sprawie
o przestępstwo z art. 271 § 1 kk poświadczenia nieprawdy,
polegające na sporządzeniu w toku kontroli obwieszczeń
burmistrza o deratyzacji ze wstecznymi datami; dwa
zawiadomienia do jednostek Policji dotyczące wykroczeń
z art. 93 pkt 8 prawa budowlanego w związku z zaniechaniem
realizacji określonego w art. 62 ust. 1 prawa budowlanego
obowiązku przeprowadzania okresowej kontroli obiektu
budowlanego; jedno zawiadomienie do urzędu skarbowego
dotyczące czynu podlegającego karze z art. 61 § 1 kks
w związku z nierzetelnym prowadzeniem ksiąg rachunkowych.
ZAWIADOMIENIA W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM
DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

Jedno zawiadomienie w związku z zaniechaniem prowadzenia
audytu wewnętrznego przez jednostkę do tego zobowiązaną,
tj. o naruszenie art. 18a ustawy o naruszeniu dyscypliny
finansów publicznych.

TYTUŁ KONTROLI

Delegatura w Katowicach

Kontrola wybranych kosztów pozaprodukcyjnych w spółkach z
udziałem Skarbu Państwa

P/11/135

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Ogólne usługi publiczne

Skarb Państwa

Państwo efektywnie zarządzające
zasobami publicznymi

CEL OGÓLNY
Ocena wpływu kosztów ponoszonych przez spółki na cele niezwiązane bezpośrednio z ich zasadniczą działalnością na sytuację finansową
tych spółek
ZAKRES PODMIOTOWY
Ministerstwo Skarbu Państwa oraz Ministerstwo Gospodarki, jednoosobowe spółki Skarbu Państwa oraz spółki z większościowym
udziałem Skarbu Państwa
Skarb Państwa na koniec 2009 r. posiadał akcje i udziały w 1210 spółkach. W tej liczbie
znajdowało się 117 spółek w likwidacji, 68 spółek nieprowadzących działalności oraz
130 spółek w upadłości. Z 902 spółek prowadzących działalność w 787 uprawnienia
przysługujące Skarbowi Państwa wykonywał Minister Skarbu Państwa, a w 18 Minister Gospodarki. Prawa z udziałów i akcji w 22
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY
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spółkach wykonywali ponadto: Minister Obrony Narodowej (w 13), Minister Infrastruktury (w 5), Minister Finansów (w 2) oraz Minister
Sportu i Turystyki (w 2). W pozostałych 75 spółkach Skarb Państwa reprezentowały inne podmioty. Kryteria decydujące o wyborze (dobór
celowy) spółek posiadających siedziby na terenie działania delegatur uczestniczących w kontroli stanowiły: wysokość kapitału
zakładowego, udział Skarbu Państwa w akcjach lub udziałach tych spółek oraz liczba zatrudnionych w nich pracowników.
Przepisy prawa nie definiują pojęcia kosztów pozaprodukcyjnych. Dlatego dla potrzeb kontroli przyjęto, że (bez względu na to,
czy w ewidencji księgowej danej spółki są one ujmowane jako koszty związane lub niezwiązane z prowadzoną przez nie działalnością)
kontrola w spółkach obejmie koszty związane z: działalnością związków zawodowych, finansowaniem (w tym sponsoringiem) organizacji
społecznych i fundacji oraz działalności sportowej, charytatywnej i kulturalnej, przekazywaniem darowizn, zlecaniem ekspertyz, badań
i usług doradczych oraz finansowaniem szkoleń i konferencji.
NIK pozytywnie oceniła wydatkowanie środków finansowych przez kontrolowane spółki na cele
niezwiązane bezpośrednio z ich działalnością, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.
W ocenie Izby Minister Skarbu Państwa oraz Minister Gospodarki prawidłowo sprawowali nadzór właścicielski nad ich działalnością w tym
zakresie.
Pozytywnie oceniono, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, poniesienie objętych kontrolą kosztów pozaprodukcyjnych przez spółki
jednoosobowe i z większościowym udziałem Skarbu Państwa w związku z działalnością związków zawodowych, finansowaniem
organizacji społecznych, fundacji, finansowaniem działalności sportowej, charytatywnej i kulturalnej, przekazywaniem darowizn, zlecaniem
ekspertyz, badań i usług doradczych oraz szkoleń i konferencji.
Z ustaleń kontroli wynika, że analizowane koszty wynoszące w latach objętych kontrolą łącznie 360,5 mln zł stanowiły 0,7 proc. sumy
kosztów ogółem kontrolowanych spółek. W poszczególnych spółkach udział ten kształtował się na poziomie od 0,1 do 1,5 proc. Relacja
tych kosztów do wyników finansowych spółek objętych kontrolą była znacznie zróżnicowana.
Koszty, jakie kontrolowane spółki ponosiły w związku z działaniem zakładowych organizacji związkowych, stanowiące 6,1 proc.
(21,9 mln zł) badanych kosztów, wynikały przede wszystkim z finansowania wynagrodzeń członków zarządów tych organizacji
zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Nieprawidłowości, jakie występowały w tym
obszarze, dotyczyły udzielania takich zwolnień, a także zwolnień pracowników na czas niezbędny do wykonania doraźnych czynności
wynikających z ich funkcji związkowej.
W łącznej kwocie badanych kosztów ponoszonych przez spółki w związku z finansowaniem organizacji społecznych, fundacji, działalności
sportowej, charytatywnej i kulturalnej, przekazywaniem darowizn, zlecaniem ekspertyz, badań i usług doradczych, szkoleń i konferencji
największy udział stanowiły środki przeznaczone na finansowanie ekspertyz, badań i usług doradczych – 54,8 proc. (197,4 mln zł).
Nieprawidłowości stwierdzone w tym obszarze w 3 spółach wynikały z naruszania przepisów o zamówieniach publicznych oraz
wewnętrznych regulacji dotyczących zlecania takich opracowań.
Finansowanie działalności społecznej, sportowej, charytatywnej i kulturalnej stanowiło 30 proc. (108 mln zł) badanych kosztów. Minister
Skarbu Państwa dostrzegł potrzebę określenia warunków, jakie powinny zostać spełnione przez spółki, nad którymi sprawuje on nadzór
właścicielski, by mogły one podejmować działalność sponsoringową, a także konieczność opracowania przez zarządy spółek zasad
prowadzenia takiej działalności. Rekomendując opracowanie powyższych zasad, przedstawił im do wykorzystania modelową propozycję
takich procedur. Minister Gospodarki w stosunku do spółek, nad którymi sprawował nadzór właścicielski, nie podjął analogicznych działań.
Stwierdzone nieprawidłowości w tym obszarze polegały m.in. na nieprzestrzeganiu wewnętrznych regulacji ustalonych w tym zakresie,
a także na finansowaniu przedsięwzięć, których celowość i efektywność nie może być racjonalnie potwierdzona w sytuacji, gdy nie
opracowano powyższych zasad.
Udział kosztów szkoleń i konferencji wynosił 7,3 proc. badanych kosztów (26,5 mln zł). Nieprawidłowości, jakie stwierdzono w dwóch
spółkach, świadczyły o niegospodarności oraz naruszeniu przepisów o zamówieniach publicznych przy zlecaniu usług w tym zakresie.
Darowizny stanowiły najmniejszy udział, tj. 1,9 proc. (6,8 mln zł) badanych kosztów. Jedynie w trzech spółkach ustalono wewnętrzne
procedury określające zasady ich przekazywania. Stwierdzone uchybienia polegały na naruszeniu takich procedur.
Pozytywnie oceniono sprawowanie przez Ministra Skarbu Państwa nadzoru właścicielskiego nad kontrolowanymi spółkami oraz
stwierdzono uchybienia w takim nadzorze pełnionym przez Ministra Gospodarki w stosunku do spółek górnictwa węgla kamiennego.
Pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, oceniono poprawność księgowania na właściwych kontach kosztów ponoszonych
przez kontrolowane spółki. Stwierdzono m.in. przypadki nieprawidłowego zaklasyfikowania części kosztów do kosztów uzyskania
przychodów oraz księgowania niezgodnego z przyjętym planem kont. W trzech skontrolowanych spółkach (20 proc.) stwierdzono
nieprawidłowości bądź uchybienia dotyczące poprawności księgowania na właściwych kontach ponoszonych przez nie kosztów.
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WNIOSKI POKONTROLNE
ZAWIADOMIENIA ORGANÓW ŚCIGANIA O PODEJRZENIU
POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA LUB WYKROCZENIA

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach, działając na
podstawie art. 63 ust. 1 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli oraz
art. 304 § 2 kpk, zawiadomiła, że w wyniku kontroli
przeprowadzonej w Katowickim Holdingu Węglowym SA
w Katowicach ujawniono fakty wskazujące na wyrządzenie
spółce szkody majątkowej znacznej wartości (w wysokości
425 060 zł) przez wiceprezesa Zarządu ds. ekonomiki i finansów
oraz wiceprezesa Zarządu ds. pracy, którzy poprzez
niedopełnienie ciążącego na nich obowiązku działania
w interesie jednostki, w której pełnili ww. funkcje, podpisali
24 sierpnia 2010 r. umowę z Zakładową Organizacją
Koordynacyjną NSZZ „Solidarność” KHW SA umowę
o świadczenie usług reklamowych i promowanie marki spółki
o wartości netto 440 tys. zł, za którą zapłata posłużyła
w znacznej mierze (425 060 zł, tj. 96,60 proc. wartości netto
umowy) na sfinansowanie usług niebędących przedmiotem
umowy, tj. usługi cateringowej (o wartości 120 tys. zł) oraz zakup
1 tys. zegarków (o wartości 305 060 zł), wypełniając w ten
sposób dyspozycję art. 296 § 1 kk.

ZAWIADOMIENIA W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM
DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

W Radiu Lublin SA w związku z organizacją Ogólnopolskiego
Kongresu Techniki Radiowej oraz Seminarium dla Służb
Finansowo-Księgowych Polskiego Radia Prezes Zarządu
Spółki, bez przeprowadzenia postępowania na podstawie prawa
zamówień publicznych zawarł umowę o świadczenie usług
konferencyjnych na kwotę 67,2 tys. zł netto (co stanowiło
równowartość 17,5 tys. EUR). Skierowano w tej sprawie
zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.

TYTUŁ KONTROLI

Delegatura w Kielcach

Udzielanie przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
ulg podatkowych w latach 2009-2011

I/12/002

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Ogólne usługi publiczne

Finanse publiczne

Kontrola pozapriorytetowa

CEL OGÓLNY
Ocena działań wójtów, burmistrzów i prezydentów w zakresie udzielania ulg podatkowych w postaci odraczania terminów płatności,
rozkładania na raty oraz umarzania podstawowych podatków stanowiących dochód własny gminy (podatek od nieruchomości, rolny, leśny
i od środków transportu)
ZAKRES PODMIOTOWY
Urząd Miejski w Stąporkowie, Urząd Miasta i Gminy w Kunowie, Urząd Miasta w Pińczowie, Urząd Miasta i Gminy w Staszowie, Urząd
Miasta i Gminy w Ożarowie
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY

Decyzje wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w sprawach podatkowych powinny być
podejmowane w sposób przejrzysty, a informacja o podmiotach korzystających z różnego
rodzaju preferencji w zakresie podatków lokalnych powinna być publikowana na stronie

Biuletynu Informacji Publicznej.
Ordynacja podatkowa przewiduje (odnosi się to do organów podatkowych, jakimi są wójt, burmistrz, prezydent miasta) stosowanie wobec
podatnika ulg podatkowych rozumianych jako przewidziane w przepisach prawa podatkowego zwolnienia, odliczenia, obniżki albo
zmniejszenia, których zastosowanie powoduje obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku.
Stosowanie instytucji ulg podatkowych przez organ podatkowy pozostawione zostało w znacznym stopniu uznaniu tego organu. Zgodnie
z art. 67a § 1 ordynacji podatkowej ich stosowanie uzasadnione jest „ważnym interesem podatnika” lub „interesem publicznym”.
Oba określenia nie zostały w ordynacji zdefiniowane. Powołując się na ww. okoliczności, organ podatkowy, na wniosek podatnika, może:
1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
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2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji, o której mowa
w art. 53a;
3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.
Organ podatkowy dokonuje umorzenia w formie decyzji administracyjnej o charakterze konstytutywnym, znoszącej stosunek prawny
zobowiązania podatkowego.
Podejmowane w latach 2009-2011 przez burmistrzów gmin objętych kontrolą decyzje
w sprawie przyznawania ulg podatkowych (umarzania podatków, rozkładania na raty lub
odraczania terminu płatności podatku), nie wypełniały dyspozycji art. 122, art.187 § 1 oraz art. 191 ustawy – Ordynacja podatkowa,
zgodnie z którym organy podatkowe są zobowiązane zebrać i w sposób wyczerpujący rozpatrzyć cały materiał dowodowy. Burmistrzowie
w wydawanych decyzjach przyznających ulgi podatkowe nie zamieszczali uzasadnień faktycznych. Procedury przyznawania ulg
podatkowych nie były przejrzyste, a w wydawanych decyzjach powoływano się na nieistniejące przepisy prawne. Nie sprawdzano także
rzetelności oświadczeń składanych przez podatników.
Drugą, niejako ukrytą, formą stosowania ulg podatkowych przez burmistrzów było zaniechanie lub nieskuteczne windykowanie zaległości
podatkowych. Narastające w kolejnych latach zaległości podatkowe, oprócz czynników obiektywnych, takich jak ubożenie społeczeństwa,
były m.in. rezultatem zaniedbań urzędników samorządowych w ściąganiu podatków. Stwierdzono, że odpowiedzialni za windykację
podatków urzędnicy nieterminowego wystawiali upomnienia i tytuły wykonawcze w stosunku do podatników nieuiszczających opłat
w wyznaczonym terminie. Jednym z elementów tego zjawiska, jeśli już wystawiano upomnienia, było tolerowanie na dużą skalę
nieodbierania wystawionych już upomnień przez osoby fizyczne, np. w niektórych sołectwach gminy Stąporków skuteczność doręczania
upomnień podatnikom nie przekraczała 50 proc.
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Delegatura w Kielcach

Działalność Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej
w Busku-Zdroju SA

K/11/007

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Sprawy gospodarcze

Transport

Państwo efektywnie zarządzające
zasobami publicznymi

CEL OGÓLNY
Ocena zarządzania finansami, składnikami majątkowymi oraz kadrami w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej
w Busku Zdroju SA (PKS)
ZAKRES PODMIOTOWY
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Busko-Zdrój SA
Art. 5a ust. 1 ustawy z 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących
Skarbowi Państwa stanowi, że państwowe osoby prawne są obowiązane uzyskać zgodę
ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na dokonanie czynności prawnej w zakresie
rozporządzenia składnikami aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych
i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym oddania tych składników do korzystania innym
podmiotom na podstawie umów prawa cywilnego.
Zgodnie z art. 441 § 1 kodeksu cywilnego własność i inne prawa majątkowe, stanowiące mienie państwowe, przysługują Skarbowi
Państwa albo innym państwowym osobom prawnym. Skarb Państwa jest właścicielem całego majątku państwowego tylko w sensie
ekonomicznym.
Zasady rachunkowości spółek akcyjnych i innych spółek handlowych reguluje ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie transportu drogowego mają obowiązek posiadania licencji na wykonywanie tej
działalności. Zasady podejmowania i wykonywania transportu drogowego zostały określone w rozdziale 2 ustawy z 6 września 2001 r.
o transporcie drogowym. Podstawową formą działalności przedsiębiorstw transportu zbiorowego osób są:
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY
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a/ przewozy regularne, czyli publiczny przewóz osób i ich bagażu w określonych odstępach czasu i określonymi trasami,
b/ przewozy regularne specjalne, czyli niepubliczny przewóz regularny określonej grupy osób, z wyłączeniem innych osób.
Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia działalność Zarządu spółki w zakresie objętym
kontrolą, stwierdzając następujące nieprawidłowości:
Postępowanie przetargowe na dostawę 10 autobusów przeprowadzono z naruszeniem przepisów prawa zamówień publicznych.
PKS nabył dwa używane autobusy międzymiastowe za kwotę 238.128 zł brutto, pomimo iż oferty dotyczące ww. pojazdów nie
zostały wybrane przez komisję przetargową jako najkorzystniejsze.
Nienależnie pobrano dopłaty w kwocie 105,9 tys. zł z tytułu wykonywania na podstawie zezwoleń przewozów specjalnych na liniach
regularnych, czym naruszono art. 8a ust. 4 pkt 1 ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu
zbiorowego.
Dopuszczono do naruszenia przepisów o transporcie drogowym podczas przewozów na trzech trasach – dwaj kierowcy nie
dysponowali ważnymi zezwoleniami na przewóz osób.
Nie zrealizowano wniosku z poprzedniej kontroli przeprowadzonej w PKS – dotyczącego przyjmowania przez właściwe organy podań
o wydanie zezwoleń na wykonywanie przewozów w osobowym transporcie drogowym tylko kompletnych wniosków, zawierających
wszystkie wymagane informacje.
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TYTUŁ KONTROLI

Delegatura w Kielcach

Zagospodarowanie nieruchomości stanowiących mienie
województw i powiatów

P/10/139

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Mieszkalnictwo i infrastruktura
komunalna

Budownictwo, lokalne planowanie
i zagospodarowanie przestrzenne oraz
mieszkalnictwo

Państwo efektywnie zarządzające
zasobami publicznymi

CEL OGÓLNY
Ocena wykonywania przez zarządy powiatów i województw zadań z zakresu zagospodarowania nieruchomości tych jednostek samorządu
terytorialnego
ZAKRES PODMIOTOWY
Kontrolę przeprowadzono w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii, 3 urzędach
wojewódzkich i marszałkowskich oraz w 9 starostwach powiatowych
Gospodarując nieruchomościami, organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego
zobowiązane są m.in. do przestrzegania zasad prawidłowej gospodarki (art. 12 ustawy
o gospodarce nieruchomościami).
Pomimo upływu ponad 13 lat od wprowadzenia tzw. drugiej reformy samorządowej i utworzenia powiatów oraz województw
samorządowych do chwili obecnej nie został zakończony proces przejmowania nabytych z mocy prawa nieruchomości Skarbu Państwa
oraz nieruchomości służących realizacji zadań województw i powiatów.
Znaczne opóźnienia występują w zakresie przejmowania przez samorządy województw i powiatów nabytych z mocy prawa nieruchomości
zajętych pod drogi wojewódzkie i powiatowe. Działki zajęte pod drogi stanowią znaczną część majątku samorządów województw, które
gospodarują drogami wojewódzkimi.
Obowiązująca od 19 listopada 2007 r. ustawa o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Pastwa oraz
jednostek samorządu terytorialnego nałożyła na starostów nowe zadania, w tym konieczność zbadania do 19 listopada 2009 r. stanu
faktycznego i prawnego ponad 1625 tys. nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego.
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY

Ewidencję gruntów i budynków prowadzą starostowie na mocy prawa geodezyjnego
i kartograficznego. Marszałkowie sporządzają na ich podstawie spisy wojewódzkie, a Główny
Geodeta Kraju – krajowe zestawienie zbiorcze. Dane te podlegają aktualizacji. Powiatowe systemy ewidencjonowania nieruchomości nie
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pozwalały na uzyskanie informacji o wszystkich nieruchomościach wojewódzkich i powiatowych. Programy informatyczne, za pomocą
których prowadzono w starostwach ewidencje gruntów i budynków, były niedoskonałe, nie pozwalały na wygenerowanie danych
dotyczących liczby, powierzchni i stanu prawnego nieruchomości. Starostowie 4 badanych przez NIK powiatów nie przekazali wojewodom
w wymaganym ustawą terminie wykazów nieruchomości, tłumacząc, że nie mogli uzyskać z ewidencji potrzebnych danych.
Na podstawie spływających spisów Główny Geodeta Kraju sporządził zbiorcze zestawienie nieruchomości. Nie było ono jednak kompletne.
Tylko w przypadku 29 powiatów wykazano pełne dane, całkowicie natomiast brakowało informacji z 36 powiatów. Tym samym, w opinii
NIK, zadanie to nie zostało zrealizowane rzetelnie.
Do 2007 r. ujawniono w księgach wieczystych prawo własności nieruchomości skontrolowanych samorządów do 5220 ha. W styczniu
2010 r. stan ten osiągnął 6549 ha, jednocześnie jednak nieujętych w księgach było 4261 ha. Dla działek o powierzchni przeszło 1 tys. ha
złożono w sądach wnioski o ujawnienie praw lub też kompletowano niezbędną do dokonania tej czynności dokumentację. W stosunku do
nieruchomości o powierzchni 3265 ha ciągle nie podjęto żadnych działań w celu uregulowania ich stanu prawnego. Marszałkowie
i starostowie objętych kontrolą województw i powiatów nie zrealizowali więc ustawowego obowiązku złożenia wniosków o ujawnienie
w księgach wieczystych prawa własności wszystkich nieruchomości.
Ponad 3 tys. ha terenów zajętych pod drogi nie posiadało uregulowanego stanu prawnego. Wynikało to z braku decyzji wojewodów
potwierdzających nabycie z mocy prawa tych nieruchomości. Bez nich ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności do tych
gruntów nie jest możliwe.

WNIOSKI POKONTROLNE
ZAWIADOMIENIA ORGANÓW ŚCIGANIA O PODEJRZENIU
POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA LUB WYKROCZENIA

SYSTEMOWE
W związku z ustaleniami kontroli istnieje – zdaniem NIK –
potrzeba podjęcia przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
inicjatywy ustawodawczej mającej na celu:
a) doprowadzenie do rzetelnego zinwentaryzowania
nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu
terytorialnego;
b) wzmocnienie nadzoru nad wykonywaniem przez podmioty
zobowiązane do realizacji zadań wynikających z ustawy
o ujawnieniu, w tym w szczególności w zakresie regulowania
stanu prawnego nieruchomości;
c) wprowadzenie kompleksowych rozwiązań zapewniających
porównywalność danych o nieruchomościach oraz ich zgodność
z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym.

Na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy o NIK Najwyższa Izba
Kontroli skierowała 4 zawiadomienia do naczelników urzędów
skarbowych o podejrzeniu popełnienia czynów zabronionych
określonych w art. 61 § 1 ustawy z 10 września 1999 r. – Kodeks
karny skarbowy i art. 77 pkt 1 ustawy o rachunkowości,
polegających na nierzetelnym lub wadliwym prowadzeniu ksiąg
rachunkowych.

TYTUŁ KONTROLI

Delegatura w Kielcach

Finansowanie rozwoju zawodowego pracowników
publicznych służb zatrudnienia w województwie
świętokrzyskim

P/12/140

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Ochrona socjalna

Praca

Kontrola pozapriorytetowa

CEL OGÓLNY
Ocena wykorzystania środków przeznaczanych na finansowanie rozwoju zawodowego pracowników powiatowych urzędów pracy
ZAKRES PODMIOTOWY
Cztery powiatowe urzędy pracy z terenu województwa świętokrzyskiego
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Zadania w zakresie polityki rynku pracy samorządów powiatowych są realizowane przez
powiatowe urzędy pracy. Art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (dalej: upzirp) stanowi, że podstawowymi usługami rynku pracy są:
pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, organizacja szkoleń,
a usługi rynku pracy wykonywane na podstawie przepisów ustawy przez psz są realizowane zgodnie ze standardami usług rynku pracy.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 upzirp instytucjami rynku pracy realizującymi zadania określone w ustawie są: publiczne służby zatrudnienia (psz),
Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego oraz instytucje partnerstwa
lokalnego. Publiczne służby zatrudnienia tworzą organy zatrudnienia wraz z powiatowymi i wojewódzkimi urzędami pracy, urzędem
obsługującym ministra właściwego do spraw pracy oraz urzędami wojewódzkimi, realizującymi zadania określone ustawą (art. 6 ust. 2).
Upzirp w art. 91 stanowi, że pracownikami psz są pracownicy zatrudnieni w tych służbach. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 37 upzirp szkolenie to
pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych,
potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia. Pracownicy psz są obowiązani podnosić kwalifikacje
zawodowe, w szczególności przez uczestnictwo w szkoleniach z wykorzystaniem modułowych programów szkoleń dla kadr publicznych
służb zatrudnienia dostępnych w bazach danych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw pracy (art. 99b upzirp).
W skali kraju pracownik urzędu pracy uczestniczył więc średnio w 1,7 szkolenia. W szkoleniach w województwie świętokrzyskim
uczestniczyło 1190 osób, tj. 3,0 proc. ogółu uczestników szkoleń w kraju. W województwie świętokrzyskim jeden pracownik uczestniczył
średnio w 1,1 szkolenia.
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY

Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości,
prawidłowość działań powiatowych urzędów pracy w zakresie wspierania rozwoju zawodowego
pracowników. W objętych kontrolą urzędach opracowano plany szkoleń na poszczególne lata. Tylko w dwóch urzędach – w Kazimierzy
Wielkiej i Starachowicach – nie opracowano pisemnych zasad podnoszenia kwalifikacji zawodowych, co nie pozwalało na dokonywanie
rzetelnych ocen potrzeb szkoleniowych pracowników PUP.
We wszystkich urzędach wystąpiły jednak przypadki niegospodarnego wydatkowania środków na szkolenia. Dyrektorzy PUP:
a) kierowali na szkolenia zagraniczne pracowników, których zakres wykonywanych obowiązków był niezgodny z tematyką szkoleń
(w pięciu spośród 12 wszystkich tego rodzaju szkoleń);
b) dzielili zamówień publicznych na usługi szkoleniowe niezgodnie z wewnętrznymi procedurami (trzy szkolenia zagraniczne i jedno
krajowo-zagraniczne);
c) nie posiadali wiedzy na temat programów i celów wizyt studyjnych w zagranicznych urzędach pracy odbywanych w ramach szkoleń
(osiem z dziewięciu szkoleń krajowo-zagranicznych).
W urzędach w Końskich i Kazimierzy Wielkiej przy planowaniu szkoleń nie zostały ustalone żadne pisemne procedury bądź mechanizmy
kontrolne, które sprzyjałyby wyborowi najkorzystniejszych ofert szkoleń. Nie dokonywano pisemnych ocen jakości zrealizowanych szkoleń,
jak również pisemnych analiz rynku usług szkoleniowych.
Środki na szkolenia wydatkowano w wysokości nieprzekraczającej kwoty wyliczonej zgodnie z algorytmem określonym w uopzirp. NIK
zwróciła uwagę, że pojawiające się w ofertach szkoleniowych propozycje różnego rodzaju atrakcji kulturalno-rozrywkowych związanych
z uczestnictwem w szkoleniu nie powinny być finansowane ze środków publicznych.
Pracownicy dwóch skontrolowanych PUP prowadzili dodatkową działalność zarobkową podczas nieobecności w pracy spowodowanej
absencją chorobową.

SYNTEZA

WNIOSKI POKONTROLNE
SYSTEMOWE
1. Analizowanie przez urzędy pracy rynku usług szkoleniowych
w celu zapewnienia wyboru najkorzystniejszych ofert, a także
oceny ex post jakości zakontraktowanych szkoleń oraz
adekwatności ich doboru dla poszczególnych pracowników;
powyższe działania przyczynią się do eliminowania
niegospodarnego wydatkowania środków na szkolenia
pracowników urzędów.

3. Prawidłowość gospodarowania przez dyrektorów urzędów
środkami przeznaczonymi na szkolenia powinna być
przedmiotem zainteresowania organów samorządu powiatu,
który zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 18 uopzirp organizuje i finansuje
szkolenia pracowników PUP oraz właściwych starostów,
będących zwierzchnikami służbowymi dyrektorów PUP.

2. Prowadzenie przez dyrektorów PUP kontroli pracowników,
odnośnie do prawidłowości wykorzystania zwolnień od pracy
zgodnie z ich celem.
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TYTUŁ KONTROLI

Delegatura w Krakowie

Wykonanie wybranych wniosków pokontrolnych przez
adresatów wystąpień skierowanych po kontroli nr I/08/003 –
„Skuteczność stosowania środków egzekucyjnych przez
powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego w latach
2006-2007”

K/11/007

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Mieszkalnictwo i infrastruktura
komunalna

Budownictwo, lokalne planowanie
i zagospodarowanie przestrzenne oraz
mieszkalnictwo

Państwo sprawne i przyjazne
obywatelowi

CEL OGÓLNY
Ocena sposobu i stopnia realizacji wybranych wniosków pokontrolnych, sformułowanych w wyniku kontroli nr I/08/003 przeprowadzonej
w 2008 r., w zakresie „Skuteczności stosowania środków egzekucyjnych przez powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego w latach
2006-2007”. Kontrolą objęta zostanie realizacja wniosków dotyczących ogólnych zasad i trybu prowadzenia egzekucji administracyjnej
przez powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego
ZAKRES PODMIOTOWY
6 powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego (PINB w Nowym Targu, PINB Powiatu Nowosądeckiego, PINB dla Miasta Nowego
Sącza, PINB w Olkuszu, PINB w Suchej Beskidzkiej oraz PINB w Chrzanowie)
Zgodnie z postanowieniami art. 80 ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane zadania
nadzoru budowlanego realizowane są przez: powiatowego inspektora nadzoru budowlanego,
wojewodę przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, jako kierownika
wojewódzkiego nadzoru budowlanego, wchodzącego w skład zespolonej administracji wojewódzkiej oraz Głównego Inspektora Nadzoru
Budowlanego. Powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego zostały utworzone 1 stycznia 1999 r. na podstawie art. 40 ustawy
z 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, w miastach będących siedzibami władz
powiatów. W świetle art. 33a ust. 2 i 3 i art. 33b ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, powiatowe inspektoraty nadzoru
budowlanego stanowią aparat pomocniczy kierowników powiatowych inspekcji i są powiatowymi jednostkami budżetowymi w rozumieniu
przepisów ustawy o finansach publicznych. Jednostki te nie są jednostkami organizacyjnymi powiatu, natomiast wchodzą w skład
powiatowej administracji zespolonej. Właściwość, zadania i obowiązki powiatowego inspektora nadzoru budowlanego określają przepisy
ustawy – Prawo budowlane, w szczególności art. 83-84a. Do zadań tego organu należy m.in. kontrola przestrzegania i stosowania
przepisów prawa budowlanego, w tym sprawdzanie wykonywania obowiązków wynikających z decyzji i postanowień wydanych na
podstawie tych przepisów (art. 84 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 84a ust. 2 pkt 2 ww. ustawy).
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY

NIK oceniła negatywnie wykonanie przez powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego
wniosków pokontrolnych sformułowanych w 2008 r. po kontroli nr I/08/003 „Skuteczność
stosowania środków egzekucyjnych przez powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego w latach 2006-2007”. Spośród sześciu
skontrolowanych jednostek, które w poprzedniej kontroli otrzymały złą ocenę, cztery znowu zostały ocenione negatywnie. Wnioski
pokontrolne skierowane w 2008 r. w większości przypadków nie zostały zrealizowane. We wszystkich kontrolowanych jednostkach
stwierdzono niepodejmowanie kontroli wykonania nałożonych obowiązków z zakresu prawa budowlanego lub prowadzenie kontroli
z opóźnieniem. W pięciu na sześć skontrolowanych inspektoratów nie wszczynano niezwłocznie postępowań egzekucyjnych,
a w prowadzonych postępowaniach miały miejsce naruszenia przepisów prawa. W czterech inspektoratach nie zapewniono niezwłocznego
przekazywania tytułów wykonawczych dotyczących należności pieniężnych do właściwych urzędów skarbowych. Ponadto, nadal –
w odniesieniu do poprzednio badanego okresu – w niewielkim stopniu wykorzystywano środek egzekucyjny w formie wykonania
zastępczego, który bezpośrednio prowadzi do wykonania obowiązku. Spowodowało to narastanie zaległości w egzekwowaniu obowiązków

SYNTEZA
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nałożonych przez powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego i było przyczyną – utrzymującej się od czasu poprzedniej kontroli –
niskiej skuteczności egzekucji administracyjnej.
W ocenie NIK na wystąpienie nieprawidłowości miały wpływ także inne czynniki, w tym występująca od utworzenia inspektoratów
dysproporcja między liczbą spraw a zasobami i możliwościami organizacyjnymi, jak również usytuowanie powiatowych inspektoratów
nadzoru budowlanego w systemie administracyjnym skutkujące m.in. rozproszeniem nadzoru nad ich prawidłowym funkcjonowaniem.
Wyniki tej kontroli potwierdziły niepokojące ustalenia dokonywane przez NIK w latach wcześniejszych. Łącznie wskazują one na
dysfunkcjonalną konstrukcję polskiego systemu nadzoru budowlanego.

WNIOSKI POKONTROLNE
DE LEGE FERENDA

SYSTEMOWE

Wnioski skierowane do Ministra Finansów:
1) Doprecyzowanie obowiązujących przepisów prawa w sposób
pozwalający na jednoznaczne ustalenie charakteru środków
finansowych pozyskiwanych przez organy nadzoru budowlanego
z tytułu grzywien w celu przymuszenia oraz zaliczek na koszty
wykonań zastępczych, a w przypadku zmian określających, że
środki te nie stanowią dochodów publicznych, szczegółowe
określenie trybu ich wykorzystania przez jednostki budżetowe
oraz
weryfikację
klasyfikacji
środków
finansowych.
2) Ustalenie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych
w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym
zawierających prawidłową podstawę prawną prowadzenia
egzekucji administracyjnej.

Wniosek skierowany do Ministra Administracji i Cyfryzacji
o podjęcie działań – w porozumieniu z Ministrem Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej – mających na celu
weryfikację rozstrzygnięć dotyczących usytuowania w systemie
administracji i zasad finansowania działalności powiatowych
inspektoratów nadzoru budowlanego w celu zapewnienia ich
prawidłowego funkcjonowania oraz wzmocnienia nadzoru nad
nimi.

TYTUŁ KONTROLI

Delegatura w Krakowie

Wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej i jego skutki dla
ewidencji podatkowej w gminach

P/11/141

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Sprawy gospodarcze

Rolnictwo

Państwo efektywnie zarządzające
zasobami publicznymi

CEL OGÓLNY
Ocena działalności organów administracyjnych w zakresie wyłączania gruntów z produkcji rolniczej i aktualizacji ewidencji gruntów
i budynków oraz jej następstw finansowych
ZAKRES PODMIOTOWY
Kontrolą objęto 22 jednostki – urzędy miast na prawach powiatu i starostwa powiatowe na terenie województw: małopolskiego,
podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego
Kontrola podjęta w celu sprawdzenia wykonania wniosków po kontroli P/06/135, w wyniku
której stwierdzono wadliwość regulacji prawnych, w tym brak ich dostatecznej spójności –
głównie pomiędzy ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych a prawem geodezyjnym
i kartograficznym wraz z przepisami wykonawczymi. Wynikiem tych ustaleń było wystąpienie Izby do odpowiednich ministrów o podjęcie
działań mających na celu nowelizację ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz prawa geodezyjnego i kartograficznego. Analiza
obowiązującego obecnie stanu prawnego wykazała, że przepisy prawa w postulowanym przez NIK zakresie nie zostały zmienione.
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY

SYNTEZA

W ocenie NIK system ochrony gruntów rolnych pozostaje wewnętrznie niespójny, a wciąż
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niezmienione przepisy – nieprecyzyjne. W toku kontroli ujawniono przypadki wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej bez zezwolenia,
zarówno poprzez przekroczenie obszaru określonego w decyzji, jak i w ogóle bez takiej decyzji. Starostowie, z nielicznymi wyjątkami, nie
stosowali w takich sytuacjach sankcji w postaci dodatkowych należności na zasadach określonych w art. 28 ustawy o ochronie gruntów
rolnych i leśnych.
Badane decyzje zezwalające na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej spełniały formalne wymagania określone w art. 107 § 1 kodeksu
postępowania administracyjnego. Niemniej jednak w niezadowalającym stopniu kontrolowane organy informowały strony o okolicznościach
faktycznych i prawnych, mogących mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków w postępowaniu.
Kontrolowane organy (z nielicznymi wyjątkami, jak Starosta Krośnieński, Łomżyński i Koszaliński) nie posiadały informacji, kiedy faktycznie
następuje rozpoczęcie nierolniczego użytkowania gruntu rolnego. Stoją bowiem na stanowisku, że obowiązek zgłoszenia zmiany na
gruncie ciąży na inwestorze. W związku z powyższym nie podejmują żadnych działań w celu wyegzekwowania tego obowiązku od
inwestorów, reprezentując pogląd, że nie dysponują w tym zakresie wystarczającymi instrumentami prawnymi. Konsekwencją takiej
postawy są opóźnienia w ujawnianiu zmian w ewidencji gruntów i budynków (związanych z wyłączaniem) w stosunku do momentu
faktycznego wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej. Skutkiem powyższego są nieaktualne dane w ewidencji oraz zmniejszenie dochodów
gmin z tytułu podatku od nieruchomości.
Pomimo postanowień art. 12 ust. 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustalanie należności i opłat rocznych za wyłączenie
gruntu z produkcji rolniczej nie następowało od dnia faktycznego wyłączenia.
Operat ewidencyjny nie był na bieżąco aktualizowany przez starostów i prezydentów miast na prawach powiatu, pomimo postanowień
§ 44 pkt 2 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. W przeważającej liczbie przypadków ujawnianie w ewidencji
zmienionego sposobu użytkowania gruntu, w związku z wyłączeniem z produkcji rolniczej, następowało na podstawie składanych
operatów pomiarowych inwentaryzacji powykonawczej w związku z zakończeniem prac budowlanych. Konsekwencją ujawniania
w ewidencji zmian użytkowania gruntów dopiero na etapie inwentaryzacji powykonawczej budynku były opóźnienia w zmianie sposobu
opodatkowania nieruchomości gruntowej z podatku rolnego na zwykle znacznie wyższy podatek od nieruchomości. Wskazane wyżej
działania miały wpływ na zaniżenie poziomu dochodów podatkowych gmin z tytułu podatku od nieruchomości. Szacunkowa kwota podatku
od nieruchomości, obliczona na podstawie ponad tysiąca spraw, związanych z wyłączeniem z produkcji rolniczej gruntów o powierzchni
135 ha, której gminy nie uzyskały w związku z opóźnieniem ujawniania zmian w operacie ewidencyjnym, wyniosła 122 tys. zł.
Zawiadomienia do gmin o zmianach w ewidencji gruntów i budynków przekazywano na ogół niezwłocznie w wersji papierowej.
W większości powiatów gminy dysponowały dostępem on-line lub za pośrednictwem nośników cyfrowych (CD) do bazy danych operatu
ewidencyjnego, co wymagało od nich zakupu oprogramowania służącego do odczytu danych. W żadnym przypadku nie wykorzystywano
systemu informatycznego, który służył do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, do elektronicznej transmisji danych do ewidencji
podatkowych gmin.
Dane zawarte w sporządzanych przez starostwa powiatowe sprawozdaniach RRW-11 z realizacji przepisów o ochronie gruntów rolnych
i leśnych w zakresie wyłączania gruntów z produkcji rolniczej, rekultywacji i zagospodarowania gruntów oraz zasobów i eksploatacji złóż
torfów nie zawierały rzetelnych informacji o powierzchni gruntów faktycznie wyłączonych z produkcji rolniczej w poszczególnych latach.
Jedynie w dwóch starostwach powiatowych (12 proc.) w sprawozdaniu RRW-11 wykazywano rzetelne dane o powierzchni gruntów
faktycznie wyłączonych z produkcji rolniczej w danym roku kalendarzowym.
Na skutek nieprecyzyjnych objaśnień do formularza RRW-11 oraz interpretacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawozdaniach
wykazywano, zamiast powierzchni gruntów faktycznie wyłączonych z produkcji rolniczej, powierzchnię gruntów, w odniesieniu do których
wydano zezwolenie na wyłączenie, a w części urzędów także powierzchnię gruntów, w stosunku do których wydano zaświadczenia
o braku obowiązku wydania decyzji zezwalającej na wyłączenie.
W ocenie NIK przyczyną nieprawidłowości w tym zakresie była również niedostateczna współpraca pomiędzy komórkami organizacyjnymi
urzędów (brak systemowego połączenia wydania decyzji zezwalającej na wyłączenie z wprowadzaniem zmiany w ewidencji gruntów
i budynków w następstwie inwentaryzacji powykonawczej) oraz wykorzystywanie w niewystarczający sposób możliwości istniejącego
systemu informatycznego.

WNIOSKI POKONTROLNE
SYSTEMOWE
Podjęcie działań w celu normatywnego określenia momentu
wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej lub leśnej poprzez
wskazanie katalogu zdarzeń, które przesądzają o rozpoczęciu
innego niż rolnicze lub leśne użytkowanie gruntu i sposobu ich
dokumentowania.
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DE LEGE FERENDA
I. Do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie działań,
w porozumieniu z Ministrem Administracji i Cyfryzacji, mających
na celu doprecyzowanie przepisów ustawy o ochronie gruntów
rolnych i leśnych w zakresie: normatywnego określenia momentu
wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej lub leśnej poprzez
wskazanie katalogu zdarzeń, które przesądzają o rozpoczęciu
innego niż rolnicze lub leśne użytkowanie gruntu oraz sposobu
ich dokumentowania.
II. Do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie działań
mających na celu nowelizację ustawy o ochronie gruntów
rolnych i leśnych w zakresie:
1) dostosowania terminów naliczania oraz powstania obowiązku
uiszczenia należności i opłat do normatywnie określonego
momentu wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej;

2) rozważenia możliwości wprowadzenia waloryzacji stawek
służących do obliczenia należności i opłat rocznych tak, aby
uwzględnić wzrost cen nieruchomości w Polsce;
3) doprecyzowania zakresu zwolnienia z opłat i należności
określonego w art. 12a ustawy;
4) jednoznacznego sformułowania art. 28 ust. 1 i 2,
w szczególności w zakresie przesłanek stosowania sankcji za
wyłączenia gruntu bez zezwolenia lub niezgodnie z przepisami
ustawy oraz sposobu naliczania należności i opłat, w przypadku
wydania decyzji z urzędu;
5) uściślenia zasad sporządzania sprawozdań dotyczących
wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej.

TYTUŁ KONTROLI

Delegatura w Krakowie

Pomoc dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi w
2010 r.

P/11/185

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Sprawy gospodarcze

Gospodarka

Państwo efektywnie zarządzające
zasobami publicznymi

CEL OGÓLNY
Ocena pomocy państwa dla przedsiębiorców, którzy zostali poszkodowani podczas powodzi w 2010 r.
ZAKRES PODMIOTOWY
Powiatowe urzędy pracy, biura terenowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, fundusze pożyczkowe, Ministerstwo
Gospodarki
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – na podstawie danych uzyskanych od powiatowych
urzędów pracy – przeprowadziło analizę skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r.,
stwierdzając, że dotknęły one ok. 700 zakładów pracy. W wyniku powodzi 4,1 tys. osób utraciło
miejsca pracy, z czego 3,7 tys. osób w sposób przejściowy (na okres do 3 miesięcy), zaś 71 miejsc pracy zostało utraconych w sposób
trwały. W ok. 330 przypadkach nie wskazano, na jaki okres nastąpiła utrata miejsc pracy. W dniu 15 lipca 2010 r. Minister Pracy, działając
na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r., zmieniła plan finansowy
Funduszu Pracy i utworzyła rezerwę w wysokości 172 765,6 tys. zł na usuwanie skutków powodzi. Stopień wydatkowania środków
rezerwy był niski. Do końca 2010 r. zrealizowano jedynie 27 wniosków starostów na kwotę 13 357,8 tys. zł, co odpowiadało 7,7 proc.
planowanych wydatków. Faktycznie wydatkowano jednak jedynie 8939,6 tys. zł (5,2 proc. środków rezerwy). Ministerstwo Pracy już we
wrześniu 2010 r. ustaliło, że było to spowodowane m.in. trudnościami w interpretacji przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach
związanych z usuwaniem skutków powodzi, dotyczących wyceny poniesionych szkód. Pomoc dla przedsiębiorców została przewidziana
w następujących aktach prawnych: ustawie z 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków
powodzi z 2010 r., ustawie z 12 sierpnia 2010 r. o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r.
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY

NIK oceniła, że pomoc państwa dla przedsiębiorców z Funduszu Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) i Funduszu Pracy (FP) przyznawana na podstawie
ustawy z 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r. oraz w formie pożyczek
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przyznawana na podstawie ustawy z 12 sierpnia 2010 r. o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r. była
udzielana prawidłowo, tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami, bez zbędnej zwłoki i w należnej wysokości.
Porównując trzy formy pomocy udzielonej przedsiębiorcom, NIK oceniła jako szczególnie przydatną i skuteczną akcję udzielania pożyczek
dla przedsiębiorców na usuwanie szkód w rzeczowych aktywach trwałych lub obrotowych. W wyniku szeroko przeprowadzonej akcji
informacyjnej pomoc w wysokości 74 504,2 tys. zł trafiła do 1849 przedsiębiorców. W pięciu kontrolowanych województwach pożyczki
pozwoliły pokryć 37 proc. poniesionych szkód. Do 31 grudnia 2011 r. 1795 (97 proc.) przedsiębiorców rozliczyło otrzymane pożyczki,
tj. wykorzystało je zgodnie z przeznaczeniem, w wyniku czego zostały one umorzone na łączną kwotę 62 050,1 tys. zł.
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły terminu przekazywania środków dotacji funduszom pożyczkowym, przypadków nieprzestrzegania
zasady równego traktowania przedsiębiorców oraz żądania nadmiernej liczby dokumentów w toku postępowania.
NIK negatywnie ocenia sposób wyłaniania przez Ministerstwo Gospodarki funduszy pożyczkowych. Komisja nie zapewniła obiektywizmu
i jednakowego traktowania oferentów, nie pracowała rzetelnie, członkowie subiektywnie oceniali oferty, nawet pod względem kryteriów
obiektywnych, np. terminów czy przygotowania kadrowego do zadań. Szczególnie naganny był sposób oceniania kosztów operacyjnych
pracy funduszu – oferty o niższych kosztach oceniane były gorzej, natomiast lepiej oceniano oferty o wyższych kosztach. NIK zwraca
uwagę na tę naganną praktykę, gdyż powstają uzasadnione obawy o wzrost kosztów obsługi pożyczek przez fundusze w przyszłości.

TYTUŁ KONTROLI

Delegatura w Krakowie

Zapewnienie ochrony bezdomnym zwierzętom w Kielcach,
ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania schroniska
dla bezdomnych zwierząt

S/12/008

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Ochrona środowiska

Środowisko

Kontrola pozapriorytetowa

CEL OGÓLNY
Ocena legalności, gospodarności i rzetelności wykonywania zadań w zakresie ochrony bezdomnych zwierząt w Kielcach, ze szczególnym
uwzględnieniem funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kielcach-Dyminach
ZAKRES PODMIOTOWY
Kontrolą objęto jednostki zaangażowane w realizację zadań w zakresie ochrony bezdomnych zwierząt na terenie Kielc: Przedsiębiorstwo
Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kielcach, które do połowy grudnia 2012 r. prowadziło Schronisko dla zwierząt w Dyminach,
Świętokrzyskie Towarzystwo Ochrony nad Zwierzętami „Zwierzak” w Kielcach, które przejęło po PUK Sp. z o.o. opiekę nad zwierzętami
Zasady prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz warunki ich bytowania w tych
placówkach określają: ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r. Nr 106,
poz. 1002 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23 czerwca 2004 r.
w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz.U. Nr 158, poz. 1657). Nadto, działania
związane z zapobieganiem bezdomności zwierząt i ograniczaniem jej skutków tej prowadzone były na terenie Kielc w oparciu o dwa
programy gminne: z 2003 r. i z 2012 r. Przewidziane w nich zadania dotyczyły głównie ograniczenia populacji zwierząt poprzez sterylizację
lub kastrację, poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, usypiania ślepych miotów, a od 2011 r. także znakowania psów.
Program przyjęty uchwałą Rady Miasta z 15 marca 2012 r. zakładał znakowanie wszystkich psów wydawanych do adopcji ze schroniska.
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY

W ocenie NIK Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kielcach nie zapewniło
w 2010 r. właściwej opieki zwierzętom przebywającym w schronisku. Wynikało to głównie
z dopuszczenia do nadmiernego zagęszczenia psów w schronisku, którego „pojemność” określona była na 150 psów, ale przeciętnie
przebywało w nim ok. 200 zwierząt, a niekiedy więcej. Przepełnienie schroniska było wynikiem decyzji przedsiębiorstwa, które podjęło się
wyłapywania i przetrzymywania bezdomnych psów, nie tylko z terenu Kielc, ale także z 32 innych gmin. Na zrównoważenie liczebności
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przyjmowanych i przetrzymywanych zwierząt nie pozwalała m.in. zbyt mała liczba adopcji oraz brak skutecznych działań zapobiegających
rozrodczości zwierząt.
NIK oceniła negatywnie również brak udokumentowania przekazania zwierząt przebywających na terenie byłego schroniska. W związku
z rozwiązaniem z 13 grudnia 2010 r. umowy w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Kielc i zapewnienia im opieki
nastąpiło przekazanie infrastruktury schroniska miastu Kielce, które następnie przekazało obiekt w użytkowanie Świętokrzyskiemu
Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami „Zwierzak” w Kielcach. Natomiast przebywających na terenie byłego schroniska zwierząt nie
przekazano nowemu podmiotowi odpowiedzialnemu za opiekę nad nimi. Niesporządzenie takiej dokumentacji uniemożliwia rzetelne
ustalenie stanu ilościowego zwierząt i określenia ich kondycji w momencie formalnego zakończenia sprawowania nad nimi opieki przez
Przedsiębiorstwo.
NIK oceniła pozytywnie działalność Świętokrzyskiego Towarzystwa Ochrony nad Zwierzętami „Zwierzak” w Kielcach w zakresie opieki nad
zwierzętami przebywającymi w Schronisku, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości. Zwierzęta miały zapewnione warunki wymagane
ustawą o ochronie zwierząt, a w szczególności: pożywienie, miejsce do spania, opiekę weterynaryjną. Zastrzeżenia NIK budziło
nieodnotowywanie w kartach ewidencyjnych informacji o kondycji i stanie zdrowia zwierzęcia przyjmowanego do schroniska i wydawanego
do adopcji oraz przebieg i dokumentowanie okresu kwarantanny zwierząt.
Ocenę działalności Urzędu Miasta Kielce związanej z zapobieganiem bezdomności zwierząt podzielono na dwie części: pierwszą
dotyczącą 2010 r., w której zadania w tym zakresie realizowane były przez PUK Sp. z o.o., i drugą – obejmującą okres do dnia
zakończenia kontroli.
W ocenie NIK zwierzętom przebywającym w 2010 r. w jedynym funkcjonującym w Kielcach schronisku nie zapewniono warunków
bytowania, o których mowa w ustawie z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt. Znaczący wpływ na
ówczesne warunki funkcjonowania placówki miał brak rzetelnego i skutecznego nadzoru Urzędu nad realizacją zadań zleconych
Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych. Faktyczna poprawa warunków na terenie byłego schroniska nastąpiła dopiero po jego przekazaniu
ŚTOZ w grudniu 2010 r., przy czym NIK ocenia negatywnie zarówno brak nadzoru nad formą i sposobem przekazania przebywających na
terenie byłego schroniska zwierząt, jak i późniejsze niezapewnienie miejsc wszystkim zwierzętom do czasu wpisania schroniska do
rejestru działalności nadzorowanej przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kielcach w styczniu 2012 r.
Pozytywnie, pomimo nieprawidłowości, oceniono natomiast działania związane z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom w latach
2011-2012, skutkujące ponownym wpisaniem schroniska do rejestru działalności nadzorowanej.

TYTUŁ KONTROLI

Delegatura w Łodzi

Kontraktowanie przez Łódzki Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia wybranych świadczeń
medycznych na 2012 rok i lata następne

I/12/001

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Zdrowie

Zdrowie

Zapewnienie powszechnej
i niezawodnej opieki medycznej

CEL OGÓLNY
Ocena przestrzegania procedur postępowania konkursowego na wybrane świadczenia zdrowotne, w szczególności w rodzaju
specjalistyczna opieka ambulatoryjna oraz ratownictwo medyczne. Ocenie podlegały także kryteria stosowane przy wyborze
świadczeniodawców
ZAKRES PODMIOTOWY
Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi oraz pięć łódzkich niepublicznych placówek opieki zdrowotnej
wybranych przez ŁOW NFZ do świadczenia usług medycznych na rok 2012 i lata następne
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Zasady postępowania w sprawie zawarcia umów ze świadczeniodawcami uregulowane zostały
w dziale VI ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych. Stosownie do art. 132 tej ustawy podstawą udzielania świadczeń opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przez Fundusz jest umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarta
pomiędzy świadczeniodawcą a dyrektorem oddziału wojewódzkiego Funduszu. Zgodnie z art. 134 Fundusz jest obowiązany zapewnić
równe traktowanie wszystkich świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
i prowadzić postępowanie w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji. Art. 139 stanowi, że zawieranie przez Fundusz umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej odbywa się po przeprowadzeniu postępowania w trybie: konkursu ofert albo rokowań. Zgodnie z
art. 146 Prezes Funduszu określa przedmiot postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
kryteria oceny ofert oraz warunki wymagane od świadczeniodawców.
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY

W wyniku kontroli przeprowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli bezpośrednio w pięciu
podmiotach leczniczych, w 18 zakresach świadczeń opieki medycznej, pod kątem zgodności
ze stanem faktycznym danych podawanych w składanych przez nich ofertach, jako rzetelne NIK oceniła 11 ofert. W pozostałych siedmiu
ofertach (39 proc.), złożonych przez czterech oferentów, podano dane niezgodne ze stanem faktycznym, mogące mieć wpływ na wybór
oferty i zawarcie umowy. W składanych ofertach podawano nieprawdziwe informacje dotyczące wymaganych warunków lokalizacyjnych,
personelu medycznego czy godzin pracy poradni. W przypadku dwóch podmiotów leczniczych NIK skierowała zawiadomienia
o podejrzeniu popełnienia wykroczenia przez kierowników tych jednostek. W odpowiedzi uzyskano informację, że zostały skierowane
stosowne wnioski o ukaranie.
Stwierdzone przez NIK „kłamstwa ofertowe” polegały także na wykazywaniu przez świadczeniodawców tego samego sprzętu medycznego
w kilku ofertach, podawaniu w ofertach sprzętów nabytych w terminie późniejszym, niż wynikało to ze złożonych ofert, czy wykazaniu
doświadczenia w przeprowadzaniu stosownych badań, podczas gdy ich doświadczenie było niewystarczające bądź takiego doświadczenia
w ogóle nie mieli. W wyniku popełnionych przez oferentów „kłamstw ofertowych” uzyskiwali oni nienależne punkty i pozycje w rankingu,
powodując tym samym niewybranie ofert rzetelnych.
Kontrola wykazała nierzetelną pracę komisji konkursowych prowadzących postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju AOS i rehabilitacja. Z 26 poddanych analizie postępowań konkursowych w sześciu
postępowaniach (23 proc.) stwierdzono brak oświadczeń członków komisji, że nie zachodzą wobec nich przesłanki wyłączenia
z postępowania, co w ocenie NIK mogło budzić wątpliwości co do bezstronności tych osób. Kontrola wykazała, że w dokumentacji
postępowań brak było pisemnych uzasadnień propozycji komisji konkursowych odbiegających od propozycji ofertowych, co mogło rodzić
wątpliwości co do równego traktowania podmiotów.
Niewystarczająco skuteczne były działania ŁOW NFZ w celu weryfikacji prawidłowości naliczania punktów w postępowaniach
prowadzonych w rodzaju AOS – świadczenia kosztochłonne. Spośród 146 ofert, które wpłynęły w 76 postępowaniach z tego zakresu,
84 oferty (57 proc.) zostały błędnie ocenione w systemie pod kątem kryterium dostępności.
NIK negatywnie oceniła także działania Dyrektora ŁOW NFZ dotyczące postępowania o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
w zakresie okulistyka – hospitalizacja planowa na obszarze Łodzi oraz powiatów: łódzkiego wschodniego, pabianickiego, zgierskiego,
brzezińskiego. Dyrektor ŁOW NFZ wystąpił do Konsultanta Wojewódzkiego o wydanie opinii w sprawie posiadania przez lekarzy
specjalistów „odpowiedniego doświadczenia” i przyjął tę opinię jako rozstrzygającą. Nie uwzględnił jednak faktu, że Konsultant Wojewódzki
był jednocześnie współwłaścicielem podmiotu, który złożył w tym samym postępowaniu konkurencyjną ofertę, co ostatecznie doprowadziło
do powstania konfliktu interesów.
Wyniki niniejszej kontroli były podstawą odwołania przez Prezesa NFZ dyrektora ŁOW NFZ z pełnionej funkcji.
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Dwa zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przez
kierowników dwóch podmiotów wykroczeń z art. 193 pkt
7 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
polegających na podaniu w ofertach nieprawdziwych danych
o spełnieniu
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warunków udziału w postępowaniach o zawarcie umów na
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnych. W odpowiedzi
poinformowano NIK, że przekazano stosowne wnioski
o ukaranie.
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TYTUŁ KONTROLI

Utrzymanie czystości i porządku w gminach woj. łódzkiego
I/12/002

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Ochrona środowiska

Środowisko

Zachowanie dziedzictwa
narodowego, zasobów naturalnych
i ładu przestrzennego

CEL OGÓLNY
Ocena utrzymania czystości i porządku w gminach
ZAKRES PODMIOTOWY
14 jednostek samorządowych z terenu woj. łódzkiego
Utrzymanie czystości i porządku wchodzi w zakres zaspokajania potrzeb zbiorowych wspólnoty
w rozumieniu ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a rozwinięcie tych założeń
nastąpiło w ustawie z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Często brak jest skoordynowanych działań w zakresie zbiórki i utylizacji odpadów, nie widać także wyraźnego postępu w ochronie
środowiska, przy braku lub niewłaściwym wykorzystaniu środków na ten cel.
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY

Kontrola wykazała brak na terenie kontrolowanych gmin regulaminów określających
szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku. Tam, gdzie były one niegdyś ogłoszone,
w większości przypadków straciły aktualność.
Rady gmin często zaniedbywały obowiązek podejmowania uchwał ustalających wymagania wobec przedsiębiorców ubiegających się
o uzyskanie zezwoleń na działalność w zakresie ochrony przed zwierzętami bezdomnymi, prowadzenia schronisk dla zwierząt oraz
grzebowisk zwłok zwierzęcych. Nadto do nieodosobnionych należały przypadki zawierania umów na ochronę przed bezdomnymi
zwierzętami oraz na odbiór odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych bez stosownych decyzji wójtów lub
burmistrzów.
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POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA LUB WYKROCZENIA

Wystosowano pięć wniosków o ukaranie za popełnienie
wykroczenia z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, po kontroli Urzędu Gminy w Dobroniu
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Delegatura w Łodzi

Realizacja Działania III.2 RPO Województwa Łódzkiego –
wsparcie inwestycyjne dla przedsiębiorców

P/11/147

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Ogólne usługi publiczne

Rozwój regionalny

Polska w Unii Europejskiej

CEL OGÓLNY
Ocena prawidłowości i zaawansowania realizacji działania III.2 „Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
ZAKRES PODMIOTOWY
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi (COP) oraz 10 beneficjentów – biorąc pod uwagę najwyższe kwoty dofinansowania i niski stopień
zaawansowania realizacji projektów
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego został zatwierdzony przez Komisję
Europejską decyzją z 2 października 2007 r. w sprawie przyjęcia w ramach pomocy
wspólnotowej programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)
objętego celem „konwergencja” dla regionu Łódzkiego w Polsce. Zarząd Województwa Łódzkiego (ZWŁ) 14 listopada 2007 r. podjął
uchwałę nr 1393/07 w sprawie przyjęcia RPO na lata 2007-2013 w celu realizacji niektórych postanowień Strategii Rozwoju Województwa
Łódzkiego na lata 2007-2020. Celem strategicznym RPO jest „Integracja regionu z europejską i globalną przestrzenią społecznogospodarczą jako środkowoeuropejskiego centrum rozwoju, sprzyjającego zamieszkaniu i gospodarce oraz dążenie do budowy
wewnętrznej spójności przy zachowaniu różnorodności jego miejsc”. Cel ten jest realizowany przez cele szczegółowe, odnoszące się do
siedmiu osi priorytetowych, w tym III – „Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość” obejmującej sześć działań. Celem działania III.2
jest wspieranie inwestycji modernizacyjnych i rozwojowych w przedsiębiorstwach. Do dofinansowania w ramach tego działania kwalifikują
się projekty inwestycyjne, które zmierzają do wzrostu konkurencyjności na rynku oraz poprawy kondycji małych i średnich przedsiębiorstw
w województwie łódzkim. Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r.
Nr 84, poz. 712 ze zm.), zwanej dalej ustawą o zppr, Zarząd Województwa Łódzkiego realizację zadań związanych z wdrażaniem pięciu
działań w ramach III osi priorytetowej RPO na lata 2007-2013, w tym działania III.2 „Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności
przedsiębiorstw”, powierzył – w drodze porozumienia – Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, jako Instytucji Pośredniczącej II stopnia (IP II).
Funkcje IP II określone zostały w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006, ustawie o zppr, RPO, uchwale nr XX/528/08 Sejmiku
Województwa Łódzkiego z 19 lutego 2008 r. w sprawie utworzenia wojewódzkiej jednostki organizacyjnej – jednostki budżetowej o nazwie
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy oraz w Statucie i Regulaminie Organizacyjnym COP. Warunki i zasady mające zastosowanie do
finansowania wydatków ponoszonych na realizację przewidzianego w RPO na lata 2007-2013 działania III.2 określone zostały zarówno
w prawie Unii Europejskiej, jak i w prawie polskim.
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła wdrożenie przewidzianego w Regionalnym
Programie Operacyjnym Województwa Łódzkiego działania III.2 „Podnoszenie innowacyjności
i konkurencyjności przedsiębiorstw”. Utworzone uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego Centrum Obsługi Przedsiębiorcy – Instytucja
Pośrednicząca II stopnia, do końca grudnia 2010 r. zawarło z 358 wnioskodawcami umowy na udzielenie im pomocy finansowej w ogólnej
kwocie 366 668 tys. zł, w tym 311 685 tys. zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, co stanowiło 78,2 proc. alokacji
przyznanej na lata 2007-2010. Na koniec grudnia 2010 r. beneficjentom wypłacono 135 257 tys. zł, a do 30 kwietnia wypłaty wyniosły
157 853 tys. zł. Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli dotychczasowy przebieg i stan zaawansowania regionalnego programu nie wskazują na
ryzyko niewykonania przyjętych w nim założeń na lata 2007-2013.
Realizacja projektów najczęściej odbiegała od pierwotnie ustalonego w umowach planu rzeczowo-finansowego, co powodowało
przesuwanie terminu ich zakończenia oraz zmniejszenie zaangażowania środków finansowych. Każda z umów umożliwiała jednak
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beneficjentom występowanie z wnioskiem o dokonanie zmian, w tym również czasu zakończenia projektu, ale pod warunkiem, że został
on złożony na 30 dni przed terminem określonym w porozumieniu. Korzystający z finansowego wsparcia stosowali się do tego wymogu.
Kontrola 10 beneficjentów wprowadzających w życie projekty o całkowitej wartości dofinansowania 37 275 tys. zł wykazała, że tylko jeden
z nich wykonał projekt zgodnie z warunkami harmonogramu.
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zobowiązane było kontrolować beneficjantów przynajmniej raz – na zakończenie realizacji projektu.
Z zaplanowanych na 2010 r. 129 kontroli przeprowadzono tylko 90. Weryfikując prace beneficjentów, Centrum stwierdziło m.in., że nie
powiadamiali oni o rozszerzeniu zakresu rzeczowego robót, nie przestrzegali terminów składania wniosków o płatność, nie zamieszczali
w dokumentach związanych z realizacją projektów informacji o ich współfinansowaniu przez Unię Europejską ani nie oznaczali pism
logotypem UE. Zaniechali także prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej oraz rachunku bankowego wyłącznie na potrzeby
urzeczywistnienia projektów.
Kontrola 40 postępowań dotyczących projektów zakwalifikowanych do dofinansowania wykazała, że Centrum nierzetelnie zweryfikowało
dwa wnioski na kwotę 5514 tys. zł. W konsekwencji obydwa projekty zostały zarekomendowane Zarządowi Województwa Łódzkiego do
otrzymania pomocy, przy czym jeden z nich uzyskał dofinansowanie w sytuacji, w której projekt innego wnioskodawcy, obarczony
podobnymi błędami, został odrzucony.
Jako nierzetelne oceniono nieprzestrzeganie przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy obowiązku stosowania formy pisemnej po każdym
uwzględnionym wniosku beneficjenta. NIK zwraca uwagę, że aneksy o zmianie terminów zakończenia prac sporządzano w końcowej fazie
cyklu inwestycyjnego, gdy zachodziło prawdopodobieństwo zakończenia robót we wnioskowanym terminie, chociaż wszelkie zmiany
umowy wymagały formy pisemnej pod rygorem nieważności. W rezultacie aneksy do umów sankcjonujące wprowadzane zmiany
sporządzano po upływie od 2,5 do 11 miesięcy od dnia złożenia pierwszego wniosku beneficjenta, co powodowało, że w trakcie
wykonywania projektu występowały rozbieżności pomiędzy harmonogramem określonym w umowie a faktycznym stanem realizacji
projektu.

TYTUŁ KONTROLI

Delegatura w Łodzi

Realizacja przez małe gminy zadań inwestycyjnych w zakresie
infrastruktury wodno-ściekowej
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CEL OGÓLNY
Ocena działań podejmowanych przez organy gmin na rzecz rozwoju infrastruktury wodno-ściekowej
ZAKRES PODMIOTOWY
Kontrola została przeprowadzona w 33 urzędach gmin na terenie ośmiu województw
Polska, przystępując do Unii Europejskiej, zobowiązała się do wypełnienia dyrektywy Rady
91/271/EWG z 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków. Do końca 2015 r.
wynegocjowany został okres przejściowy do wprowadzenia przepisów ww. dyrektywy.
Przewiduje się, że do 2015 r. w wyniku realizacji zadań ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych, systemami
kanalizacyjnymi i oczyszczaniem ścieków objęte zostanie 100 proc. ludności miejskiej i ok. 60 proc. ludności wiejskiej. Na realizację zadań
inwestycyjnych ujętych w tym programie przewidziano wydatkowanie 42,6 mld zł. Podstawowym aktem prawnym normującym działalność
obejmującą sprawy projektowania, budowy i utrzymania obiektów budowlanych jest ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Zasady
i formy udzielania zamówień publicznych określa ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Kwestię wydawania decyzji
lokalizacyjnych i o warunkach zabudowy reguluje ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Kolejną
niezbędną decyzją potrzebną przy realizacji przedmiotowych inwestycji jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, której procedury
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY
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wydania uregulowane zostały w ustawie z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
W objętym kontrolą NIK okresie 2007 – 30 czerwca 2011 kontrolowane przez Izbę gminy
oddały do użytku swych mieszkańców 151,9 km sieci wodociągowej, 300,7 km kanalizacji
sanitarnej, a także 16 oczyszczalni ścieków o łącznej przepustowości 12 397 m³/d.
We wszystkich poddanych badaniu Izby gminach przygotowywano roczne i wieloletnie plany rozwoju infrastruktury wodno-ściekowej.
Dokumenty te w ocenie NIK sporządzane były rzetelnie i uwzględniały faktyczne potrzeby mieszkańców. Planowanie i realizacja tych
inwestycji przypisane było komórkom organizacyjnym w urzędach gmin bądź samodzielnie prowadzącym te sprawy urzędnikom.
W kilku urzędach wykryto jednak nieprawidłowości – plany inwestycyjne zawierały nieścisłości i dane niespójne w konfrontacji z zakresem
rzeczowym i finansowym planowanych inwestycji. W pięciu gminach nie zaplanowano równoczesnej budowy wodociągów, kanalizacji
zbiorczej i oczyszczalni ścieków, a mimo to nie przewidziano innych rozwiązań zapewniających ochronę środowiska, do czego
zobowiązuje prawo wodne.
Izba oceniła, że bez mała 80 proc. kontrolowanych gmin było dobrze przygotowanych pod względem organizacyjnym i finansowym do
podejmowanych inwestycji. Posiadały one kompletną i aktualną dokumentację budowlaną, pozwolenia budowlane, decyzje środowiskowe,
pozwolenia wodnoprawne oraz zabezpieczone środki w budżecie na realizowane cele. Mimo to siedem gmin musiało skorygować swe
inwestycyjne plany z powodu trudności z ich całkowitym sfinansowaniem.
Przy wyborze wykonawców robót budowlanych i usług samorządy najczęściej przestrzegały obowiązujących zasad udzielania zamówień
publicznych. Nieprawidłowości w tym względzie ujawniono w 16 proc. kontrolowanych inwestycji. Zdarzały się przypadki naruszania zasad
uczciwej konkurencji, nieuprawnionego stosowania trybu z wolnej ręki lub niezachowania formy pisemnej przy powoływaniu komisji
przetargowych.
Inwestycje prowadzone były na ogół rzetelnie i gospodarnie, a gminy posiadały komplet umów na wykonanie robót budowlanych i usług
oraz na sprawowanie nadzoru inwestorskiego. Kontrola wykryła jednak przypadki uchybień formalnych – m.in. braku na umowach
kontrasygnat skarbników gmin, zaciągnięcia zobowiązań finansowych w kwotach przekraczających sumy określone w uchwałach
budżetowych, wykonania sześciu przyłączy bez wymaganych pozwoleń na budowę, a także eksploatowania ujęcia wody i oczyszczalni
ścieków bez pozwolenia wodnoprawnego. Zdarzały się też przypadki rozpoczynania budów bez wymaganych pozwoleń oraz braku
książek obiektów budowlanych.
W ocenie NIK kontrolowane gminy inwestujące w wodociągi i kanalizację uzyskały zamierzone efekty rzeczowe i ekologiczne. Liczba
mieszkańców, którzy zyskali dostęp do wody z kranu, zwiększyła się o 19 tys. – o około 7 proc., a odprowadzających ścieki do kanalizacji
o 26,5 tys. osób – czyli o 20 proc. Stwierdzono jednocześnie, ze nie wszyscy właściciele nieruchomości podłączyli się do wybudowanych
sieci kanalizacyjnych. Na ogólną liczbę 4367 przyłączy wykorzystano 3891 – prawie 90 proc..
Kontrola wskazała też na istotny problem zapewnienia należytej ochrony środowiska na terenach nieobjętych siecią kanalizacji zbiorczej.
Problem odbioru ścieków pozostawiono tam do rozwiązania samym mieszkańcom, gdy tymczasem prawo nakłada ten obowiązek na
gminy.
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Delegatura w Łodzi

Inwestycje kapitałowe Miejskiego Przedsiębiorstwa
Komunikacyjnego – Łódź Sp. z o.o.

S/12/005
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Sprawy gospodarcze

Gospodarka

Kontrola pozapriorytetowa

CEL OGÓLNY
Ocena działalności, pod względem legalności, gospodarności i rzetelności, MPK-Łódź Sp. z o.o. w zakresie zaangażowania kapitałowego
w innych podmiotach gospodarczych oraz wspierania ich finansowo. Ocenie poddane zostanie także sprawowanie w badanym obszarze
nadzoru właścicielskiego nad MPK przez samorząd Gminy Łódź.
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ZAKRES PODMIOTOWY
Kontrola została przeprowadzona w: MPK-Łódź Sp. z o.o. i Urzędzie Miasta Łodzi
Badania kontrolne prowadzono głównie, opierając się na kodeksie spółek handlowych,
a przede wszystkim w kontekście nadzoru właścicielskiego sprawowanego przez Urząd Miasta
Łodzi nad MPK-Łódź Sp. z o.o. oraz nadzoru sprawowanego przez Radę Nadzorczą MPK nad
tą spółką. Badano też elementy nadzoru właścicielskiego sprawowanego przez MPK-Łódź nad trzema spółkami zależnymi.
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY

NIK negatywnie oceniła działania MPK związane z zakupem w 2007 r. udziałów
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Myślenicach Sp. z o.o. od Gminy Myślenice,
udziałem w 2008 r. w prywatyzacji PKS w Nowym Targu oraz objęciem w 2009 r. udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym
PKS Sp. z o.o. w Żywcu. Na objęcie tych udziałów MPK wydatkowało 10,8 mln zł. Sytuacja wszystkich ww. podmiotów była bardzo zła,
PKS w Myślenicach i PKS w Żywcu miały ujemne kapitały własne, odnotowywały straty netto, miały wysokie zobowiązania. Łącznie
wg stanu na grudzień 2012 r. straty MPK związane z opisanymi przedsięwzięciami gospodarczymi wyniosły ok. 27 mln zł.
Niegospodarne było zawieranie przez MPK w latach 2005-2011 umów z jedną z firm odnośnie do prac zlecanych temu podmiotowi przez
Zarząd MPK, jak również pełnienie przez właściciela tej firmy funkcji doradczych w stosunku do Zarządu. Łącznie MPK wydatkowało
z tytułu współpracy z tą firmą 749,4 tys. zł brutto.
Zarząd Spółki nie zrealizował zalecenia Rady Nadzorczej ze stycznia 2012 r. w sprawie dopilnowania terminu zaskarżenia postanowienia
prokuratury, w związku z przewidywanym umorzeniem śledztwa prowadzonego w sprawie wyrządzenia szkody majątkowej spółce poprzez
nabycie udziałów trzech spółek zależnych. Zarząd nie złożył zażalenia, mimo zaistnienia podstawy prawnej i merytorycznej.
NIK negatywnie ocenia sprawowanie przez MPK nadzoru właścicielskiego nad spółkami zależnymi. Brak tego nadzoru spowodował
niegospodarne wydatkowanie przez dwie z tych spółek (PKS w Nowym Targu i PKS w Myślenicach) środków finansowych na usługi
doradcze (497,3 tys. zł).
Za niegospodarne NIK uznała udzielanie przez MPK pożyczek na rzecz PKS w Żywcu i PKS w Myślenicach, w sytuacji gdy spółka sama
korzystała z kredytów bankowych.
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ZAWIADOMIENIA ORGANÓW ŚCIGANIA O PODEJRZENIU
POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA LUB WYKROCZENIA

SYSTEMOWE
O podjęcie działań zapewniających bezpieczeństwo finansowoekonomiczne
w
przypadku
podejmowania
decyzji
o zaangażowaniu kapitałowym w innych podmiotach.

Delegatura sporządziła projekt zawiadomienia do prokuratury
o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa
(w trakcie opiniowania w Centrali NIK).

Delegatura w Lublinie
TYTUŁ KONTROLI

Ochrona dróg przed niszczeniem przez przeciążone pojazdy

LBI (I/10/001, I/11/003),
LOL (I/10/004, I/11/001),
LLU (I/10/006, I/11/002,
I/11/003, I/11/004,
I/11/005) – 9 kontroli doraźnych
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CEL OGÓLNY
Ocena: realizacji przez Inspekcję Transportu Drogowego (ITD) zadań związanych z kontrolami nacisku osi, masy całkowitej lub wymiarów
pojazdów (kontrole ważeniowe) określonych w ustawie z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (dalej: uotd) i ustawie z 20 czerwca
1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (pord), sprawowania nadzoru nad ITD w tym zakresie przez Ministra Infrastruktury oraz realizacji przez
zarządców dróg krajowych i wojewódzkich zadań związanych z budową i utrzymaniem miejsc do ważenia pojazdów, określonych
w ustawie z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (uodp).
ZAKRES PODMIOTOWY
Kontrolą objęto wojewódzkie inspektoraty transportu drogowego i zarządy dróg wojewódzkich w Białymstoku, Lublinie i Olsztynie oraz
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Główny Inspektorat Transportu Drogowego i Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Zgodnie art. 19 ust. 1 uodp do zarządcy drogi należą sprawy z zakresu planowania, budowy,
przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg. Ochrona drogi to działania mające na celu
niedopuszczenie do przedwczesnego zniszczenia drogi, obniżenia klasy drogi, ograniczenia jej
funkcji, niewłaściwego jej użytkowania oraz pogorszenia warunków bezpieczeństwa ruchu (art. 4 pkt 21 uodp). Od 3 listopada 2007 r. do
zarządcy drogi (art. 20a uodp) należy także budowa, przebudowa, remont i utrzymanie miejsc wykonywania kontroli ruchu i transportu
drogowego, przeznaczonych w szczególności do ważenia pojazdów. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie, określono w rozporządzeniu MTiGM z 2 marca 1999 r.
Zgodnie z art. 48 uotd ITD powołana została do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego i niezarobkowego
krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi.
Z art. 51 uotd wynika, że zadania ITD, określone w ustawie, wykonuje m.in. Główny Inspektor, który m.in. koordynuje, nadzoruje
i kontroluje działalność wojewódzkich inspektorów oraz nadzoruje wykonanie w roku budżetowym planów rzeczowo-finansowych w części
dotyczącej WITD. Główny Inspektor jest centralnym organem administracji rządowej, podległym ministrowi właściwemu do spraw
transportu (art. 53 uotd).
Z opracowania Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie wynika m.in., że przejazd jednego samochodu ciężarowego o nacisku
100 kN/oś znaczy dla nawierzchni jezdni tyle, co przejazd 160 tys. samochodów osobowych. Natomiast pojazd ciężarowy o nacisku
dwukrotnie większym, tj. 200 kN/oś, powoduje 16-krotnie większe zniszczenie nawierzchni drogi.
Z opracowania sporządzonego przez Biuro Analiz i Dokumentacji Kancelarii Senatu RP w październiku 2009 r. wynika m.in., że stan
techniczny dróg publicznych o łącznej długości 364,5 tys. km zarządzanych przez samorządy (wojewódzkie, powiatowe i gminne) na
koniec 2008 r. oceniany był następująco: dobry i zadowalający – 28,6 proc., niezadowalający – 35,5 proc., zły – 35,9 proc.
Według raportu GDDKiA za rok 2008 ocena globalna sieci dróg krajowych (19,5 tys. km), uwzględniająca stan techniczny ich nawierzchni,
przedstawiała się następująco: stan dobry – 53,6 proc., niezadowalający – 25,1 proc., zły – 21,3 proc.
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY

Do wyjątkowo negatywnych zjawisk w transporcie drogowym, mających bezpośrednie
przełożenie na jakość tras i ich nawierzchni, należy przeciążanie pojazdów. Przewoźnicy, aby
zmniejszyć swoje koszty, przeładowują pojazdy ciężarowe, w konsekwencji co trzeci z nich przekracza dopuszczalną masę i maksymalne
naciski na oś. Jest to jedna z głównych przyczyn dewastacji dróg.
Kontrole NIK wykazały, że w żadnym z poddanych badaniom wojewódzkich inspektoratów w latach 2008-2010 nie zapewniono ciągłości
prowadzenia kontroli wrażeniowych pojazdów. W inspektoracie olsztyńskim kontroli tych nie prowadzono w I i IV kwartale 2008 r.
i I kwartale roku 2009. W Lublinie kierowcy mogli mieć pewność, że nie spotkają na drogach inspektorów w porze nocnej i w niedzielę,
jedynie w jednym przypadku kontrolę taką w latach 2008-2010 prowadzono w sobotę. Brak ciągłości kontroli ważeniowych mogli
wykorzystywać przewoźnicy, przewożąc ponadnormatywne ładunki, bez ryzyka zapłaty kar pieniężnych.
Kontrole ważeniowe prowadzone były z reguły na drogach krajowych, gdyż na drogach wojewódzkich jest niewiele miejsc
przystosowanych do ich prowadzenia. W woj. podlaskim kontrolowano pojazdy w 13 miejscach tylko na drogach krajowych, w woj.
warmińsko-mazurskim natomiast w pięciu miejscach. W woj. warmińsko-mazurskim przygotowano dwa miejsca do ważenia na drogach
wojewódzkich, nie były one jednak wykorzystywane przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego (WITD). W woj. lubelskim
pomiary prowadzono w dziewięciu miejscach na drogach krajowych i w jednym na drodze wojewódzkiej.
Poddane badaniu Izby inspektoraty w Białymstoku i Lublinie koncentrowały się na kontrolowaniu przewoźników zagranicznych. W roku
2008 w woj. podlaskim przeprowadzono 800 kontroli ważeniowych, z których 739 ( 92 proc.) dotyczyło aut z obcymi rejestracjami.
W wyniku tych kontroli wydano łącznie 414 decyzji o przekroczeniu dopuszczalnych normatywów, wymierzając kary na kwotę prawie
100 tys. zł (średnia kara – 240 zł). Kontrole pozostałych 61 pojazdów należących do polskich przewoźników skutkowały wydaniem
44 decyzji, a średnia kara wyniosła 3939 zł.
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W tym samym roku w woj. lubelskim przeprowadzono 779 kontroli ważeniowych, z których 86 proc. przypadło na pojazdy zagraniczne.
W wyniku tych kontroli wydano 44 decyzje (średnia kara – 798 zł), podczas gdy kary dla polskich przewoźników wynosiły średnio 3134 zł.
W następnych latach udział pojazdów przewoźników zagranicznych w ogólnej liczbie pojazdów kontrolowanych przez wojewódzkie
inspektoraty utrzymywał się na zbliżonym poziomie.
W roku 2010 liczba kontroli ważeniowych wzrosła dwukrotnie w porównaniu z rokiem 2008, podczas gdy liczba wydanych decyzji
o naliczeniu kar pieniężnych spadła – z 629 do 607. Wzrosła jednak łączna kwota kar ustalonych w tych decyzjach – z 672 tys. zł do
1,2 mln zł. Wzrost ten wskazuje na coraz większe przeciążenia pojazdów, co bezpośrednio odbija się na stanie technicznym dróg.
Brak jest też koordynacji działań kontrolnych prowadzonych w tym zakresie przez służbę celną i Inspekcję Transportu Drogowego (ITD).
Możliwość oceny efektywności działań ITD utrudniał brak pełnych danych dotyczących ściągalności kar naliczonych przez poszczególne
WITD. Nadzór Głównego Inspektora Transportu Drogowego nad wojewódzkimi inspektoratami nie był w pełni skuteczny. Nie prowadził
m.in. w jego ramach analizy uwarunkowań i skutków koncentrowania się przez WITD na przewoźnikach zagranicznych. Prowadzenie
analiz skuteczności kontroli wrażeniowych mogłyby poprawić efektywność ich planowania i realizacji.

WNIOSKI POKONTROLNE
ZAWIADOMIENIA ORGANÓW ŚCIGANIA O PODEJRZENIU
POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA LUB WYKROCZENIA

Zawiadomienie skierowano do Prokuratury Okręgowej
w Warszawie w związku z niewykorzystaniem i degradacją wag
stacjonarnych zlokalizowanych na terenie byłych drogowych
przejść granicznych z Niemcami, Czechami i Słowacją.

TYTUŁ KONTROLI

Delegatura w Lublinie

Sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad spółkami
z udziałem Miasta Lublin

I/11/010

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Ogólne usługi publiczne

Administracja publiczna

Państwo efektywnie zarządzające
zasobami publicznymi

CEL OGÓLNY
Zbadanie i dokonanie oceny sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta Lublin w latach 2009-2011
ZAKRES PODMIOTOWY
Urząd Miasta Lublin
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY

Kontrola dotyczyła m.in. przestrzegania przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy
o gospodarce komunalnej, ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami
prawnymi

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła funkcjonowanie nadzoru właścicielskiego nad
objętymi kontrolą spółkami.
Negatywną ocenę uzasadnia m.in. brak reakcji Prezydenta Miasta Lublin na prowadzenie przez spółki MPK i MPWiK działalności
niezgodnej z zadaniami własnymi gminy oraz niedokonanie zmian aktów założycielskich. Nie przestrzegano także zarządzenia
nr 481/2009 Prezydenta Miasta Lublin z 3.07.2009 r. w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem gminy w zakresie
dokumentowania posiadania odpowiednich kwalifikacji przez kandydatów do rad nadzorczych. Przyczyną negatywnej oceny było także
przyznanie prezesowi Zarządu i wiceprezesowi Zarządu PLL SA nagród rocznych za 2008 i 2009 r. z naruszeniem postanowień
zarządzenia nr 381/2008 z 13.06.2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym
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niektórymi podmiotami prawnymi. Ponadto nie zrealizowano trzech z czterech wniosków pokontrolnych NIK skierowanych po kontroli
I/10/001 „Funkcjonowanie MPWiK Sp. z o. o. i sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad tą spółką”.
NIK pozytywnie oceniła natomiast bieżącą współpracę pomiędzy komórką nadzoru właścicielskiego Urzędu a radami nadzorczymi
i zarządami spółek oraz realizację i wdrożenie wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z kontroli I/08/00 „Funkcjonowanie
LPEC Sp. z o. o. i sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad tą spółką w latach 2005-2008”.

TYTUŁ KONTROLI

Delegatura w Lublinie

Finansowe wspieranie kultury fizycznej i sportu przez
wybrane jednostki samorządu terytorialnego

P/11/143

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Wypoczynek, kultura i religia

Kultura fizyczna

Państwo efektywnie zarządzające
zasobami publicznymi

CEL OGÓLNY
Ocena prawidłowości działań wspierających kulturę fizyczną i sport, podejmowanych przez wybrane jednostki samorządu terytorialnego
oraz prawidłowości postępowania podmiotów przy ubieganiu się o to wsparcie i jego wykorzystaniu
ZAKRES PODMIOTOWY
Sześć dużych gmin: Bydgoszcz, Gdańsk, Lublin, Poznań, Szczecin, Warszawa (wyłącznie w zakresie zadań realizowanych przez dzielnicę
Śródmieście), oraz 22 kluby sportowe realizujące zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wspierane finansowo przez te gminy (po
cztery kluby w gminie, a w Gdańsku dwa)
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym zaspokajanie zbiorowych potrzeb
wspólnoty w zakresie kultury fizycznej i turystyki należy do zadań własnych gminy.
Okres objęty kontrolą charakteryzowały dwa przedziały czasowe, w których dozwolone formy
wspierania kultury fizycznej i sportu określone były nw. przepisami:
• lata 2009-2010 (do 15 października): (1.) ustawą z 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej – przepisy tej ustawy uchylone zostały
z dniem wejścia w życie ustawy o sporcie, tj. z dniem 16 października 2010 r.; (2.) ustawą z 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym –
uchyloną z dniem 16 października 2010 r.;
• okres od 16 października 2010 r. – ustawą z 25 czerwca 2010 r. o sporcie.
Stypendia sportowe mogły być przyznawane i wypłacane zawodnikom, a po wejściu w życie ustawy o sporcie także trenerom. Zawodnicy,
którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, mogli otrzymywać stypendia
finansowane ze środków budżetu j.s.t. Z chwilą wejścia w życie ustawy o sporcie, tj. od 16 października 2010 r. – zgodnie z art. 31
ust. 1 i 2 tej ustawy – j.s.t. mogą ustanawiać i finansować z budżetu j.s.t. okresowe stypendia sportowe dla osób fizycznych za osiągnięte
wyniki sportowe, w tym także dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe
w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
Zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz trenerom
i działaczom sportowym zasłużonym w osiąganiu tych wyników j.s.t. mogły przyznawać nagrody i wyróżnienia.
Podstawy prawne zlecania przez j.s.t. zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu do realizacji przez uprawnione do tego podmioty, wraz
z udzieleniem dotacji na sfinansowanie części lub całości kosztów tych zadań, zawarte zostały w ustawie o działalności pożytku
publicznego. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 17 ww. ustawy zadania dotyczące wspierania i upowszechniania kultury fizycznej należą do sfery
zadań publicznych, w zakresie której działalność pożytku publicznego prowadzona jest przez organizacje pozarządowe, o których mowa
w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, w tym m.in. przez fundacje i stowarzyszenia (kluby sportowe). Wspieranie lub powierzanie realizacji zadań
podmiotom prowadzącym działalność statutową w danej dziedzinie – mogło się odbywać po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY
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Sześć skontrolowanych gmin – Gdańsk, Poznań, Bydgoszcz, Szczecin, Lublin, dzielnica
Śródmieście w Warszawie – w ciągu dwóch i pół roku wydało ponad 1,6 mld zł (najwięcej
Poznań – 870 mln zł) na kulturę fizyczna i sport. Z tych pieniędzy przede wszystkim utrzymywane były obiekty sportowe i działalność
instytucji kultury fizycznej. Gminy przeznaczały je także na dotowanie zadań realizowanych przez kluby sportowe (m.in. organizację
zawodów i obozów), wypłatę stypendiów i nagród.
Podstawową formą wspierania przez gminy sportu na swoim terenie jest przekazywanie dotacji klubom sportowym. Skontrolowane
samorządy przeznaczyły na ten cel ponad 91 mln zł. O ile jednak sport rekreacyjny gminy mogły dotować, o tyle sport wyczynowy
(kwalifikowany) podlegał zupełnie innym zasadom finansowania. Samorządy mogły go wspierać, fundując wyłącznie stypendia i nagrody
dla zawodników za wysokie wyniki sportowe. Kontrola NIK wykazała jednak, że cztery z sześciu gmin naruszyły obowiązujące przepisy
i przekazały klubom sportowym 22,5 mln zł w formie dotacji.
Aż 95 proc. dotacji dla klubów zostało przyznanych w otwartych konkursach ofert, pozostała część na podstawie wniosków składanych
przez same kluby. Kontrolerzy NIK wskazują na przypadki, gdy w ofertach i wnioskach brakowało wymaganych przepisami danych.
Zdarzało się też, że podawane dane były niezgodne ze stanem faktycznym (np. klub SPR Lublin SSA zataił, iż podlega postępowaniu
egzekucyjnemu, przez co nie dostałby ponad miliona zł dotacji). Inspektorzy dopatrzyli się również nieprawidłowości w ocenie samych
ofert. W Poznaniu komisje konkursowe rozpatrywały oferty według niejednolitych zasad, z kolei w Lublinie pozytywnie oceniano oferty,
które miały braki. W obu przypadkach zabrakło skutecznego nadzoru nad działalnością komisji konkursowych ze strony urzędu miasta.
Ponad 70 proc. klubów sportowych nie przestrzegało zapisów umów zawartych z gminami. Lista zarzutów sformułowana przez NIK jest
poważna: dotacje wykorzystywane były niezgodnie z warunkami zawartymi w umowach, pieniądze wydawano na inne cele niż zgłoszono,
w dodatku kluby niewłaściwie się z nich rozliczały. Wspomniany już klub z Lublina wydał niezgodnie z umowami prawie połowę pieniędzy
z przyznanych dotacji (ponad 1 mln zł), m.in. na sfinansowanie tytułów egzekucyjnych, wynajem lokalu i mieszkań dla zawodników oraz
obsługę prawną.
W składanych ofertach kluby źle szacowały planowane koszty i przychody z organizacji imprez sportowych. Zdaniem NIK zaniżone wpływy
miały zasadnicze znaczenie dla wysokości przyznanych dotacji. Dochodziło do sytuacji, gdy klub (OŚ AZS Poznań) osiągał zysk
trzykrotnie przekraczający wysokość dotacji, czyli mógł zorganizować zawody bez sięgania po publiczne pieniądze.
Z ustaleń kontrolerów NIK wynika, że połowa gmin (Bydgoszcz, Lublin, Szczecin) była akcjonariuszami klubów sportowych. Włodarze tych
miast ulokowali w nich łącznie 16 mln zł. Problem w tym, że spółki przynosiły duże straty – w latach 2009-2010 było to aż 12 mln zł.
Prezydent Bydgoszczy, który włożył w spółki najwięcej, bo aż 14,6 mln zł, wyjaśnił, że od początku zakładano straty finansowe na
działalności, byle zachować płynność finansową. Sytuacja spółek ma się poprawić po znalezieniu inwestorów strategicznych.
Kontrolowane gminy wydały na stypendia sportowe prawie 11 mln zł. W zależności od miasta różniły się one od siebie wysokością.
Średnio największą pomoc przyznawał Gdańsk – 15 tys. zł, w Szczecinie było to 6,5 tys. zł, a w Poznaniu – 2,8 tys. zł.
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SYSTEMOWE
1. Zlecanie zadań wyłącznie podmiotom składającym
oferty/wnioski spełniające wymogi określone przepisami prawa
i warunkami organizowanych w tym celu postępowań oraz
zapewniającym prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej
dotacji udzielonych na realizację tych zadań, z uwzględnieniem
rodzajów działalności, o których mowa w art. 10 ustawy
o działalności pożytku publicznego.
2. Poprawienie przez j.s.t. rzetelności przeprowadzanych kontroli
wykonania zadań wykonywanych przez kluby sportowe oraz ich
prowadzenie, z uwzględnieniem analizy ryzyka, nie tylko na
podstawie materiałów przedkładanych przez kluby sportowe w
załączeniu do sprawozdań, ale także na podstawie prowadzonej
przez kluby ewidencji księgowej przychodów i kosztów tych
zadań.
3. Wprowadzenie mechanizmów bieżącej kontroli realizacji
zadań, zapewniających zgodne z zawartymi umowami ich
wykonanie oraz wykorzystanie dotacji, z uwzględnieniem analizy
ryzyka występowania w tym zakresie zagrożeń.
4. Podjęcie działań na rzecz organizacji pracy komisji
konkursowych w sposób gwarantujący wyeliminowanie
stwierdzonych mechanizmów korupcjogennych w ocenie ofert.

ZAWIADOMIENIA ORGANÓW ŚCIGANIA O PODEJRZENIU
POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA LUB WYKROCZENIA

Pięć zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstw
i wykroczeń przez siedem osób, w tym: trzy do właściwej
terytorialnie prokuratury (dwa dot. SPR Lublin Sportowa Spółka
Akcyjna – dwa zawiadomienia dot. dwóch osób z art. 297 kk § 1
i 2 (jedno zawiadomienie dot. jednej osoby z UM Szczecin za
naruszenie art. 52 ustawy o ochronie danych osobowych –
wyrzucona do śmietnika dokumentacja dot. przyznawania
stypendiów, zawierająca dane osobowe ośmiu osób). Dwa
zawiadomienia złożono do właściwych urzędów skarbowych –
dotyczące czynów z art. 61 § 1 kks, stanowiących wykroczenia
skarbowe.
ZAWIADOMIENIA W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM
DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

Trzy zawiadomienia do właściwych rzeczników dyscypliny
finansów publicznych, dot. siedmiu osób, w tym: dwa
dot. przekroczenia zakresu upoważnienia przy zaciąganiu
zobowiązań (art. 15 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie
dfp.) na 304 tys. zł (dwie osoby) i jedno zawiadomienie
dot. sześciu osób (12 tys. zł) z art. 9 pkt 1 ww. ustawy.
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TYTUŁ KONTROLI

Delegatura w Lublinie

Opłaty planistyczne i roszczenia odszkodowawcze w związku
z uchwaleniem lub zmianą planów miejscowych

P/12/147

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Mieszkalnictwo i infrastruktura
komunalna

Budownictwo, lokalne planowanie
i zagospodarowanie przestrzenne oraz
mieszkalnictwo

Zachowanie dziedzictwa
narodowego, zasobów naturalnych
i ładu przestrzennego

CEL OGÓLNY
Ocena działalności gmin w zakresie realizacji dochodów gmin 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
ZAKRES PODMIOTOWY
Urzędy gmin położone w województwach: małopolskim, mazowieckim, lubelskim, łódzkim, pomorskim, śląskim i warmińsko-mazurskim
(po trzy jednostki z każdego województwa)
Podstawowe regulacje prawne dotyczące opłat planistycznych oraz roszczeń
odszkodowawczych związanych z wejściem w życie planów miejscowych lub ich zmian
uregulowane są w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej: upzp).
Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego uchwalanym przez organ stanowiący gminy. Wejście w życie mpzp może powodować
wzrost lub obniżenie wartości nieruchomości. Ustawodawca uznał, że gmina powinna mieć udział w zyskach, jakie przynosi zbycie
nieruchomości, której wartość wzrosła w związku ze zmianą ustaleń zawartych w mpzp. Jednocześnie, wprowadzając roszczenia
odszkodowawcze związane z uchwaleniem planu miejscowego, ustawodawca respektuje konstytucyjną zasadę ochrony własności,
z której wynika m.in. nakaz rekompensowania władczych, dyktowanych interesem publicznym ograniczeń prawa własności. Szczegółowe
regulacje w tych kwestiach zawierają przepisy art. 36 i 37 upzp. Skutki finansowe uchwalenia planów miejscowych powinny być określone
jeszcze przed podjęciem stosownej uchwały przez organ stanowiący. Zgodnie z art. 17 pkt 5 upzp wójt, burmistrz albo prezydent miasta
po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego sporządza prognozę skutków finansowych
uchwalenia planu miejscowego, z uwzględnieniem art. 36. Natomiast po wejściu w życie planu miejscowego lub jego zmiany organ
wykonawczy gminy, stosownie do postanowień art. 37 ust. 8 upzp, przedstawia okresowo – odpowiednio do potrzeb, lecz co najmniej raz
w roku – na sesji rady gminy informację o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w art. 36 ust. 1-3 i ust. 5 upzp, i wydanych decyzjach,
o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 upzp.
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie realizację dochodów z tytułu opłat planistycznych
przez objęte kontrolą gminy.
W 33 proc. skontrolowanych urzędów gmin istniejący 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 ustalenia
dochodów gmin w odniesieniu do co najmniej 143 umów odpłatnego zbycia nieruchomości.
Istotne nieprawidłowości polegające na zaniechaniu windykacji ustalonych opłat planistycznych lub opieszałości jej prowadzenia wystąpiły
w 30 proc. skontrolowanych jednostek.
Natomiast pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, Najwyższa Izba Kontroli ocenia realizację roszczeń odszkodowawczych
zgłoszonych gminom przez właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego.
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
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odszkodowania pomimo braku oszacowania jego wysokości przez rzeczoznawcę majątkowego albo na opóźnieniu w zapłacie należnego
odszkodowania i zapłacie odsetek wystąpiły w dwóch skontrolowanych urzędach i dotyczyły jednostkowych przypadków.

WNIOSKI POKONTROLNE
DE LEGE FERENDA
1. Wprowadzenie do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym 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. Proponowanej zmianie powinna towarzyszyć
zmiana § 4 pkt 13 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 26
sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U.
Nr 164, poz. 1587), według którego ustalenia dotyczące stawek
procentowych stanowiących podstawę do określania opłaty,
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, powinny zawierać stawki
procentowe w przedziale od 0 proc. do 30 proc. i dotyczyć
wszystkich terenów, określonych w projekcie planu
miejscowego. 2. Zmiana art. 37 ust. 1 upzp i doprowadzenie do
spójności zdania pierwszego tego przepisu z art. 36 ust. 4 upzp
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. 3. Wprowadzenie w upzp dla potrzeb
ustalania opłat definicji pojęcia „zbycie nieruchomości”
uwzględniającej w jej zakresie odpłatność czynności prawnej
(zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych) oraz
traktującej na równi ze zbyciem nieruchomości przez właściciela
zbycie prawa użytkowania wieczystego przez użytkownika
wieczystego. 4. Jednoznaczne i precyzyjne uregulowanie zasad
określania wartości nieruchomości dla ustalenia opłaty
planistycznej i wysokości roszczeń odszkodowawczych.
5. Zmiana art. 37 ust. 9 upzp i określenie jako daty początkowej,
od której biegnie termin do wypłaty odszkodowania, daty
otrzymania przez gminę od wnioskodawcy lub rzeczoznawcy
majątkowego operatu szacunkowego, będącego podstawą do
ustalenia wysokości odszkodowania. 6. Zlikwidowanie luki
prawnej w regulacji związanej z ustalaniem stawki procentowej
opłaty w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek
wydania decyzji o warunkach zabudowy (art. 63 ust. 3 w zw.
Z art. 36 ust. 4 i art. 37 ust. 6 oraz art. 15 ust. 2 pkt 12 upzp).
ZAWIADOMIENIA ORGANÓW ŚCIGANIA O PODEJRZENIU
POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA LUB WYKROCZENIA

Po kontrolach w UM Katowice, UMiG w Górze Kalwarii i UMiG w
Niepołomicach zostały wysłane zawiadomienia do organów
ścigania o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstw
z art. 231 kodeksu karnego, polegających na niedopełnieniu
obowiązków związanych z ustalaniem opłat planistycznych
i dopuszczeniu do wygaśnięcia roszczeń gminy o zapłatę opłaty
planistycznej i utraty możliwości uzyskania dochodów przez
gminy.

SYSTEMOWE
Wnioski do organów wykonawczych gmin (wójtów, burmistrzów,
prezydentów miast) o:
1) stworzenie ewidencji (np. elektronicznej bazy) wypisów aktów
notarialnych, które wpływają do urzędu, w pełni dostępnej dla
pracowników odpowiedzialnych za wszczynanie i prowadzenie
postępowań w sprawie ustalenia opłat planistycznych,
2) zapewnienie prawidłowego nadzoru nad pracą osób
analizujących wypisy aktów notarialnych pod kątem istnienia
przesłanek do wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia
opłaty planistycznej przez nakazanie im dokonywania w ww.
ewidencji stosownych adnotacji, weryfikowanych przez
przełożonego (zasada „dwóch par oczu”).
W odniesieniu do gmin, w których są zgłaszane wnioski
o wypłatę odszkodowań w związku z uchwaleniem lub zmianą
planu miejscowego, Najwyższa Izba Kontroli wnosiła o to, by
organy wykonawcze gmin podejmowały – niezwłocznie po
złożeniu wniosku – działania w celu zawarcia z osobami
zgłaszającymi roszczenia odszkodowawcze wstępnych
porozumień co do harmonogramu negocjacji w sprawie ustalenia
odszkodowania (tzw. porozumień przedkontraktowych) i dążyły
do uzgodnienia terminu ewentualnej wypłaty, przyjmując za
początek jego biegu datę otrzymania operatu szacunkowego
z oszacowaną wysokością odszkodowania. Pozwoli to
ograniczyć ryzyko zapłaty odsetek za niezawinione
przekroczenie ustawowego sześciomiesięcznego terminu
realizacji roszczeń odszkodowawczych.

ZAWIADOMIENIA W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM
DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

Nieustalenie opłaty planistycznej i dopuszczenie do
przedawnienia należności z tego tytułu – art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3
ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych oraz niedochodzenie
należności z tytułu opłat planistycznych ustalonych w decyzjach
– art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych – UMiG w Górze Kalwarii.
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TYTUŁ KONTROLI

Działalność Ochotniczych Hufców Pracy
P/12/149

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Ochrona socjalna

Praca

Poprawa skuteczności systemu
edukacyjnego

CEL OGÓLNY
Ocena prawidłowości i efektywności wykonywania przez OHP zadań przewidzianych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy. Zbadana i oceniona została prawidłowość kształtowania
oferty edukacyjnej i wychowawczej, w tym przygotowanie oferty szkoleniowej uwzględniającej możliwości kształcenia i potrzeby rynku
pracy
ZAKRES PODMIOTOWY
Kontrolą objęto Komendę Główną OHP, Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy, Centrum Kształcenia i Wychowania
w Gołdapi, cztery wojewódzkie komendy OHP (w Lublinie, Białymstoku, Kielcach i Olsztynie) i podległe tym komendom cztery centra
edukacji i pracy młodzieży, ośrodki szkolenia i wychowania oraz hufce pracy
Ochotnicze Hufce Pracy są finansowanymi z budżetu państwa państwowymi jednostkami
budżetowymi wykonującymi zadania państwa w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania
marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, a także zadania w zakresie jej kształcenia
i wychowania. Podstawową grupę uczestników OHP stanowi młodzież zaniedbana, o zmniejszonych szansach życiowych, pochodząca ze
środowisk niedostosowanych społecznie, w dużej części patologicznych, czasem kryminogennych, mająca trudności w szkole.
Ochotnicze Hufce Pracy według art. 6 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
stały się jedną z instytucji rynku pracy i otrzymały nowe zadania w sferze rynku pracy dla młodzieży. W myśl rozdziału 5 (art. 11-17)
Ochotnicze Hufce Pracy są państwową jednostką budżetową, nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw pracy (Minister Pracy
i Polityki Społecznej). Ochotnicze Hufce Pracy wykonują zadania państwa w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji
i wykluczeniu społecznemu młodzieży, a także zadania w zakresie jej kształcenia i wychowania (art. 12 ust. 1).
Specjalizują się w szczególności w działaniach na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz bezrobotnych do 25. roku
życia. Do zadań głównych w świetle przepisów art. 12 ust. 2 ustawy należy m.in. umożliwienie młodzieży, która nie ukończyła szkoły
podstawowej lub gimnazjum albo nie kontynuuje nauki po ukończeniu tych szkół, zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz uzupełnienie
wykształcenia podstawowego lub gimnazjalnego, a także umożliwienie młodzieży uzupełniania ponadgimnazjalnego wykształcenia
ogólnego i zawodowego.
W okresie objętym kontrolą szczegółowe zadania i organizację OHP określało rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 30 grudnia
2004 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy. W dniu 2 sierpnia 2011 r. weszło w życie
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 22 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców
Pracy, które zastąpiło poprzednie rozporządzenie w tej sprawie. Zasady organizacji kształcenia młodzieży zostały uregulowane
w rozporządzeniu Rady Ministrów z 9 listopada 2004 r. w sprawie sposobu organizacji uzupełnienia wykształcenia ogólnego młodzieży
w Ochotniczych Hufcach Pracy oraz zdobywania przez nią kwalifikacji zawodowych. System organizacyjny Ochotniczych Hufców Pracy
obejmuje swoim zasięgiem całą Polskę i na poszczególnych szczeblach zarządzania jest realizowany poprzez Komendę Główną OHP
oraz podległe jej wojewódzkie komendy OHP, ośrodki szkolenia zawodowego oraz centra kształcenia i wychowania.
W strukturze organizacyjnej OHP (wg stanu na koniec marca 2012 r.) funkcjonowało ogółem 825 jednostek organizacyjnych (o 136 więcej
niż w 2009 r.), w tym: Komenda Główna, dziewięć centrów kształcenia i wychowania, pięć ośrodków szkolenia zawodowego,
16 wojewódzkich komend, 29 ośrodków szkolenia i wychowania, 103 hufce pracy, 79 środowiskowych hufców pracy, 49 centrów edukacji
i pracy młodzieży, 109 młodzieżowych biur pracy i ich filii, 106 klubów pracy, 49 mobilnych centrów informacji zawodowej, 33 młodzieżowe
centra kariery, 20 rejonowych ośrodków szkolenia zawodowego oraz 217 jednostek utworzonych w ramach realizowanego przez OHP
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY
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projektu pt. „OHP jako realizator usług rynku pracy". Ze względu na charakter realizowanych zadań podstawowe jednostki OHP dzielą się
na dwie grupy:
jednostki o charakterze opiekuńczo-wychowawczym (220), do których zaliczają się centra kształcenia i wychowania, ośrodki szkolenia
i wychowania, hufce pracy oraz środowiskowe hufce pracy. W jednostkach tych przebywa i uczy się rokrocznie około 32 tys. młodzieży;
jednostki realizujące zadania na rzecz rynku pracy, tworzące sieć blisko 350 podmiotów, a wśród nich: centra edukacji i pracy młodzieży,
mobilne centra informacji zawodowej, młodzieżowe biura pracy i ich filie, kluby pracy oraz młodzieżowe centra kariery, punkty
pośrednictwa pracy. Z usług tych jednostek korzysta rocznie ponad 500 tys. młodzieży.
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości,
działalność Ochotniczych Hufców Pracy w zakresie wykonywania przez nie zadań
przewidzianych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej
ustawy.
Kontrolowane jednostki OHP były przygotowane organizacyjnie i prawnie do realizacji zadań w zakresie kształcenia i wychowania oraz
przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży. Zapewniły odpowiednie warunki lokalowe i socjalne uczestnikom
OHP. Promowały działalność opiekuńczo-wychowawczą OHP w środowiskach zagrożonych marginalizacją społeczną. Uczestnikom OHP
umożliwiły uzupełnianie wykształcenia ogólnego i zawodowego, a po ukończeniu nauki przystępowanie do egzaminów potwierdzających
zdobycie kwalifikacji zawodowych.
Nie prowadziły jednak w wystarczającym stopniu badań efektywności podejmowanych działań opiekuńczo-wychowawczych wobec swoich
uczestników, zwłaszcza w zakresie uzyskania przez nich pracy lub podjęcia działalności gospodarczej na własny rachunek, a jeżeli takie
badania podejmowały, to nie wykorzystywały wynikającej z nich wiedzy do skorygowania przygotowanej oferty edukacyjnej w zawodach,
na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy, co mogłoby ułatwić absolwentom OHP znalezienie zatrudnienia.
Wyniki kontroli wskazują na potrzebę usprawnienia działalności w tym zakresie poprzez pełniejsze dostosowanie kierunków kształcenia do
aktualnych albo przyszłych potrzeb rynku pracy. Nadzór nad podległymi jednostkami sprawowany przez skontrolowanych wojewódzkich
komendantów OHP oraz Komendanta Głównego OHP – w kontrolowanym zakresie – nie był dostatecznie sprawny i efektywny.

SYNTEZA

WNIOSKI POKONTROLNE
SYSTEMOWE
Wyniki kontroli wskazują na potrzebę podjęcia działań mających
na celu pełniejsze dostosowanie oferowanych kierunków
kształcenia do aktualnych albo przyszłych potrzeb rynku pracy.
Jednostki OHP winny także monitorować efektywność
podejmowanych działań opiekuńczo-wychowawczych wobec
uczestników poprzez zbieranie informacji o ich losach w zakresie
uzyskania przez nich pracy lub podjęcia działalności
gospodarczej na własny rachunek.

ZAWIADOMIENIA W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM
DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

Nie wystąpiły ustalenia uzasadniające kierowanie zawiadomień
w związku z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych

Badania efektywności działań opiekuńczo-wychowawczych
powinny także obejmować rozpoznanie potrzeb rynku pracy
i potencjalnych możliwości rynku edukacyjnego w zakresie
organizowania nauki w zawodach dostosowanych do
zapotrzebowania rynku pracy, tj. w zawodach dających
największe szanse na znalezienie zatrudnienia po ukończeniu
nauki. Wyniki tych badań OHP powinny wykorzystywać przy
doborze kierunków kształcenia, w celu przygotowania
uczestników OHP w zawodach, na które jest zapotrzebowanie
na rynku pracy i ułatwienia absolwentom OHP znalezienie
zatrudnienia.
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Działalność kontrolna Państwowej Straży Pożarnej i nadzoru
budowlanego w zakresie możliwości ewakuacji z obiektów
użyteczności publicznej

R/12/007

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Porządek publiczny i bezpieczeństwo

Sprawy wewnętrzne

Kontrola pozapriorytetowa

CEL OGÓLNY
Ocena działalności kontrolno-rozpoznawczej prowadzonej przez komendantów powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej
w zakresie warunków ewakuacji osób z budynków użyteczności publicznej obejmującej rozpoznawanie zagrożeń pożarowych,
nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz analizowanie stanu bezpieczeństwa powiatu w zakresie zadań
realizowanych przez PSP
ZAKRES PODMIOTOWY
Kontroli poddano wybrane jednostki Państwowej Straży Pożarnej
Zagadnienia związane z bezpieczeństwem użytkowania obiektów budowlanych reguluje
rozporządzenie MSWiA z 7 czerwca 2010 r., gdzie w § 16 podano, że istniejący, użytkowany
budynek uznany zostaje za zagrażający życiu ludzi, gdy występujące w nim warunki techniczne
nie zapewniają możliwości ewakuacji ludzi. Przepisy techniczne w tej sprawie ustalono w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
z 12 kwietnia 2002 r. W art. 1 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej podano, że do podstawowych zadań PSP należy
m.in. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń oraz nadzór nad przestrzeganiem przepisów
przeciwpożarowych. PSP realizuje te zadania, przeprowadzając czynności kontrolno-rozpoznawcze. Z art. 81 prawa budowlanego wynika,
że do podstawowych obowiązków nadzoru budowlanego należy m.in. kontrola i nadzór nad przestrzeganiem warunków bezpieczeństwa
ludzi i mienia przy wykonywaniu robót budowlanych oraz utrzymywaniu obiektów budowlanych.
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY

Podczas czynności kontrolnych w 10 komendach powiatowych i miejskich PSP woj. lubelskiego
Izba ustaliła, że podejmowały one czynności kontrolno-rozpoznawcze nieterminowo, nie
sprawdzały zwłaszcza realizacji nakazów zawartych w wydanych przez komendantów decyzjach administracyjnych, dotyczących
budynków uznanych za zagrażające życiu ludzi i nie wszczynały egzekucji administracyjnej w przypadku braku ich realizacji. Nieskuteczny
był nadzór nad wypełnianiem przez właścicieli lub zarządców budynków użyteczności publicznej obowiązków związanych z praktycznym
sprawdzaniem organizacji oraz warunków ewakuacji.
Podczas czynności kontrolnych w trzech powiatowych inspektoratach nadzoru budowlanego stwierdzono, że czynności kontrolne
dotyczące spraw związanych z bezpieczeństwem użytkowania obiektów budowlanych podejmowano opieszale, a współpraca
z komendantami powiatowymi PSP nie zawsze układała się prawidłowo.
Stwierdzone w komendach powiatowych (miejskich) nieprawidłowości miały charakter powszechny, a będąc bezpośrednio związanymi
z bezpieczeństwem ludzi korzystających z obiektów budowlanych, mogą stanowić podstawę do podjęcia działań dyscyplinujących na
wyższych szczeblach struktury PSP i administracji państwowej.
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TYTUŁ KONTROLI

Delegatura w Lublinie

Sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad
przedsiębiorstwami komunikacji samochodowej przez
Samorząd Województwa Lubelskiego w latach 2009-2011

S/12/004

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Sprawy gospodarcze

Transport

Kontrola pozapriorytetowa

CEL OGÓLNY
Oceny efektywności sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej („PKS”) z udziałem
Samorządu Województwa Lubelskiego w latach 2009-2011
ZAKRES PODMIOTOWY
Urząd Marszałkowski w Lublinie i dwie nadzorowane spółki PKS
Aktem prawnym określającym zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu
terytorialnego, polegające na wykonywaniu przez te jednostki zadań własnych w celu
zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, jest ustawa z 20 grudnia 1996 r.
o gospodarce komunalnej (dalej: ugk). Zgodnie z art. 1 ust. 2 wymienionej ustawy gospodarka komunalna obejmuje w szczególności
zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności
w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Według ugk jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, a także przystępować do takich spółek.
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY

Najwyższa Izba Kontroli oceniła negatywnie efektywność dotychczasowych działań samorządu
województwa lubelskiego podjętych w związku z przejęciem spółek przedsiębiorstw
komunikacji samochodowej. W 2010 r. województwo lubelskie nabyło nieodpłatnie 100 proc. akcji i udziałów w pięciu należących do
Skarbu Państwa spółkach PKS (PKS „Wschód” SA w Lublinie, PKS w Białej Podlaskiej SA, PKS w Zamościu Sp. z o.o., PKS w Biłgoraju
Sp. z o.o., PKS w Międzyrzecu Podlaskim Sp. z o.o.). Wszystkie przejęte spółki były w bardzo w złym stanie finansowo-ekonomicznym.
Zarząd Województwa, przejmując spółki PKS, nie miał koncepcji funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie województwa
z wykorzystaniem tych spółek. NIK negatywnie oceniała opóźnienia w opracowaniu 5-letnich planów rozwoju przejętych spółek PKS
w zakresie polityki transportowej województwa lubelskiego i nieterminowe przekazanie ich Ministrowi Skarbu Państwa. Podejmowane
przez Zarząd Województwa działania nadzorcze nie przynosiły spodziewanych efektów.
Sytuacja finansowa spółek PKS ulegała dalszemu pogorszeniu, a działalność statutowa prowadzona była na granicy upadłości.
Realizowane przez spółki programy restrukturyzacyjne i naprawcze nie przynosiły żadnej poprawy.
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TYTUŁ KONTROLI

Delegatura w Lublinie

Działalność gminy Jarczów w zakresie lokalizacji i wdrażania
planowanej budowy zespołu elektrowni wiatrowych

S/12/008

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Ochrona środowiska

Środowisko

Zachowanie dziedzictwa
narodowego, zasobów naturalnych
i ładu przestrzennego

CEL OGÓLNY
Ocena podejmowanych przez organy gminy Jarczów działań, związanych z lokalizacją i wdrażaniem planowanego przedsięwzięcia,
polegającego na budowie parku elektrowni wiatrowych na terenie gminy Jarczów wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w oparciu o kryterium
legalności, w zakresie:
1) przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i procedur przy aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego oraz tworzeniu lub zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy,
2) przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia i wydania decyzji
ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla tego przedsięwzięcia
ZAKRES PODMIOTOWY
Urząd Gminy Jarczów
Podstawowym aktem prawnym regulującym proces gospodarowania przestrzenią jest ustawa
z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej: upzp). Ustawa ta
określa m.in. zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu
terytorialnego i organy administracji rządowej, zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele oraz
ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy (art. 1 upzp).
Zgodnie z art. 3 ust.1 upzp, kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (dalej: studium) oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (dalej:
mpzp lub plan miejscowy), należy do zadań własnych gminy. Wójt gminy powołuje gminną komisję urbanistyczno-architektoniczną jako
organ doradczy oraz ustala, w drodze regulaminu, jej organizację i tryb działania (art. 8 ust. 3 upzp).
W celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego, rada gminy podejmuje uchwałę
o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które sporządza się dla obszaru
w granicach administracyjnych gminy. Ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych. Studium
nie jest aktem prawa miejscowego (art. 9 ust. 1, 3, 4 i 5 upzp). Zakres zagadnień objętych studium określa art. 10 ust. 1 i 2 upzp.
Procedurę dotyczącą podjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia studium oraz dalsze etapy postępowania w tym zakresie określają
przepisy art. 11 i art. 12 upzp. Zgodnie z art. 13 ust. 1 upzp koszty sporządzenia studium obciążają budżet gminy.
W celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowania
i zabudowy rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Integralną częścią uchwały jest załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego projektem planu. Przed podjęciem uchwały
wójt, burmistrz albo prezydent miasta wykonuje analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności
przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium, przygotowuje materiały geodezyjne do opracowania planu oraz ustala niezbędny
zakres prac planistycznych (art. 14 ust. 1, 2 i 5 upzp). Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego (art. 14 ust. 8 upzp).
Według art. 46 pkt 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (uiooś) projekty studium i planów miejscowych wymagają
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 14 ww. ustawy przez strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko rozumie się postępowanie w sprawie
oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji polityki, strategii, planu lub programu, obejmujące w szczególności: uzgodnienie
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY
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stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko, sporządzenie prognozy oddziaływania na
środowisko, uzyskanie wymaganych ustawą opinii oraz zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.
Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest też wymagane w przypadku wprowadzania zmian do już
przyjętego dokumentu.
Gmina Jarczów nielegalnie przeniosła na firmę Elektrownia Wiatrowa Kresy I Sp. z o.o.
w Warszawie (dalej: Inwestor), finansowanie kosztów opracowania zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jarczów (dalej: zmiana Studium) oraz miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Jarczów dla realizacji farm wiatrowych na terenie sołectw: Nowy Przeorsk, Przewłoka,
Nedeżów, Sowiniec, Gródek Kolonia, Wierszczyca, Gródek, Łubcze (dalej: Plan miejscowy). Następnie przyjęła od Inwestora darowiznę
w postaci gotowych projektów ww. aktów planistycznych, co było niezgodne z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
NIK oceniła jednak, że procedury, określone przepisami upzp, przy opracowaniu i uchwaleniu ww. aktów planistycznych były
przestrzegane przez organy gminy. Po podjęciu przez Radę Gminy Jarczów uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia tych aktów,
m.in.:
- ogłoszono w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania aktów planistycznych,
określając formę, miejsce i termin składania wniosków,
- zawiadomiono na piśmie o podjęciu uchwał o przystąpieniu do sporządzania aktów planistycznych instytucje i organy właściwe do
uzgadniania i opiniowania projektu tych dokumentów,
- sporządzono akty planistyczne wraz z prognozami oddziaływania na środowisko,
- projekty aktów poddano procedurze opiniowania oraz dokonano wymaganych uzgodnień,
- ogłoszono o wyłożeniu projektów aktów planistycznych do publicznego wglądu i wyłożono te dokumenty wraz z prognozami
oddziaływania na środowisko,
- zorganizowano dyskusje publiczną nad przyjętymi w projektach rozwiązaniami,
- rozpatrzono uwagi wniesione do projektów tych aktów,
- przedstawiono Radzie Gminy projekt planu do uchwalenia wraz z listą nieuwzględnionych uwag, które złożono do projektów w trakcie ich
wyłożenia do publicznego wglądu,
- Rada Gminy Jarczów uchwaliła akty planistyczne, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez organ
wykonawczy uwag złożonych do projektu tych dokumentów.
Gmina, prowadząc postępowanie w sprawie uchwalenia ww. aktów planistycznych, jednocześnie przeprowadziła strategiczną ocenę
oddziaływania na środowisko, o której mowa w art. 46 pkt 1 uiooś. Nie wykonała natomiast obowiązku wynikającego z art. 55 ust. 3 i 4
uiooś, dotyczącego sporządzenia pisemnego podsumowania o sposobie uwzględnienia wyników strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko i nie przekazała właściwym organom (Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie, Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Tomaszowie Lubelskim) przyjętych aktów planistycznych. Pisemne podsumowania do zmiany Studium i Planu miejscowego
gmina sporządziła 21.11.2012 r. (w trakcie kontroli NIK) i tego samego dnia, wraz z przyjętymi aktami planistycznymi, przekazała
do ww. organów.
Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa parku elektrowni wiatrowych na
terenie gminy Jarczów wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, zmierzającego do wydania decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania
dla tego przedsięwzięcia – na skontrolowanym etapie (wezwania Inwestora do poprawy i uzupełnienia treści Raportu o oddziaływaniu tego
przedsięwzięcia na środowisko) – było prowadzone z zachowaniem wymogów proceduralnych i zasad, określonych przepisami uiooś.
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TYTUŁ KONTROLI

Delegatura w Olsztynie

Wykorzystanie środków Unii Europejskiej na realizację
projektów dotyczących aktywizacji zawodowej bezrobotnych
w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 2007-2013

P/11/151

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Ochrona socjalna

Praca

Polska w Unii Europejskiej

CEL OGÓLNY
Ocena prawidłowości wykorzystania środków na realizację projektów współfinansowanych w ramach komponentu regionalnego Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL)
ZAKRES PODMIOTOWY
Urzędy marszałkowskie województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, pomorskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, a także
Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, wojewódzkie urzędy pracy ww. województw (dodatkowo Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Bydgoszczy), beneficjenci realizujący projekty POKL – łącznie 48 jednostek
Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 10 tzw. priorytetów, realizowanych równolegle
na poziomie centralnym i regionalnym. Priorytety realizowane na szczeblu regionalnym
(komponent regionalny), to:
- Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
- Priorytet VII Promocja integracji społecznej,
- Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki,
- Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Ponadto realizowany jest Priorytet X Pomoc techniczna, którego celem jest zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz
promocji EFS.
Realizacja priorytetów wchodzących w skład PO KL została ujęta w szczegółowe ramy organizacyjne i procedury obejmujące zarówno
dystrybucję i wydatkowanie środków, jak i nadzór oraz monitorowanie rezultatów.
Województwa objęte kontrolą charakteryzują się na ogół gorszymi od średniego poziomu w kraju wskaźnikami dotyczącymi rynku pracy,
edukacji i integracji społecznej. W 2009 r. w województwach tych m.in.:
- stopa bezrobocia rejestrowanego była wyższa od średniej w kraju (11,9 proc.) i wahała się od 12,0 proc. (woj. pomorskie) do 20,2 proc.
(woj. warmińsko-mazurskie),
- wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym (po transferach socjalnych) przekraczał średni poziom krajowy (17,3 proc.) – i kształtował się
od 17,6 proc. (woj. pomorskie) do 26,0 proc. (woj. lubelskie) mieszkańców badanego regionu.
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, oceniła realizację
projektów dotyczących aktywizacji zawodowej bezrobotnych w ramach komponentu
regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jego podstawowym, długookresowym celem jest ograniczenie skali bezrobocia oraz
wykluczenia społecznego. W ocenie NIK dotychczasowa realizacja programu w objętych kontrolą województwach wprawdzie nie zdołała
zapobiec wzrostowi stopy bezrobocia, która w latach 2008-2011 zwiększyła się średnio o 2,8 punktu procentowego (od 1 w woj.
świętokrzyskim do 4 w woj. podlaskim), jednak ograniczyła wielkość tego wzrostu. Potwierdzają to badania tzw. wskaźników rezultatu
komponentu regionalnego PO KL, przeprowadzone na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Z danych zawartych w raporcie
końcowym z III etapu tych badań wynika bowiem, iż odsetek uczestników projektów, którzy podjęli zatrudnienie w ciągu 18 miesięcy od
zakończenia w nich udziału, w województwach objętych kontrolą wynosił:
• ponad 60 proc. – w woj. pomorskim,
• od 50 do 60 proc. – w woj.: kujawsko-pomorskim, lubelskim i podlaskim,
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• poniżej 50 proc. – w woj.: świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim.
Zbliżony poziom skuteczności w zatrudnieniu wynika także z badań ankietowych przeprowadzonych w trakcie kontroli NIK, podczas
których prawie 60 proc. respondentów deklarowało, iż wsparcie w ramach projektów PO KL pozwoliło im na uzyskanie zatrudnienia.

WNIOSKI POKONTROLNE
ZAWIADOMIENIA ORGANÓW ŚCIGANIA O PODEJRZENIU
POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA LUB WYKROCZENIA

SYSTEMOWE
Niezależnie od
wniosków pokontrolnych przekazanych
instytucjom pośredniczącym i beneficjentom po zakończeniu
kontroli, NIK uznała za niezbędne podjęcie przez instytucje
pośredniczące, przy akceptacji Instytucji Zarządzającej, działań
na rzecz bardziej skutecznego wykorzystania środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, zwłaszcza poprzez:
• wprowadzenie, w uzasadnionych przypadkach, obowiązku
monitorowania wartości wskaźników zatrudnienia, również w
innych niż szósty priorytetach komponentu regionalnego,
• zwiększenie środków PO KL na współfinansowanie najbardziej
efektywnych projektów realizowanych za pośrednictwem tzw.
operatorów
wsparcia,
wspomagających
powstawanie
mikroprzedsiębiorstw,
• poprawę systemu budżetowania projektów m.in. w drodze
standaryzacji kosztów realizacji poszczególnych zadań na
poziomie porównywalnym z cenami rynkowymi,
• ograniczenie kosztów zarządzania projektami, m.in. określając
ich limity w zależności od złożoności projektów oraz liczby
uczestników,
• uściślenie kryteriów kwalifikowalności wydatków, głównie
w odniesieniu do ich niezbędności dla realizacji projektów oraz
wpływu na skuteczność w osiąganiu zaplanowanych rezultatów,
• uściślenie kryteriów oceny zasadności realizacji projektów,
preferując te, które oparte są na wnikliwym rozpoznaniu
problematyki bezrobocia na konkretnym obszarze, precyzyjnie
określają grupy docelowe oraz powiązane są z innymi projektami
bądź działaniami.

Delegatura NIK w Olsztynie zawiadomiła organy ścigania
o ujawnieniu faktów wskazujących na podejrzenie popełnienia
przestępstwa, polegającego na niegospodarnym wydatkowaniu
środków przyznanych na realizację jednego z projektów POKL.
ZAWIADOMIENIA W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM
DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

Delegatura NIK w Kielcach wystąpiła do Rzecznika Dyscypliny
Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Kielcach z zawiadomieniem o naruszeniu dyscypliny finansów
publicznych w trakcie udzielania zamówień publicznych
w ramach realizacji projektów PO KL.

TYTUŁ KONTROLI

Delegatura w Olsztynie

Realizacja programu „Rozbudowa i modernizacja
infrastruktury wodno-ściekowej w regionie Wielkich Jezior
Mazurskich – MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich”

P/11/152

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Ochrona środowiska

Środowisko

Państwo sprawne i przyjazne
obywatelowi

CEL OGÓLNY
Ocena wykorzystania środków finansowych na realizację programu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w regionie
Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz osiągnięcia
zakładanych efektów rzeczowych, w tym korzyści ekologicznych
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ZAKRES PODMIOTOWY
11 gmin na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, tj. wszystkie realizujące projekty inwestycyjne objęte ww. programem, a także
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Próby kompleksowego rozwiązania gospodarki ściekowej w regionie Wielkich Jezior
Mazurskich podejmowane były na szczeblu centralnym od wielu lat, czego efektem był
strategiczny dokument planistyczny pn. „MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich”, który
w 10-letnim horyzoncie czasowym regulował szeroki zakres zagadnień ochrony środowiska. Realizację zadań skoncentrowano na
ochronie wód przed zanieczyszczeniami pochodzącymi ze ścieków, co znalazło odzwierciedlenie w opracowanej w 2006 r. aktualizacji
ww. dokumentu planistycznego, wytyczającej kierunki działań na dwa siedmioletnie okresy budżetowe Unii Europejskiej, obejmujące lata
2007-2020. W sierpniu 2008 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął decyzję o umieszczeniu programu pn. „Rozbudowa
i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich”
w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013.
Program ten realizowany jest przez 11 gmin woj. warmińsko-mazurskiego (beneficjentów) wskazanych przez Zarząd Województwa.
W myśl postanowień art. 25 pkt 1 ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju za prawidłową realizację RPO
odpowiada Instytucja Zarządzająca, której funkcję pełni zarząd województwa. Artykuł 30 ust. 1 ww. ustawy określa, że podstawę
dofinansowania projektu stanowi m.in. umowa o dofinansowanie, zawarta z beneficjentem przez IZ. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy
z 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju, ubiegający się o dofinansowanie projektów z publicznych środków wspólnotowych
w ramach sektorowych, regionalnych i innych programów operacyjnych, składa wniosek do Instytucji Zarządzającej, Instytucji Wdrażającej
albo Zarządu Województwa, zgodnie z systemem realizacji określonym w tych programach. Artykuł 27 ust. 1 stanowi, iż dofinansowanie
projektów z publicznych środków wspólnotowych polega na zwrocie określonej w umowie o dofinansowanie projektu części
kwalifikowalnych wydatków poniesionych przez beneficjenta lub wypłacie premii.
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, oceniła działalność
organów gmin, zmierzających do pełnego zaspokojenia potrzeb zaopatrzenia miejscowej
ludności w wodę oraz ograniczających niekorzystny wpływ nieczystości ściekowych na stan wód powierzchniowych w regionie Wielkich
Jezior Mazurskich.
Od 2007 r. znacznie poprawiła się infrastruktura sanitarna w gminach regionu Wielkich Jezior Mazurskich. Do końca 2011 r. dwukrotnie
wzrosła długość sieci kanalizacji sanitarnej (z ok. 360 do prawie 750 km). Powstało także ponad 113 km sieci wodociągowej, z której
korzysta prawie 11 tys. osób. Gminy zmodernizowały trzy oczyszczalnie ścieków i stację uzdatniania wody, co sprawiło, że do Wielkich
Jezior Mazurskich wpada mniej szkodliwych dla środowiska substancji. Inwestycje w blisko 75 proc. finansowane były w ramach
programu „MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej i obejmującego lata 20072013. Do końca 2011 r. gminy wydały prawie 100 mln zł. Dotychczas zakończono sześć projektów, realizacja pozostałych ośmiu trwa.
Biorąc pod uwagę obecny stan zaawansowania prac i osiągnięte już rezultaty, istnieje duże prawdopodobieństwo, że program zostanie
wykonany.
Kontrolerzy sprawdzili 11 gmin – wszystkie, które realizują projekty w ramach MASTERPLANU. W niektórych stwierdzili nieprawidłowe
działania przy prowadzeniu inwestycji. Spośród 55 zamówień publicznych jedno udzielono z naruszeniem prawa (Dźwierzuty), natomiast
w trzech innych przypadkach bezprawnie zmieniono umowy (Ryn, Dźwierzuty, Wydminy). Pięć gmin (Biała Piska, Pozedrze, RucianeNida, Ryn, Dźwierzuty) odebrało i zapłaciło za inwestycje wykonane źle lub zbyt późno. W trzech nie naliczono nawet kar umownych
z tego powodu (gmina Ryn nie wyegzekwowała prawie 300 tys., a Świętajno niemal 140 tys. zł). Skrajną nieodpowiedzialnością wykazały
się władze gminy Ruciane-Nida, które zapłaciły za nieużyteczny projekt instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej prawie 200 tys. zł,
po czym musiały zamówić drugi projekt. W rezultacie termin zakończenia inwestycji opóźnił się, co grozi utratą dofinansowania ze
środków unijnych. W czterech gminach (Piecki, Wydminy, Gołdap, Stare Juchy) kontrolerzy wykryli przypadki łamania prawa budowlanego
na różnych etapach inwestycji.

SYNTEZA

WNIOSKI POKONTROLNE
DE LEGE FERENDA
Podjęcie działań przez Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej mających na celu doprecyzowanie definicji
przyłącza kanalizacyjnego, określonej w art. 2 pkt 5 ustawy
z 7 czerwca 2011 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.
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SYSTEMOWE
• Skuteczniejsze egzekwowanie przez powiatowych inspektorów
nadzoru budowlanego od organów wykonawczych gmin
przestrzegania wymogów prawa budowlanego.
• Podjęcie przez wójtów (burmistrzów) działań zmierzających do
poprawy skuteczności nadzoru, w ramach systemu kontroli
zarządczej, sprawowanego nad pracownikami odpowiedzialnymi
za realizację inwestycji gminnych.

Materiały analityczne do sprawozdania
ZAWIADOMIENIA ORGANÓW ŚCIGANIA O PODEJRZENIU
POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA LUB WYKROCZENIA

Do właściwych miejscowo prokuratur skierowano dwa
zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
w związku z realizacją robót budowlanych bez wymaganego
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

ZAWIADOMIENIA W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM
DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

Do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie skierowano cztery
zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.

TYTUŁ KONTROLI

Delegatura w Olsztynie

Wykorzystanie środków publicznych ujętych w programach
rozwoju obszarów wiejskich na zalesianie gruntów w
województwie warmińsko-mazurskim

P/12/155

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Ochrona środowiska

Środowisko

Zachowanie dziedzictwa
narodowego, zasobów naturalnych
i ładu przestrzennego

CEL OGÓLNY
Ocena wykorzystania środków przeznaczonych na zalesienia gruntów rolnych i gruntów innych niż rolne, dokonywane w ramach PROW
na lata 2004-2006 oraz PROW na lata 2007-2013 w województwie warmińsko-mazurskim
ZAKRES PODMIOTOWY
Oddział Regionalny ARiMR w Olsztynie oraz 8 biur powiatowych ARiMR, 8 starostw powiatowych, na terenie których znajdowały się
badane biura powiatowe ARiMR
Aktem prawnym normującym dofinansowanie zalesień gruntów rolnych w ramach PROW na
lata 2004-2006 jest ustawa z 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze
środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji
Rolnej. Zgodnie z dyspozycją art. 3 ust. 2 tej ustawy Rada Ministrów w rozporządzeniu z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych
warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich, określiła m.in.
warunki, jakie musi spełnić producent rolny, zakres płatności oraz zadania ARiMR dotyczące m.in. przeprowadzania kontroli na miejscu
i stosowania sankcji (wstrzymania wypłat, zmniejszenia należności). Producent rolny korzystający z pomocy na zalesienie w ramach
PROW na lata 2004-2006 został zobowiązany do pielęgnacji założonej uprawy przez pięć lat od dnia wykonania zalesienia oraz
prowadzenia tej uprawy przez okres 20 lat, od dnia uzyskania pierwszej płatności na zalesianie (§ 3 ust. 1). Zgodnie z § 10 ust. 6 ww.
rozporządzenia premia zalesieniowa, począwszy od szóstego roku od zalesienia, jest wypłacana po uprzednim przekwalifikowaniu gruntu
rolnego na grunt leśny dokonanym w formie decyzji wydanej przez starostę właściwego ze względu na położenie działek rolnych objętych
zalesieniem albo w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Kopię takiej decyzji albo zaświadczenie o przekwalifikowaniu
gruntu rolnego na grunt leśny w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków składa się do kierownika biura powiatowego ARiMR,
do końca roku kalendarzowego, w którym upływa pięć lat od dnia złożenia oświadczenia o wykonaniu zalesienia zgodnie z planem
zalesienia.
Unormowania prawne związane z przekwalifikowaniem gruntów rolnych na leśne przez starostę właściwego ze względu na położenia
gruntu objętego zalesieniem zawarto w art. 14 ust. 7 i 8 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach.
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY

Najwyższa Izba Kontroli, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, oceniła pozytywnie
działalność badanych jednostek ARiMR w zakresie realizacji zadań związanych
z wykorzystaniem środków przeznaczonych na zalesienia gruntów, dokonywane w ramach PROW na lata 2004-2006 oraz 2007-2013
w województwie warmińsko-mazurskim.

SYNTEZA
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Zalesienia w ramach PROW miały istotny wpływ na realizację założeń Krajowego Programu Zwiększania Lesistości na terenie
województwa. Według stanu na 31 marca 2012 r. stanowiły one 44 proc. planowanej powierzchni zalesień w sektorze niepaństwowym.
NIK wystawiła również pozytywną notę, mimo ustalonych nieprawidłowości, starostom wywiązującym się z obowiązku przekwalifikowania
gruntów rolnych zalesionych w ramach PROW na grunty leśne.
W latach 2008-2012 (I kwartał) obsługiwani przez badane biura ARiMR beneficjenci otrzymali pomoc finansową na zalesianie gruntów
w ramach obu PROW w łącznej wysokości 92 288,53 tys. zł, zaś badane starostwa na przekwalifikowanie zalesionych w ramach PROW
gruntów wydatkowały 962,11 tys. zł.
Na terenie województwa, według stanu na 31 marca 2012 r., wykonano zalesienia gruntów o łącznej powierzchni 11 129,49 ha, z czego:
7672,62 ha w ramach PROW na lata 2004-2006 (wyłącznie grunty rolne), a 3456,87 ha – PROW na lata 2007-2013.
Na koniec I kwartału 2012 r. powierzchnia przekwalifikowanych gruntów zalesionych w ramach PROW na obszarze 8 badanych powiatów
wynosząca łącznie 7130,21 ha, w porównaniu z założeniami określonymi w KPZL dotyczących sektora niepaństwowego w tych powiatach
stanowiła 51 proc. (13 930,00 ha).

WNIOSKI POKONTROLNE
ZAWIADOMIENIA W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM
DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

Do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie skierowano jedno
zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
przez Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa
w Ostródzie. Polegało ono na wydatkowaniu w 2011 r. ze
środków przyznanych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
powierzonych

do wykonania samorządom powiatowym 26 525,76 zł na
realizację zadań własnych starostwa, określonych w art. 14 ust.
7 i 8 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach, tj. związanych
z dokonaniem zmian klasyfikacyjnych gruntów rolnych
zalesionych na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju
obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji
Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji
Rolnej.

TYTUŁ KONTROLI

Delegatura w Opolu

Realizacja zadań melioracji wodnych w dorzeczu rzeki Odry na
terenie województwa opolskiego ze szczególnym
uwzględnieniem zabezpieczenia przeciwpowodziowego

P/11/154

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Sprawy gospodarcze

Gospodarka wodna

Państwo efektywnie zarządzające
zasobami publicznymi

CEL OGÓLNY
Ocena realizacji przez organy administracji publicznej zadań melioracji wodnych w dorzeczu rzeki Odry na terenie województwa
opolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia przeciwpowodziowego
ZAKRES PODMIOTOWY
Urząd Wojewódzki w Opolu, Opolski Urząd Marszałkowski, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu, starostwa
powiatowe (2), spółki wodne (4)
Realizacja przez organy administracji publicznej zadań melioracji wodnych w dorzeczu rzeki
Odry na terenie województwa opolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia
przeciwpowodziowego. Działania podejmowane przez organy administracji publicznej
w zakresie prawidłowego utrzymania wód i urządzeń melioracyjnych przez ich właścicieli, a także sprawowania nadzoru i kontroli w tym
zakresie. Wykorzystanie środków budżetu państwa, jak również jednostek samorządu terytorialnego, przeznaczonych na utrzymanie wód
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY
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i urządzeń melioracyjnych, w tym niezbędnych do zabezpieczenia przed powodzią. Najważniejszym aktem prawnym, na którym opierano
się, przeprowadzając kontrole, jest ustawa 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne. Ponadto ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym, gdzie określono zakres obowiązków nałożonych na administrację publiczną w zakresie nadzoru kontroli nad utrzymaniem
przez właścicieli urządzeń melioracyjnych. Utrzymanie urządzeń melioracyjnych jest możliwe poprzez wykorzystanie środków budżetu
państwa, które w ramach dotacji mogą być przeznaczane na realizację zadań w ww. zakresie. Zapewnia to uregulowanie zawarte
w ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Odra przepływa w woj. opolskim na długości 140 km. W jej dorzeczu znajdują się m.in. wały
przeciwpowodziowe o długości 372 km, 2916 km cieków naturalnych i kanałów, a także
9797 km rowów melioracyjnych. Ograniczone środki finansowe i dostosowane do nich z konieczności prace, nie zapewniły prawidłowego
utrzymania wód i urządzeń podstawowych – budowli piętrzących i upustowych, stopni i zbiorników wodnych, stacji pomp oraz budowli
przeciwpowodziowych. Także urządzenia szczegółowe – rurociągi o średnicy powyżej 0,6 m, stacje pomp do nawodnień ciśnieniowych,
groble, systemy nawodnień grawitacyjnych i ciśnieniowych – wskutek zaniedbań ograniczały lub wręcz uniemożliwiały odpowiednią
regulację stosunków wodnych, w tym ochronę użytków rolnych przed powodziami. Dopuszczenie do zarośnięcia wałów
przeciwpowodziowych wysoką roślinnością powoduje naruszenie ich spoistości, przesiąkanie i ich rozmywanie, a w razie wystąpienia
wysokich stanów wód – tworzenie zawirowań prowadzących do zniszczenia wałów.
Niewystarczające środki finansowe, wynoszące w latach 2008-2010 od 10,8 proc. do 24 proc. zgłaszanych potrzeb, umożliwiły m.in.
objęcie zabiegami konserwacyjnymi i remontami jedynie od 23,1 do 32,8 proc. długości wałów przeciwpowodziowych oraz od 15,1 do
25,5 proc. długości cieków naturalnych i kanałów. Niewłaściwy stan urządzeń melioracji wodnych wynikał nie tylko z braku pieniędzy, ale
także z zaniechania obowiązków przez organy administracji publicznej. W prowadzonej przez WZMiUW ewidencji wód, urządzeń
melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów znalazły się rozbieżności między obszarem gruntów rolnych i długością rowów
melioracyjnych wykazanymi w wersji papierowej i elektronicznej. Wykaz pomijał też obligatoryjny obowiązek podania w nim informacji
o roku wykonania urządzeń, przyczynach dekapitalizacji obiektów lub potrzebie modernizacji. Protokoły przeglądów wałów
przeciwpowodziowych, śluz i klap wodnych uwzględniały wprawdzie ich stan techniczny oraz zawierały adnotacje o niezbędnych robotach
konserwacyjnych i remontowych, ale WZMiUW nie dysponował dokumentacją potwierdzającą weryfikację stanu utrzymania wód, tzn. nie
miał informacji o zachowaniu lub odtworzeniu stanu dna lub brzegów wód oraz konserwacji i remontach budowli regulacyjnych,
umożliwiających swobodny spływ wód oraz kry. Weryfikacja taka była prowadzona doraźnie, w trakcie prac terenowych.
NIK miała też zastrzeżenia do sprawowanego przez starostów nadzoru nad działalnością czterech spółek wodnych, korzystających
z dotacji z budżetu państwa. Dwie z nich w ogóle nie dokonywały oceny stanu utrzymania rowów melioracyjnych wraz z budowlami
związanymi z nimi funkcjonalnie, pozostałe zaś konserwowały lub remontowały tylko urządzenia wskazywane przez sołtysów.
W konsekwencji przeglądami objęto jedynie 30 proc. długości ewidencyjnej rowów melioracyjnych. Większość z nich była zamulona,
zarośnięta zarówno na dnie, jak i na skarpach. Niepełne informacje o stanie utrzymania wód i urządzeń ograniczały możliwości określenia
zadań, których wykonanie jest niezbędne do prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z ustawy – Prawo wodne.

SYNTEZA

TYTUŁ KONTROLI

Delegatura w Poznaniu

Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości Skarbu Państwa

P/11/160

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Ogólne usługi publiczne

Skarb Państwa

Państwo efektywnie zarządzające
zasobami publicznymi

CEL OGÓLNY
Ocena stanu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa
ZAKRES PODMIOTOWY
Starostwa powiatowe z terenu województwa wielkopolskiego
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Gospodarowanie nieruchomościami SP stanowi zadanie z zakresu administracji rządowej,
które od 1 stycznia 1999 r. jest realizowane przez starostów. Gospodarowanie
nieruchomościami obejmuje m.in. ewidencjonowanie nieruchomości zgodnie z katastrem.
Stosownie do przepisu art. 23 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze
zm.) polega ono w szczególności na oznaczeniu nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, jej powierzchni,
tytułu prawnego do nieruchomości, przeznaczenia, a także daty ostatniej aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego,
podaniu informacji o zgłoszonych roszczeniach oraz o toczących się postępowaniach administracyjnych i sądowych. Tak rozumiane
ewidencjonowanie różni się od prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, która pełni funkcję opisowo-kartograficzną. Zgodnie z art. 23
ust. 3 ustawy od wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, czynszu dzierżawnego i najmu
nieruchomości SP, a także od wpływów osiąganych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości SP oddanych w użytkowanie
wieczyste potrąca się 25 proc. środków stanowiących dochód powiatu, na obszarze którego położone są nieruchomości. Użytkownik przez
cały czas użytkowania wieczystego uiszcza opłatę roczną. Dla ustalenia wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego podstawowe
znaczenie mają cena nieruchomości oraz stawka procentowa. W art. 77-81 ustawy przyjęto tryb aktualizacji opłat rocznych. W praktyce,
przez kilka lat opłaty roczne nie ulegają zmianie. Niezmienność opłat wynika z konieczności poniesienia nakładów finansowych na
opracowanie operatów szacunkowych. Zasadniczą przesłanką aktualizacji jest zmiana wartości nieruchomości. Do ustalenia, czy nastąpiła
zmiana wartości nieruchomości gruntowej, konieczne jest ustalenie jej aktualnej wartości. Jeżeli wycena przeprowadzona przez
rzeczoznawcę majątkowego wykaże, że wartość nieruchomości wzrosła, organ reprezentujący właściciela dokonuje aktualizacji.
W brzmieniu obowiązującym od 9 października 2011 r. art. 77 ust. 1 ustawy dopuszcza aktualizację opłaty rocznej nie częściej niż raz na
trzy lata.
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY

Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, działania
starostów w zakresie aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości Skarbu Państwa. Negatywnie natomiast oceniono rzetelność ewidencjonowania tych nieruchomości.
Kontrola potwierdziła analogiczne zaniedbania starostów w gospodarowaniu nieruchomościami SP do ujawnionych przez kontrole NIK
przeprowadzone w latach ubiegłych. Starostowie nierzetelnie ewidencjonowali nieruchomości SP. W dwóch starostwach nie prowadzono
ewidencji takich nieruchomości (naruszenie art. 23 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 1b ustawy o gospodarce nieruchomościami). W pozostałych
starostwach prowadzona ewidencja nie spełniała wszystkich wymogów, określonych w art. 23 ust. 1c ustawy. Starostowie dwóch powiatów
nie wywiązali się z obowiązku ustawowego sporządzenia planów wykorzystania zasobu nieruchomości SP, wymaganego przepisem
art. 23 ust. 1 pkt 3.
Przeprowadzona wyłącznie dla potrzeb niniejszej kontroli analiza porównawcza opłat rocznych za 1 mkw. z tytułu użytkowania
wieczystego nieruchomości SP o łącznej powierzchni 2.052.9932 ha w zakresie dotychczasowych (nieobjętych aktualizacją) stawek opłat
rocznych, w zestawieniu z aktualnymi cenami 1 mkw. gruntów, przyjmowanymi do rozliczeń podatkowych przez właściwe miejscowo
urzędy skarbowe, wykazała, że w przypadku systematycznie prowadzonych aktualizacji opłat, łączna kwota opłat rocznych mogłaby
szacunkowo wzrosnąć nawet o ponad 9 mln zł.
Stwierdzono również nieobejmowanie kontrolą wewnętrzną oraz nieuwzględnianie w planach audytu wewnętrznego zagadnień
związanych z prowadzeniem ewidencji nieruchomości SP i aktualizacją opłat rocznych za użytkowanie wieczyste. W ocenie NIK wpływ na
ujawnione nieprawidłowości miały nieprecyzyjne uregulowania prawne, które nie spełniały dobrze swojej funkcji. W szczególności dotyczy
to braku jednolitych zasad ewidencjonowania nieruchomości SP i kwalifikowania tych nieruchomości do aktualizacji opłat za użytkowanie
wieczyste. Stwarzało to ryzyko korupcjogennej dowolności postępowań.

SYNTEZA

WNIOSKI POKONTROLNE
SYSTEMOWE
Zaprowadzenie ewidencji nieruchomości SP, zapewnienie
kompletności danych w prowadzonej ewidencji nieruchomości
SP oraz zgodności tej ewidencji z obowiązującymi przepisami,
zapewnienie systematycznego korzystania z prawa do
przeszacowania wartości udostępnianych nieruchomości SP.
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W związku z niesporządzeniem przez Starostę Tureckiego
inwentaryzacji gruntów i budynków Skarbu Państwa, Delegatura
NIK w Poznaniu skierowała do Rzecznika Dyscypliny Finansów
Publicznych zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów
publicznych (art. 18 ust. 1 ustawy z 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych – Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm.).

Materiały analityczne do sprawozdania

TYTUŁ KONTROLI

Delegatura w Poznaniu

Finansowanie ponadgimnazjalnych szkół niepublicznych
przez jednostki samorządu terytorialnego województwa
wielkopolskiego

P/12/160

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Szkolnictwo

Oświata i wychowanie

Poprawa skuteczności systemu
edukacyjnego

CEL OGÓLNY
Ocena prawidłowości finansowania ponadgimnazjalnych szkół niepublicznych, w których nie był realizowany obowiązek nauki, przez
wybrane jednostki samorządu terytorialnego województwa wielkopolskiego
ZAKRES PODMIOTOWY
Szkoły niepubliczne, posiadające uprawnienia szkół publicznych i starostwa
Działalność szkół niepublicznych, zarówno tych, w których realizowany jest obowiązek szkolny
i obowiązek nauki, jak i pozostałych szkół posiadających uprawnienia szkół publicznych, jest
dofinansowywana środkami z budżetu właściwej jednostki samorządu terytorialnego
(j.s.t.). Głównym źródłem przychodów szkół i placówek niepublicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki,
jak i pozostałych szkół posiadających uprawnienia szkół publicznych, są czesne oraz dotacja przekazywana przez właściwą jednostkę
samorządu terytorialnego. Szkoły niepubliczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami, mogą otrzymywać – na podstawie art. 90 ustawy
z 7 września 1991 r. o systemie oświaty dotacje podmiotowe. Te mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących
szkoły.
Niepubliczne szkoły podstawowe i gimnazja otrzymują dotacje z budżetu gminy. Z kolei niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne
o uprawnieniach szkół publicznych otrzymują dotacje z budżetu powiatu.
Organ stanowiący j.s.t. ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji
oraz termin i sposób rozliczenia dotacji.
W szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, które nie realizują zadań wynikających z obowiązku szkolnego i obowiązku
nauki, dotacje na każdego ucznia przysługują w wysokości nie niższej niż 50 proc. wydatków bieżących (które są ponoszone w szkołach
publicznych tego samego typu i rodzaju) ustalonych w budżecie właściwej j.s.t. W przypadku braku na terenie j.s.t. szkoły publicznej
danego typu i rodzaju, do ustalenia wysokości dotacji przyjmowane są wydatki bieżące ponoszone na prowadzenie szkoły publicznej
takiego typu lub rodzaju przez najbliższą j.s.t. Podstawowym warunkiem otrzymania dotacji jest podanie właściwemu do udzielenia dotacji
organowi JST (przez osobę prowadząca szkołę) planowanej liczby uczniów, nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok
udzielenia dotacji
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY

NIK negatywnie oceniła działalność jednostek samorządu terytorialnego, natomiast pozytywnie,
mimo stwierdzonych nieprawidłowości, oceniono działalność szkół niepublicznych.
Kontrola wykazała, że uzyskiwane przez jednostki samorządu terytorialnego kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na
funkcjonowanie na ich terenie szkół niepublicznych stanowiły wystarczające źródło dochodów na pokrycie wydatków związanych
z udzielaniem dotacji dla tych szkół. Tylko część środków pochodzących z subwencji oświatowej, jakie otrzymywały powiaty na
funkcjonowanie szkół niepublicznych, była przeznaczana na ich dotowanie. Łączna kwota dotacji przekazanych przez kontrolowane j.s.t.
szkołom niepublicznym w latach 2010 i 2011 stanowiła odpowiednio 50,18 proc. i 54,21 proc. części oświatowej subwencji ogólnej.
We wszystkich skontrolowanych powiatach ujawniono nieprawidłowości przy udzielaniu dotacji. Przede wszystkim powiaty nie
przestrzegały zasad ustalania wysokość dotacji dla szkół niepublicznych. W uchwałach rad powiatów nieprawidłowo wskazywano tryb
udzielenia i rozliczania dotacji, w szczególności pomijając podanie podstawy obliczania dotacji w przypadku braku na ich terenie szkół tego
samego typu i rodzaju co ubiegająca się o dotację szkoła niepubliczna. Zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi do ustalania
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wysokości dotacji powinny być przyjmowane wydatki bieżące ponoszone przez dany powiat w szkołach publicznych tego samego typu
i rodzaju, a w przypadku braku takich szkół, wydatki ponoszone przez najbliższy powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub
rodzaju. Brak ustawowej definicji pojęcia „najbliższy powiat” pozwalał praktycznie na dowolną interpretację tego pojęcia przez powiaty, co
skutkowało uznaniowością i brakiem jednolitości w tym zakresie. Dobór najbliższego powiatu, z którego pochodziły dane porównawcze,
miał bezpośredni wpływ na wysokość podstawy obliczania dotacji, a tym samym na ostateczną jej kwotę.
Kwoty dotacji w skali miesiąca, w przeliczeniu na jednego słuchacza danego typu szkoły dla dorosłych, w poszczególnych powiatach były
w nieuzasadnionym stopniu istotnie zróżnicowane.
Kontrola wykazała również, że decyzje w zakresie sposobu obliczania dotacji podejmowały zarządy powiatów, podczas gdy należało to do
ustawowych kompetencji rad powiatów.
Pomimo stwierdzonych nieprawidłowości NIK pozytywnie ocenia działalność szkół niepublicznych w zakresie: prowadzenia baz danych
systemu informacji oświatowej, informowania powiatów o aktualnej liczbie słuchaczy, rozliczania uzyskanych dotacji. Nieprawidłowości
w szkołach dotyczyły głównie wykazywania w miesięcznych informacjach do jednostki samorządu terytorialnego mniejszej liczby uczniów,
niż wynikało z dokumentacji nauczania.

WNIOSKI POKONTROLNE
SYSTEMOWE
Rozważenie podjęcia działań w celu wprowadzenia zmiany
ustawowego sposobu obliczania dotacji dla niepublicznych szkół,
w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek
nauki. Zmiana ta mogłaby polegać na zastąpieniu
dotychczasowej podstawy obliczania dotacji, tj. ustalonych
w budżecie wydatków bieżących ponoszonych w szkołach
publicznych tego samego typu i rodzaju, kwotami
przewidzianymi na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły
w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez j.s.t.
Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli przyjęcie zaproponowanej
zmiany pozwoliłoby na zrezygnowanie m.in. z korzystania
z nieweryfikowalnych danych o wydatkach ponoszonych przez
najbliższy powiat na prowadzenie szkół publicznych danego typu
lub rodzaju. Wyeliminowane zostałaby też problemy związane
z ustalaniem podstawy obliczania dotacji, tj. m.in. ustaleniem
wydatków w poszczególnych szkołach publicznych, działających
najczęściej w ramach zespołów, dla których wydatki są
planowane i realizowane łącznie. W konsekwencji, proponowana
zmiana spowodowałaby uproszczenie trybu obliczania dotacji dla
niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, a tym
samym mogłaby istotnie ograniczyć skalę występujących
nieprawidłowości przy ustalaniu kwot dotacji. Uzasadnieniem
przemawiającym za takim sposobem obliczania dotacji jest
również i to, że zakres danych zamieszczanych przez
poszczególne niepubliczne szkoły w SIO, na podstawie których
ustalana jest w budżecie państwa część oświatowa subwencji
ogólnej dla każdej j.s.t., w wystarczającym stopniu uwzględnia
specyfikę tych szkół, w tym ich typ i rodzaj. Możliwość ustalenia
„udziału” (kwotowego) każdej ze szkół funkcjonującej na terenie
powiatu w uzyskiwanej przez ten powiat części oświatowej
subwencji ogólnej wynika z danych zamieszczanych w SIO.
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Z tytułu naruszenia zasad i trybu udzielania dotacji skierowano
pięć zawiadomień o dopuszczeniu się czynów noszących
znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
W jednym przypadku Rzecznik Dyscypliny Finansów
Publicznych skierował wnioski o ukaranie trzech osób. W dwóch
przypadkach
odmówiono
wszczęcia
postępowania
wyjaśniającego, a na dwa zawiadomienia nie uzyskano jeszcze
odpowiedzi.

Materiały analityczne do sprawozdania

TYTUŁ KONTROLI

Delegatura w Poznaniu

Działalność i finansowanie warsztatów terapii zajęciowej
w województwie wielkopolskim

P/12/162

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Ochrona socjalna

Zabezpieczenie społeczne

Zapewnienie powszechnej
i niezawodnej opieki medycznej

CEL OGÓLNY
Ocena prawidłowości działania warsztatów terapii zajęciowej oraz wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na ich działalność
ZAKRES PODMIOTOWY
Kontrolę przeprowadzono w siedmiu jednostkach prowadzących warsztaty terapii zajęciowej oraz w sześciu powiatowych centrach
pomocy rodzinie i jednym miejskim ośrodku pomocy społecznej
Zadania publiczne w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych wykonuje powiat. Są one
realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań, w szczególności
organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia
– przy aktywnym uczestnictwie tych osób – możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej (art. 7
ust. 1 ustawy o rehabilitacji). Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania i utrzymania
odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umożliwienie jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia
zawodowego i pośrednictwa pracy (art. 8 ust. 1 ustawy o rehabilitacji).
Do podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zalicza się m.in.
uczestnictwo tych osób w warsztatach terapii zajęciowej (art. 10 pkt 1 ustawy o rehabilitacji). Warsztat jest wyodrębnioną organizacyjne
i finansowo placówką, stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej
i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Realizacja tego celu odbywa się
przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej, zmierzających do rozwijania umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz
zaradności osobistej, a także psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych,
umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy (art. 10a ust. 1-2 ustawy o rehabilitacji).
Osoby niepełnosprawne są kierowane do uczestnictwa w warsztacie zgodnie ze wskazaniem zawartym w orzeczeniu
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY

Jednostki prowadzące warsztaty przestrzegały zasad kwalifikowania kandydatów do
uczestnictwa w warsztacie. Jedynie dwie osoby, spośród 46 przyjętych w latach 2010-2012
(do 31 marca), w orzeczeniach o stopniu niepełnosprawności nie posiadały wskazania do terapii zajęciowej. W większości
skontrolowanych warsztatów uczestnikom stworzono warunki sprzyjające rehabilitacji zawodowej i społecznej, w tym rozwojowi
umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej. Trudne warunki lokalowe części warsztatów stanowiły
ograniczenie prowadzenia skutecznej terapii i rehabilitacji. Większość skontrolowanych jednostek prowadzących warsztaty nie wywiązała
się z postanowień umów o dofinansowanie działalności warsztatów środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, w zakresie poziomu zatrudniania i kwalifikacji pracowników warsztatów. Efektywność prowadzonej
w skontrolowanych warsztatach rehabilitacji, mierzona udziałem liczby uczestników, którzy odeszli z warsztatów z powodu podjęcia
zatrudnienia lub nauki, w ogólnej liczbie rehabilitowanych w tych warsztatach osób, była niska. Rehabilitację w objętych kontrolą siedmiu
warsztatach terapii zajęciowej zakończyło, w latach 2010-2012 (do 31 marca), jedynie 44 uczestników, tj. 14 proc. ogólnej liczby
uczestników, która w latach 2010-2012 wynosiła odpowiednio 296, 295 i 299 osób. Z tej liczby tylko siedmiu uczestników (tj. niewiele
ponad 2 proc. osób będących uczestnikami skontrolowanych warsztatów) odeszło z warsztatu w związku z podjęciem pracy na otwartym
rynku lub w zakładzie aktywności zawodowej, a jedna osoba opuściła warsztat w związku z podjęciem nauki. Żaden ze skontrolowanych
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podmiotów prowadzących warsztaty terapii zajęciowej nie zapewnił należytej ochrony danych osobowych uczestników warsztatów. Nadzór
powiatowych centrów pomocy rodzinie nad działalnością warsztatów terapii zajęciowej był nierzetelny.

WNIOSKI POKONTROLNE
ZAWIADOMIENIA ORGANÓW ŚCIGANIA O PODEJRZENIU
POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA LUB WYKROCZENIA

DE LEGE FERENDA
W związku z ustaleniami kontroli, NIK skierowała do Ministra
Pracy i Polityki Społecznej wnioski o: (1) wyposażenie rad
programowych warsztatów w uprawnienia do podejmowania
decyzji o formach dalszej terapii lub też o jej zakończeniu,
(2) zmianę przepisów w kierunku umożliwienia uczestnikom
warsztatów występowania z wnioskiem o wydanie orzeczenia
o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia
niepełnosprawności wcześniej niż 30 dni przed upływem
ważności posiadanego orzeczenia, (3) wprowadzenie
obowiązkowego okresu próbnego dla potencjalnego uczestnika
warsztatu, (4) umożliwienie przeznaczania dochodów ze
sprzedaży produktów i usług wykonanych przez uczestników
warsztatu w ramach realizowanego programu terapii np. na
doposażenie pracowni terapeutycznych czy zakup niezbędnego
wyposażenia lub sprzętu dla warsztatu, (5) uregulowanie
systemu oceny postępów i rozwoju uczestników warsztatów
terapii zajęciowej.

W związku ze stwierdzonymi przypadkami ujawniania przez
administratorów danych – osobom nieposiadającym właściwego
upoważnienia – danych osobowych uczestników warsztatów,
Najwyższa Izba Kontroli skierowała do prokuratur rejonowych
siedem zawiadomień o naruszeniu przepisów ustawy o ochronie
danych osobowych.
ZAWIADOMIENIA W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM
DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

Do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych Najwyższa Izba
Kontroli skierowała dwa zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny
finansów publicznych przez starostów dwóch powiatów.
Podstawą skierowania zawiadomień były stwierdzone w toku
kontroli w powiatowych centrach pomocy rodzinie przypadki
zaciągania zobowiązań bez wymaganego upoważnienia (art. 15
ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych).

TYTUŁ KONTROLI

Delegatura w Rzeszowie

Działalność związana z unieszkodliwianiem odpadów
medycznych na terenie województwa podkarpackiego
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DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Ochrona środowiska

Środowisko

Państwo sprawne i przyjazne
obywatelowi

CEL OGÓLNY
Ocena prawidłowości gospodarowania odpadami medycznymi w zakresie związanym z ich unieszkodliwianiem
ZAKRES PODMIOTOWY
Kontrolą objęto: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Starostwo Powiatowe w Dębicy oraz trzech przedsiębiorców
Kluczowym problemem gospodarowania odpadami medycznymi jest zapewnienie ich
prawidłowego unieszkodliwiania, przede wszystkim w sposób, który będzie bezpieczny dla ludzi
i środowiska. Służyć temu powinny – w ramach obowiązujących przepisów – zarówno działania
administracji publicznej, jak i podmiotów dokonujących unieszkodliwiania odpadów.
Podstawowym aktem prawnym, dotyczącym gospodarowania odpadami, w tym medycznymi, była – wielokrotnie nowelizowana – ustawa
z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Określa ona zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi
oraz ochronę środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów
lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY
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Materiały analityczne do sprawozdania
Odnośnie do odpadów medycznych stosuje się – z modyfikacjami w zakresie tych właśnie odpadów – ogólne przepisy dotyczące
postępowania z odpadami. W szczególności dotyczy to określonej w art. 9 ustawy o odpadach tzw. zasady bliskości, która ma na celu
ograniczanie przemieszczania odpadów.
Odpady medyczne są grupą odpadów związanych z ochroną zdrowia ludzkiego. Powstają w związku z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny. Do odpadów medycznych należą m.in. części
ciała i organy, pojemniki na krew i konserwanty do jej przechowywania, odpady zawierające drobnoustroje lub ich toksyny oraz inne formy
zdolne do przeniesienia materiału genetycznego (wywołujące lub mogące wywołać choroby u ludzi i zwierząt), chemikalia zawierające
substancje niebezpieczne, leki cytotoksyczne i cytostatyczne, pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych. Zagrożenie dla
środowiska i zdrowia ludzi, stwarzane przez odpady medyczne, wynika z ich zróżnicowanego składu morfologicznego i możliwości
skażenia biologicznego.
Najwyższa Izba Kontroli, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, pozytywnie oceniła
unieszkodliwianie odpadów medycznych w województwie podkarpackim w latach 2007-2010.
Jednocześnie zwróciła uwagę, że niejasne przepisy nie sprzyjały tej sferze gospodarowania, podobnie jak konieczność jednoczesnego
przestrzegania ustaw: o odpadach oraz prawa zamówień publicznych. Zdaniem NIK w stosunku do faktycznych potrzeb niewystarczająca
była liczba pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, sprawujących pieczę nad
doprowadzeniem odpadów do stanu, w którym nie zagrażały życiu i zdrowiu ludzi oraz środowisku. Zbyt mała kadra urzędników nie
zapewniała też terminowego załatwiania spraw.
W okresie objętym kontrolą marszałek województwa wydał w kwietniu 2008 r. jedną decyzję – zezwolenie na unieszkodliwianie odpadów
medycznych i weterynaryjnych. Zezwolenie zostało jednak podpisane z rażącym naruszeniem prawa, ponieważ dopuszczało
unieszkodliwianie odpadów z zastosowaniem technologii dezynfekcji termicznej z wykorzystaniem dwutlenku chloru lub podchlorynu sodu.
Było to sprzeczne z obowiązującym wówczas bezwzględnym zakazem niszczenia zakaźnych odpadów w inny sposób niż przez spalanie
w instalacjach. Stosowanie pozostałych metod stanowiło wykroczenie z art. 77a ustawy o odpadach i było wystarczającym powodem do
odmowy udzielenia zezwolenia.
Kontrola wykazała, że przystępując do niektórych postępowań o udzielenie zamówień publicznych na unieszkodliwianie odpadów, jeden
z przedsiębiorców, który posiadał instalacje do spalania w dwóch miastach, jako miejsce wykonania usługi wskazał jedno z nich, mimo że
realizacja umów wiązałaby się z przekroczeniem wydajności tej instalacji. W tej sytuacji przedsiębiorca nie spełniał wymogu art. 22 ust. 1
pkt 3 prawa zamówień publicznych, gdyż nie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, a zatem nie
powinien się o nie starać.
Poważnym problemem okazała się konieczność godzenia wymogów ustaw o odpadach oraz prawa zamówień publicznych. Sformułowania
tej pierwszej, określające tzw. zasadę bliskości w gospodarowaniu odpadami, w kontekście wymogów określonych w przepisach
o zamówieniach publicznych prowadziły do poważnych trudności w jednoczesnym przestrzeganiu obu tych aktów prawnych.
W szczególności związane były one z faktem, że najbliżej miejsca powstania odpadów może znajdować się tylko jedna instalacja do ich
niszczenia. W ocenie NIK konieczność zachowania wymogów określonych w art. 9 ustawy o odpadach nie powinna eliminować założeń
prawa zamówień publicznych, dotyczących zachowania konkurencji pomiędzy wykonawcami ubiegającymi się o zamówienie.
Kontrolujący stwierdzili, że w umowach zawieranych z przedsiębiorcami występowało także określenie „utylizacja” – termin nieznany
ustawie o odpadach, co powodowało problemy interpretacyjne, jaka usługa miała zostać wykonana. Ich zdaniem niezdefiniowane
ustawowo określenie „utylizacja” w ogóle nie powinno być stosowane w umowach.

SYNTEZA

WNIOSKI POKONTROLNE
DE LEGE FERENDA
Wniosek do Ministra Środowiska o rozważenie możliwości
przygotowania nowelizacji ustawy o odpadach dotyczącej
postępowania w przypadku utracenia przez posiadacza
odpadów prowadzonej przez niego ewidencji.

ZAWIADOMIENIA ORGANÓW ŚCIGANIA O PODEJRZENIU
POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA LUB WYKROCZENIA

Skierowano zawiadomienie ws. nieprawidłowości przy
wydawaniu decyzji Marszałka Województwa z 28 kwietnia
2008 r. – prokurator odmówił wszczęcia śledztwa.
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TYTUŁ KONTROLI

Delegatura w Rzeszowie

Ulgi udzielane przez gminy w odniesieniu do podatków
stanowiących ich dochód w latach 2008-2010
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Ogólne usługi publiczne

Finanse publiczne

Państwo efektywnie zarządzające
zasobami publicznymi

CEL OGÓLNY
Ocena działań gmin oraz burmistrzów i prezydentów miast jako gminnych organów podatkowych w zakresie udzielania ulg w podatkach
stanowiących dochód własny gmin
ZAKRES PODMIOTOWY
60 urzędów gmin miejskich oraz miejsko-wiejskich w dziesięciu województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim,
łódzkim, opolskim, podkarpackim, śląskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim – odpowiednio po sześć urzędów w ramach każdego
województwa
Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
aktów prawnych akty normatywne zawierające przepisy powszechnie obowiązujące na terenie
gminy, ogłaszane w dziennikach urzędowych, wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich
ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy. Ponieważ uchwały podatkowe gmin zawierają w swojej istocie
postanowienia powszechnie obowiązujące, podlegają one publikacji w dzienniku urzędowym województwa. Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy
o podatku rolnym rady gmin są uprawnione do obniżenia cen skupu określonych w ust. 2, przyjmowanych jako podstawa obliczenia
podatku rolnego na obszarze gminy. Zgodnie z tym przepisem Rada Gminy może podjąć uchwałę o obniżeniu ceny skupu żyta,
przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze tej gminy, a tym samym obniżyć stawkę podatku na obszarze gminy.
Zgodnie z art. 12 ust. 9 ustawy o podatku rolnym Rada Gminy określa w drodze uchwały tryb i szczegółowe warunki zwolnienia, o którym
mowa w ust. 1 pkt 7 (dotyczy gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, z tym że zwolnienie może dotyczyć
nie więcej niż 20 proc. powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego, lecz nie więcej niż 10 ha – na okres nie dłuższy niż trzy lata
w stosunku do tych samych gruntów). Zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy z 30 października 2002 r. o podatku leśnym Rada Gminy może
obniżyć kwotę stanowiącą średnią cenę sprzedaży drewna, określoną w ust. 4, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na
obszarze gminy. Ustawa nie wprowadza dolnej granicy obniżenia ceny. Przepis ust. 5 daje Radzie Gminy uprawnienie do wprowadzenia
preferencji w opodatkowaniu wszystkich lasów na jej terenie. Stawka ta nie może być jednak obniżona do wartości „0”, w tym przypadku
bowiem równałoby się to wprowadzeniu zwolnienia przedmiotowego od podatku. Zgodnie z art. 5 ust. 1-4 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych Rada Gminy w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki nie mogą przekroczyć
rocznie wysokości stawek określonych w obwieszczeniach Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków
i opłat lokalnych. Do kompetencji gminy należy wyłączne prawo do określania stawek w ramach poszczególnych kategorii – do
maksymalnej ich wysokości określonej przez ustawę.
Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona
zaległość podatkowa (§ 2). Ulgi, o których mowa w rozpatrywanych przepisach, mogą dotyczyć samej spłaty zobowiązań podatkowych lub
też prowadzić do całkowitej lub częściowej rezygnacji z ich realizacji, przybierając postać umorzenia zaległości podatkowej (odsetek za
zwłokę, opłaty prolongacyjnej). Zastosowanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych następuje z reguły na wniosek podatnika.
W wyjątkowych jednak przypadkach, gdy możliwości zaspokojenia wierzyciela podatkowego są mało realne, organ podatkowy może
z urzędu udzielić ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY

SYNTEZA
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Stosowanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych następuje z reguły na wniosek podatnika,
choć w wyjątkowych przypadkach organ podatkowy może podjąć taką decyzję z urzędu.

Materiały analityczne do sprawozdania
W ocenie Izby przesłanki, którymi kierowano się przy stosowaniu ulg, nie zostały wystarczająco udowodnione w prowadzonych
postępowaniach podatkowych. Burmistrzowie i prezydenci miast udzielali ulg, uwzględniając przesłanki niemieszczące się w pojęciu
interesu podatnika lub interesu publicznego. Podstawą ich decyzji były m.in. takie okoliczności jak powszechny kryzys światowy, trudna
sytuacja finansowa, konieczność ponoszenia bieżących wydatków, fakt zatrudniania pracowników, inwestycje w przedsiębiorstwie czy
chęć rozwijania hobby podatników.
Kontrola wykazała, że powszechne były przypadki nierównego traktowania zainteresowanych – w tej samej gminie jednym podatnikom
udzielano ulg ze względu na trudną sytuację finansową, innym zaś odmawiano, uzasadniając, że sytuacja finansowa podmiotu nie może
być powodem przyznania ulgi. Zdarzyły się przypadki odmowy ulgi mimo poważnej sytuacji losowej – awarii bądź wypadku, z kolei zaś
przyznania jej tylko ze względu na fakt zatrudniania pracowników. Tym samym, w ocenie NIK gminne organy podatkowe uczyniły
z instytucji ulgi element wspierania wybranych przedsiębiorców. Udzielanie ulg indywidualnych przez gminne organy podatkowe stanowi
obszar wysokiego ryzyka korupcyjnego. Nieprawidłowości w stosowaniu indywidualnych ulg podatkowych stwierdzono w 73 proc. gmin
objętych badaniem.
W uchwałach rad gmin dotyczących udzielania zwolnień oraz obniżania stawek podatków lokalnych kontrola Izby wychwyciła błędy,
wynikające – jak należy sądzić – z braku należytej świadomości prawnej osób przygotowujących projekty tych dokumentów oraz
niewystarczającego nadzoru nad ich pracą. Dotyczyły one przypadków przyjmowania w uchwałach zapisów wprowadzających
niedozwolone zwolnienia podmiotowe. Kontrolerzy natknęli się na zwolnienia określonych grup podatników, głównie gminnych jednostek
organizacyjnych, zakładów budżetowych i spółek komunalnych, ale także emerytów i rencistów. Nieprawidłowości polegające na
udzieleniu zwolnień podmiotowych dotyczyły 55 proc. kontrolowanych gmin. Tymczasem, rady gmin uprawnione są jedynie do
wprowadzania zwolnień o charakterze przedmiotowym.
Izba pozytywnie oceniła fakt, że niemal we wszystkich gminach objętych kontrolą stawki podatków określone w uchwałach rad mieściły się
w granicach ustalonych w obwieszczeniach Ministra Finansów. Nieprawidłowości w tym względzie wystąpiły zaledwie w dwóch
jednostkach.

WNIOSKI POKONTROLNE
ZAWIADOMIENIA ORGANÓW ŚCIGANIA O PODEJRZENIU
POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA LUB WYKROCZENIA

SYSTEMOWE
Niezbędne jest zapewnienie przez wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast zwiększenia znajomości przepisów
podatkowych przez pracowników zajmujących się sprawami
podatków lokalnych w gminach oraz zintensyfikowania
weryfikacji projektów uchwał oraz projektów decyzji
indywidualnych przez obsługę prawną urzędów gmin.
Wypracowanie przez regionalne izby obrachunkowe jednolitego
stanowiska odnośnie do podmiotowych i częściowych zwolnień
podatkowych celem wyeliminowania uchwał niezgodnych
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Opracowanie
przez Ministra Finansów wytycznych dla gminnych organów
podatkowych w zakresie stosowania ulg indywidualnych.

W wyniku kontroli skierowano pięć zawiadomień o podejrzeniu
popełnienia przestępstwa.
ZAWIADOMIENIA W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM
DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

W wyniku kontroli skierowano dwa zawiadomienia o naruszeniu
dyscypliny finansów publicznych.

TYTUŁ KONTROLI

Delegatura w Rzeszowie

Nadzór weterynaryjny i sanitarny nad przestrzeganiem przez
producentów żywności standardów weterynaryjnych
i sanitarnych w województwie podkarpackim
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Sprawy gospodarcze

Rolnictwo

Kontrola pozapriorytetowa
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CEL OGÓLNY
Ocena sprawowanego nadzoru weterynaryjnego i sanitarnego nad przestrzeganiem przez producentów żywności standardów
weterynaryjnych i sanitarnych, mających wpływ na bezpieczeństwo żywności, na terenie województwa podkarpackiego
ZAKRES PODMIOTOWY
7 powiatowych inspektoratów weterynarii i 7 powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, działających na terenie województwa
podkarpackiego
Powiatowi lekarze weterynarii, na podstawie przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji
Weterynaryjnej i ustawy z 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego, sprawują
nadzór weterynaryjny nad produkowaną żywnością pochodzenia zwierzęcego. Państwowi
powiatowi inspektorzy sanitarni, na podstawie ustawy z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i ustawy z 25 września 2006 r.
o bezpieczeństwie żywności i żywienia, sprawują nadzór sanitarny nad produkowaną żywnością pochodzenia niezwierzęcego oraz nadzór
nad żywnością znajdującą się w obrocie, a także nadzór nad produkcją i obrotem materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu
z żywnością. Powiatowi lekarze weterynarii oraz państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni wydają decyzje w sprawie zatwierdzenia
zakładów produkujących żywność oraz poprzez kontrole okresowe sprawują nadzór nad bezpieczeństwem produkowanej i wprowadzanej
do obrotu żywności. W razie stwierdzenia nieprawidłowości, organy te wydają decyzje administracyjne, w których m.in. zakazują używania
niewłaściwych surowców, nakazują wycofanie z obrotu niebezpiecznych produktów oraz nakazują usunięcie stwierdzonych
nieprawidłowości w wyznaczonym terminie. W sytuacjach, gdy zachodzą określone przesłanki, organy te wydają decyzje o cofnięciu
zatwierdzenia i wykreślają dany zakład działający na rynku spożywczym z rejestru nadzorowanych zakładów. Z tytułu sprawowanego
nadzoru ww. organy pobierają opłaty, które w terminach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z 20 grudnia 2010 r. w sprawie
szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa przekazywane są na odpowiedni rachunek dochodów budżetu państwa.
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY

Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, iż nadzór sanitarny i weterynaryjny w województwie
podkarpackim nad przestrzeganiem przez producentów żywności standardów sanitarnych
i weterynaryjnych, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, funkcjonuje prawidłowo. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły
w szczególności nielegalnego i nierzetelnego działania organów sprawujących nadzór nad bezpieczeństwem żywności.
Kontrola wykazała, że niektóre produkty żywnościowe znajdujące się w obrocie nie spełniały właściwej jakości zdrowotnej, co mogło mieć
wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe konsumentów. Także niektóre zakłady produkujące żywność lub zajmujące się jej obrotem, nie
przestrzegały standardów sanitarnych lub weterynaryjnych, mających wpływ na jakość zdrowotną żywności. Organy sprawujące nadzór
nad bezpieczeństwem żywności, podejmowały w tych przypadkach właściwe działania, mające na celu wyeliminowanie z obrotu
niebezpiecznej żywności oraz usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

SYNTEZA

TYTUŁ KONTROLI

Delegatura w Szczecinie

Realizacja Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój
sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich
2007-2013”, w zakresie restrukturyzacji floty rybackiej
i rozwoju obszarów zależnych od rybactwa
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Rybołówstwo

Polska w Unii Europejskiej

CEL OGÓLNY
Ocena prawidłowości wykorzystania środków publicznych na realizację Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
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ZAKRES PODMIOTOWY
Ministerstwo Rolnictwa i Rozowoju Wsi (MRiRW), Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) oraz jej 3 regionalne oddziały
(w Szczecinie, Gdyni i Olsztynie), 3 urzędy marszałkowskie, 6 lokalnych grup rybackich (beneficjenci) oraz Fundacja FAPA
Polski sektor rybacki stanowi 0,07 proc. PKB, jednakże ma ogromny wpływ na życie społeczno-gospodarcze trzech nadmorskich województw (zachodniopomorskiego, pomorskiego
i warmińsko-mazurskiego). Udział produktów rybnych w eksporcie stanowił 10 proc. całego
eksportu żywności, a w 2006 r. w rybołówstwie morskim pracowało 3,4 tys. osób. W grudniu 2007 r. polska flota rybacka liczyła 866
jednostek o łącznym tonażu 21.234 GT i mocy 86 617 kW. W kwietniu 2008 r. Polska przyjęła Krajowy Plan Restrukturyzacji Floty
Bałtyckiej, którego uzupełnieniem był zatwierdzony w styczniu 2009 r. przez MRiRW Plan Dostosowania Nakładu Połowowego (PDNP).
PDNP przedstawia działania planowane przez polską administrację rybołówstwa w celu dostosowania floty do dostępnych kwot
połowowych i osiągnięcia zgodności z wspólną polityką rybołówstwa Unii Europejskiej. PDNP zakładał osiągnięcie do końca 2011 r.
docelowej redukcji tonażu floty poławiającej dorsza o 6000 GT i mocy o 20 000 kW. W celu złagodzenia potencjalnie negatywnych
skutków społecznych i gospodarczych wdrożenia PDNP postanowiono, że część floty rybackiej, która nie otrzyma specjalnych zezwoleń
na połów dorszy, otrzyma odszkodowanie za utratę dochodów.
Podstawowe zasady wspierania rozwoju sektora rybackiego ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego zostały określone
w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1198/2006 z 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz w rozporządzeniu
Komisji (WE) nr 498/2007 z 26 marca 2007 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006
w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego. Minister RiRW, realizując wymóg określony w art. 71 rozporządzenia Rady (WE)
1198/2006, przekazał KE 20 października 2010 r. OSZiK, na którym opiera się KE, aby uzyskać pewność, że państwo członkowskie
wykorzystuje przedmiotową pomoc finansową zgodnie ze stosowanymi zasadami koniecznymi dla ochrony interesów finansowych
Wspólnoty. Ogólne cele programu, opis środków realizowanych w ramach poszczególnych osi priorytetowych oraz zasady i procedury
zarządzania i wdrażania zostały określone w Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych
obszarów rybackich 2007-2013”, zatwierdzonym przez Komisję Europejską decyzją z 16 października 2008 r. Zadania oraz właściwość
organów w zakresie wspierania zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego, a także warunki i tryb przyznawania, wypłaty oraz
zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osiami priorytetowymi zawartymi w programie, w tym pomocy technicznej,
zostały określone w ustawie z 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego
Funduszu Rybackiego.
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY

Na realizację programu w zakresie objętym kontrolą (osie priorytetowe 1, 4 i 5) zaplanowano
2427,5 mln zł. Wartość wypłaconej pomocy z osi priorytetowych 1, 4 i 5 wynosiła na koniec
2011 r. odpowiednio 452,8 mln zł (48,9 proc.), 21,4 mln zł (1,6 proc.) i 26,3 mln zł (12,8 proc.). W ocenie NIK opóźnienia w realizacji osi
4 stwarzały realne zagrożenie niewykorzystania środków finansowych przyznanych na lata 2007-2013.
Oś priorytetowa 1. Obowiązujące procedury nie zapewniały skutecznej kontroli prawidłowości wypłaty pomocy beneficjentom ze środka
nr 1.5. – obowiązujące przepisy nie zawierały wystarczających podstaw, umożliwiających ARiMR przeprowadzenie efektywnej weryfikacji
pozostawania przez beneficjenta poza zawodem rybaka.
Z powodu m.in. nieprawidłowego sposobu organizacji postępowania związanego z realizacją płatności i nadzoru nad nim, wypłata pomocy
dokonywana była z naruszeniem wymaganych terminów. We wszystkich kontrolowanych oddziałach regionalnych ARiMR stwierdzono
naruszenia zasad przyznawania rybakom pomocy finansowej, w tym wypłaty pomocy, mimo że wnioskodawcy nie dopełnili wymogów
określonych przepisami rozporządzenia wykonawczego do osi priorytetowej 1. Udzielano pomocy także niezgodnie z kryteriami ustalonymi
przez Komitet Monitorujący, określającymi minimalny staż pracy uprawniający do jej otrzymania, oraz wypłacano pomoc niezgodnie
z celami określonymi w art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006.
Oś priorytetowa 4. MRiRW dopiero po upływie blisko 4 lat od początku okresu programowania 2007-2013 dokonało wyboru lokalnych grup
rybackich (LGR) do realizacji lokalnych strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR). Pierwszy konkurs na wybór LGR do realizacji
LSROR przeprowadzono z ponaddwukrotnym przekroczeniem 3-miesięcznego terminu, ogłoszonego przez Ministra RiRW.
Samorządy województw objęte kontrolą wywiązały się z nałożonych na nie obowiązków, które dotyczyły m.in. rozpowszechnienia
informacji o programie operacyjnym. Skontrolowane LGR (6 z 26 wybranych w pierwszym konkursie) posiadały wymagane struktury
organizacyjne oraz zapewniły opracowanie LSROR. Do dnia zakończenia kontroli NIK LGR nie rozpoczęły wdrażania LSROR.
Oś priorytetowa 5. Negatywna ocena wdrażania i realizacji tej osi wynikała przede wszystkim z nieprawidłowego wydatkowania przez
MRiRW w latach 2008-2010 środków budżetowych w łącznej kwocie 3 191 639 zł. W wyniku niewłaściwej interpretacji znaczenia Opisu
Systemu Zazrządzania i Kontroli (OSZiK) środki te wykorzystano na sfinansowanie kosztów dotyczących czynności wykonywanych przez
pracowników MRiRW, niewchodzących w struktury Instytucji Zarządzającej, określone w OSZiK opracowanym na podstawie art. 71
rozporządzenia 1198/2006.

SYNTEZA
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Powierzenie Fundacji FAPA roli Instytucji Pośredniczącej dla osi 5 dokonane zostało w sposób niezgodny z wymogiem określonym
w przepisie art. 162 pkt 4 ustawy o finansach publicznych. Minister RiRW nie podjął działań w celu zapewnienia i wykazania, że oferta
przedstawiona przez Fundację FAPA, była ofertą najkorzystniejszą.
Nadzór nad realizacją programu w ocenie NIK nieprawidłowo rozliczono dotację udzieloną Fundacji FAPA na sfinansowanie zadań IZ.
Z powodu nieudostępnienia przez Ministra RiRW do 31 maja 2011 r. na stronie internetowej wzoru wniosku o dofinansowanie z osi
priorytetowej 5, Fundacja FAPA nie miała możliwości zrealizowania w 2010 r. 11 z 26 zaplanowanych zadań. Tym samym nie powinna za
to otrzymać „wynagrodzenia” w pełnej wysokości 750 tys. zł, a jedynie jego część.
MRiRW nierzetelnie ustaliło wskaźnik redukcji floty połowowej w przekazanych KE sprawozdaniach z realizacji PO RYBY 2007-2013
za lata 2009 i 2010. Stwierdzona nieprawidłowość polegała na zawyżeniu wskaźnika redukcji floty połowowej obejmującego statki rybackie
„o najwyższym udziale dorszy w połowach”. Wskutek tej nieprawidłowości, w analizie zaprezentowanej w sprawozdaniu za 2010 r.
przedstawiono nieprawdziwą informację o przekroczeniu wskaźnika redukcji floty połowowej dorszy zarówno w odniesieniu do celu
pośredniego określonego na rok 2010, jak i celu wyznaczonego na rok 2013. Kontrola NIK wykazała, że osiągnięty wskaźnik obejmujący
statki rybackie ukierunkowane na połowy dorszy, był niższy od wartości przewidywanej w programie na koniec 2010 r. o 1380 GT,
tj. o 53 proc.
Funkcjonowanie systemu informatycznego do obsługi programu. W ocenie NIK system wdrożony przez ARiMR w niewystarczającym
stopniu wykorzystywany był do monitorowania przebiegu realizacji programu. Wskutek nieuzyskania zakładanej funkcjonalności program
nie był wykorzystany do bieżącego nadzoru nad terminowością załatwiania spraw oraz monitorowania przypadków przekroczenia
obowiązujących terminów rozpatrywania wniosków o dofinansowanie.

WNIOSKI POKONTROLNE
SYSTEMOWE
Wyniki kontroli wskazały na konieczność podjęcia działań przez
Ministra RiRW w celu:

i realizacją (aktualizacji wskaźników realizacji programu oraz
doprecyzowania obowiązujących przepisów wykonawczych),

- zaktualizowania Programu Operacyjnego „Zrównoważony
rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich
2007-2013” oraz dokumentów związanych z jego wdrażaniem

- zintensyfikowania prac na rzecz optymalnego wykorzystania
środków finansowych zaplanowanych w osi priorytetowej
4 (ten wniosek został zrealizowany).

TYTUŁ KONTROLI

Delegatura w Szczecinie

Finansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zadań
związanych z ochroną środowiska

P/11/165

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Ochrona środowiska

Środowisko

Państwo efektywnie zarządzające
zasobami publicznymi

CEL OGÓLNY
Ocena prawidłowości i efektów wykorzystania środków WFOŚiGW na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w województwie
zachodniopomorskim
ZAKRES PODMIOTOWY
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Urząd Miasta w Szczecinku, Urząd Miejski
w Mieszkowicach, Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie, PBE Górnictwo i Energetyka
Konwencjonalna SA – Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra Nowe Czarnowo, Chemiczna Spółdzielnia „Znicz” w Białogardzie
w likwidacji, Regionalne Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Białogardzie, Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Kołobrzegu oraz
Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
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W wyniku nowelizacji ustawy – Prawo ochrony środowiska z dniem 1.01.2010 r. WFOŚIGW
stały się samorządową osobą prawną, przejęły majątek funduszy celowych o tej samej nazwie
i ciążące na nich obciążenia. Ponadto poszerzony został katalog zadań, na których realizację
mogą być przeznaczone środki funduszy oraz podmiotów. Aktywa WFOŚiGW na 1.01.2008 r. wynosiły 367 944 tys. zł, w tym
206 483 tys. zł należności z tytułu udzielonych pożyczek dla beneficjentów realizujących zadania z zakresu ochrony środowiska
i prognozowano ich wzrost na koniec 2010 r. do 456 704 tys. zł, w tym należności z tytułu udzielonych pożyczek do kwoty 386 222 tys. zł.
WFOŚiGW zawarł z beneficjentami w 2008 r. 159 umów na kwotę 66 462 tys. zł, z tego 48 umów na udzielenie pożyczki w łącznej kwocie
59 677 tys. zł, w 2009 r. – 224 umowy na 64 937 tys. zł, z tego 51 umów na udzielenie pożyczki w łącznej kwocie 49 528 tys. zł i w 2010 r.
– 188 umów na 61 656 tys. zł, z tego 51 umów na udzielenie pożyczki w łącznej kwocie 35.402 tys. zł. Wskazuje to na spadek wartości
udzielonych pożyczek w latach 2008-2010, mimo niezaspokojenia potrzeb w tym zakresie i wzrostu przychodów funduszu.
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY

W latach 2008-2010 oraz I półroczu 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dofinansował przedsięwzięcia proekologiczne
w kwocie 267 494 tys. zł. Najwięcej pieniędzy przeznaczono na ochronę wód (166 200 tys. zł), powietrza i klimatu (48 825 tys. zł) oraz
ziemi i gospodarki odpadami (15 958 tys. zł). W ramach tych projektów m.in. wybudowano 353 km sieci wodociągowych, 664 km
kolektorów sanitarnych, 194 alternatywne źródła energii oraz 268 kolektorów słonecznych. Rekultywacji poddano 13 ha gruntów,
unieszkodliwiono 56 464 tony odpadów komunalnych i 943 tony odpadów i wyrobów azbestowych. Na koniec I półrocza 2011 r. majątek
Funduszu wynosił 490 360 tys. zł i w porównaniu z 2008 r. wzrósł o 82 409 tys. zł, tj. o 20,2 proc. Oceniając pozytywnie jego działalność,
NIK zwróciła uwagę, że znaczna część środków finansowych Funduszu spoczywała na lokatach bankowych, zamiast zostać
przeznaczona na prace służące ochronie środowiska.
W badanym okresie do Funduszu wpłynęło 1151 podań, z których zakwalifikowano do dofinansowania 843 na ogólną kwotę
290 351 tys. zł: 548 wniosków o datację, 181 o pożyczkę i 113 o umorzenie zobowiązań. Z beneficjentami zawarto 666 umów na kwotę
227 333 tys. zł. Na zadania proekologiczne WFOŚiGW przeznaczył jednak tylko część środków będących w jego dyspozycji.
Fundusz odmówił dofinansowania 6 wnioskodawcom na kwotę 26 017,3 tys. zł, chociaż posiadał środki na lokatach krótkoterminowych,
co, zdaniem NIK, mogło wskazywać na możliwość wystąpienia korupcji. Uzasadniając odmowę, Fundusz wyjaśniał, iż blokowano środki
na wykonanie planowanych zadań przez beneficjentów samorządowych z udziałem środków unijnych, których realizacja przesunęła się
w czasie. Działanie takie naruszało jednak zasadę równego traktowania podmiotów ubiegających się i spełniających kryteria udzielenia
dofinansowania, co było niezgodne z art. 411 ust. 8 ustawy – Prawo ochrony środowiska i § 3 zasad udzielania pomocy WFOŚiGW.
Zdaniem NIK Fundusz obok biernego reagowania na zgłaszane potrzeby przez beneficjentów powinien prowadzić bardziej aktywną
politykę proekologiczną, zwłaszcza przy niezaspokojonych potrzebach w tej dziedzinie.
Fundusz nie wykorzystywał w pełni prawa do kontroli dofinansowanych projektów. W przypadku sześciu umów obejmujących m.in.
odbudowę wałów przeciwpowodziowych, budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej nie przeprowadził kontroli zgodności realizacji zadań
inwestycyjnych, tłumacząc to zaniechanie wiarygodnością beneficjentów wykonujących zadanie.

SYNTEZA

WNIOSKI POKONTROLNE
SYSTEMOWE
Do Prezesa WFOŚiGW skierowano m.in. wnioski o:
1. usprawnienie procesu udzielania dofinansowania
beneficjentom poprzez skrócenie czasu od złożenia wniosku do
podpisania umowy.
2. zapewnienie skutecznej kontroli realizacji umów przez
Fundusz.
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TYTUŁ KONTROLI

Delegatura w Szczecinie

Wykorzystanie przez fundacje i stowarzyszenia
dotacji ze środków publicznych na realizację
zadań zleconych w województwie
zachodniopomorskim

P/11/166

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Ogólne usługi publiczne

Finanse publiczne

Państwo efektywnie zarządzające
zasobami publicznymi

CEL OGÓLNY
Ocena wykorzystania środków publicznych przekazanych fundacjom i stowarzyszeniom z budżetu jednostek samorządu terytorialnego
oraz z budżetu państwa przeznaczonych na realizację zleconych im zadań
ZAKRES PODMIOTOWY
Kontrolą objęto 8 podmiotów niepublicznych (3 fundacje i 5 stowarzyszeń), w tym 2 podmioty dotowane z budżetu Wojewody
Zachodniopomorskiego oraz 6 podmiotów otrzymujących dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (po 2 podmioty
z każdego szczebla), tj. 6 podmiotów z siedzibą w Szczecinie: Akademicki Związek Sportowy Organizację Środowiskową,
Zachodniopomorski Związek Towarzystw Krzewienia Kultury Fizycznej, Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski, Wodne
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego, Fundację Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci, Fundację
Centrum Innowacyjności i Przedsiębiorczości w Koszalinie, Zachodniopomorską Chorągiew ZHP Hufiec w Stargardzie Szczecińskim,
Fundację NOA w Szczecinku
Organizacje pozarządowe oraz inne jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym
fundacje i stowarzyszenia, stosownie do zapisów art. 5 ust. 1 ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie (udpp) mają zapewnioną możliwość realizacji zadań publicznych we
współpracy z organami administracji publicznej (rządowej i samorządowej). Współpraca ta odbywa się na zasadach: pomocniczości,
suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Jedną z najważniejszych form współpracy jest
wykonywanie zadań publicznych, zleconych przez te organy, wraz z przekazaniem dotacji na finansowanie lub dofinansowanie ich
realizacji.
Dotacje przekazywane fundacjom i stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych są dotacjami celowymi w rozumieniu art. 127 ust. 1
pkt 1 lit. e ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Środki te podlegają szczególnym zasadom wykorzystania i rozliczenia.
Źródłem finansowana zadań zleconych fundacjom i stowarzyszeniom mogą być zarówno środki pochodzące z budżetu państwa, budżetów
jednostek samorządu terytorialnego, jak i środki (dotacje celowe i płatności) związane z realizację programów współfinansowanych
z budżetu Unii Europejskiej.
Z informacji zawartych w sprawozdaniu Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej z funkcjonowania
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2008 r., opublikowanych na stronach internetowych MPiPS wynikało,
że w wyniku zastosowania otwartego konkursu ofert w formie zlecania (powierzania) zadań w 2008 r. dotacje otrzymało 74 proc. wniosków
składanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, natomiast w województwie zachodniopomorskim – 94,4 proc.
W całym kraju 63,6 proc. wniosków dofinansowano w formie wspierania realizacji zadań, a w województwie zachodniopomorskim odsetek
był wyższy i wynosił 71,2 proc. Średnia kwota dotacji przekazanych na wykonanie zadania zleconego w województwie
zachodniopomorskim wynosiła 33,5 tys. zł, natomiast średnia kwota dotacji przekazanych na każdą podpisaną umowę o wspieranie
realizacji zadania publicznego wyniosła ponad 227 tys. zł, tj. prawie dziesięć razy więcej niż średnia kwota dla całej Polski (23 100 zł).
Tym samym ryzyko związane z wykorzystaniem dotacji przekazanych na realizację zadań zleconych w województwie
zachodniopomorskim dotyczyło wyższej kwoty środków publicznych niż w pozostałej części kraju.
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY
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Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym fundacje i stowarzyszenia) prowadzące działalność w województwie
zachodniopomorskim otrzymały w 2010 r. następujące kwoty dotacji z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego oraz z budżetów
jednostek samorządu terytorialnego:
• łączna kwota dotacji przekazanych z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na finansowanie lub dofinansowanie zleconych zadań
wyniosła 3666,8 tys. zł, w tym: fundacjom 35 tys. zł (0,95 proc. ogółu dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych),
stowarzyszeniom – 3487,9 tys. zł (95,1 proc.),
• łączna kwota wydatków jednostek samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego z tytułu udzielonych dotacji na zadania
zlecone na koniec III kwartału 2010 r. wyniosła 90 256,5 tys. zł, w tym: fundacjom na kwotę 2059,2 tys. zł (2,3 proc. ogółu dotacji dla tych
jednostek), stowarzyszeniom na kwotę 61 362,5 tys. zł (68 proc.). Ponadto dotacje na kwotę 235,4 tys. zł (0,3 proc.) zostały udzielone na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów
publicznych.
W 2010 r. z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego najwyższe kwoty dotacji przekazano na wypoczynek dzieci i młodzieży –
61,3 proc. ogółu przekazanych dotacji. Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego najwięcej dotacji przekazał podmiotom
niepublicznym na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 43,9 proc. ogółu dotacji.
W latach 2009-2011 wykonywanie zadań zleconych przez fundacje i stowarzyszenia, z udziałem dotacji przekazanych na finansowanie lub
dofinansowanie ich realizacji, podlegało rygorom wynikającym m.in. z ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (udpp), ustaw: o finansach publicznych – 27 sierpnia 2009 r. oraz z 30 czerwca 2005 r., ustawy z 29 września 1994 r.
o rachunkowości.
W latach 2009-2010 oraz w pierwszych czterech miesiącach 2011 r. badane podmioty
wykonywały zlecone im zadania na podstawie 283 umów, zawartych z organami administracji
publicznej. Najwięcej porozumień podpisano z jednostkami samorządu terytorialnego – 241 na ogólną kwotę 14 597,8 tys. zł. Zadania
objęte umowami dotyczyły m.in. pomocy społecznej, działalności charytatywnej, ochrony i promocji zdrowia, działań na rzecz osób
niepełnosprawnych, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Fundacje
i stowarzyszenia wykorzystały na te przedsięwzięcia 11 669 tys. zł, tj. 99,5 proc. środków zgodnie z warunkami określonymi w umowach,
natomiast wbrew nim – 54 635 zł, co wynikało z niewłaściwie prowadzonej ewidencji otrzymanych środków.
Zakładane w umowach cele osiągnęło siedem podmiotów. Środki dotacji przeznaczono m.in. na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla
151 osób, przeprowadzenie pokazów udzielania pierwszej pomocy, w których wzięło udział 3217 zainteresowanych, szkolenia
163 kandydatów na stopień ratownika wodnego. Dotacje pozwoliły objąć opieką hospicyjną 95 dzieci, zorganizować kolonie i obozy dla
1965 dzieci, zapewnić dożywianie 1850 uczniom tygodniowo. Przyznanie 65 pożyczek przedsiębiorcom umożliwiło utworzenie 80 nowych
miejsc pracy.
Najwyższa Izba Kontroli, która pozytywnie oceniła wykorzystanie środków publicznych na zadania zlecone fundacjom i stowarzyszeniom,
zauważyła w ich działalności niezgodne z prawem postępowania. Dotyczyły one w szczególności niedostosowania zasad rachunkowości
do wymogów przepisów prawa w związku z realizacją zadań zleconych, niewyodrębnienia w ewidencji księgowej środków dotacji
otrzymanych na realizację umów, co było niezgodne z art. 16 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a także
ujmowania w księgach rachunkowych dowodów księgowych, które nie posiadały dekretacji. Nieprawidłowości te wystąpiły praktycznie we
wszystkich jednostkach.
NIK ujawniła, że w jednej fundacji przekazane jej w latach 2009-2010 dotacje na kwotę 378 523 zł, z przeznaczeniem na obsługę zadania
polegającego na udzielaniu pożyczek dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz małych i średnich przedsiębiorstw,
faktycznie były wsparciem działalności gospodarczej fundacji. Jej przychody w związku z udzielaniem pożyczek (odsetki, prowizje)
wyniosły w 2009 r. 533,7 tys. zł i 512,7 tys. zł kolejnym roku i były znacznie wyższe niż koszty związane z tą działalnością, które wyniosły
155,5 tys. zł i 181,4 tys. zł. Mimo zrealizowania zadania zgodnie z zakresem rzeczowym i finansowym określonym w umowie, dotacje
przekazane z budżetu miasta na wsparcie zadania związanego z udzielania pożyczek przedsiębiorcom były nienależne fundacji i zostały
nielegalnie wykorzystane.

SYNTEZA

WNIOSKI POKONTROLNE
ZAWIADOMIENIA W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM
DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

W związku z ujawnieniem czynów wyczerpujących znamiona
naruszenia dyscypliny finansów publicznych NIK sporządziła
7 zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.
Zawiadomienia dotyczą czynów polegających na: wydatkowaniu
dotacji niezgodnie z przeznaczeniem (w 6 podmiotach),

nieterminowym przekazywaniu dochodów należnych budżetowi
państwa (w 1 podmiocie), zmianie umowy w sprawie zamówienia
publicznego z naruszeniem przepisów o zamówieniach
publicznych (w 1 podmiocie).
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TYTUŁ KONTROLI

Delegatura w Warszawie

Realizacja projektu inwestycyjnego pn. Budowa drogi
ekspresowej S8 na odcinku węzła „Konotopa” do węzła
„Prymasa Tysiąclecia”

I/11/004

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Sprawy gospodarcze

Transport

Państwo efektywnie zarządzające
zasobami publicznymi

CEL OGÓLNY
Ocena prawidłowości realizacji projektu inwestycyjnego realizowanego przez GDDKiA w Warszawie
ZAKRES PODMIOTOWY
Inwestor GDDKiA Oddział w Warszawie, Inżynier Kontraktu: Konsorcjum firm TPF PLANEGE – Consultores de Engenharia e Gestão
SA/E&L Architecst sp. z o.o.
Realizacja procesów budowlanych prowadzona jest na podstawie ustawy – Prawo budowlane.
Do inwestora należy zorganizowanie procesu budowy przez zapewnienie opracowania
projektów oraz wykonania i odbioru robót budowlanych. Udzielanie zamówień publicznych na
roboty budowlane dostawy i usługi reguluje ustawa – Prawo zamówień publicznych. W grudniu 2010 r. zakończono budowę odcinka drogi
ekspresowej S8. Media informowały, że pomimo najwyższej w Polsce ceny budowy drogi, w toku odbioru robót inwestor wykrył szereg
wad i usterek. Część usterek została przez wykonawcę usunięta i droga została dopuszczona do ruchu w styczniu 2011 r. Zawarto dwa
kontrakty na budowę drogi oraz zarządzanie i nadzór nad jej budową.
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY

NIK stwierdziła że projekt inwestycyjny Budowa trasy ekspresowej S8 na odcinku od węzła
„Konotopa” do węzła „Prymasa Tysiąclecia” zrealizowany został terminowo, z zachowaniem
odpowiedniego nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych. Izba negatywnie oceniła, z punktu widzenia gospodarności i rzetelności:
wydatkowanie środków publicznych na sfinansowanie w kwocie ok. 146 mln zł, po cenach ponaddwukrotnie wyższych niż rynkowe,
zwiększonej objętości przesłony zabezpieczającej przed napływem wody gruntowej – zgodnie z umową wykonawca miał wykonać
93 721 m3 przesłony za wynagrodzeniem 219,8 mln zł. Faktycznie wykonano 201 891,76 m3, za co wykonawca otrzymał wynagrodzenie
wyższe o 253,8 mln zł, tj. o 115,5 proc. Wynagrodzenie za zwiększony ponaddwukrotnie zakres robót wypłacone zostało według cen
przyjętych w umowie z wykonawcą (średnio 2,4 tys. zł za 1 m3 przesłony), podczas gdy ceny rynkowe w tym czasie były około 2,5-krotnie
niższe (wykonawca płacił podwykonawcom średnio 995,94 zł za 1 m3 przesłony). Zdaniem NIK przyczyną niegospodarnego wydatkowania
środków było niezabezpieczenie interesu Skarbu Państwa na etapie ustalania warunków kontraktu z wykonawcą. Wykonawca
zabezpieczył się przed ryzykiem finansowym m.in. poprzez ustalenie ceny ofertowej wykonania 1 m sześc. przesłony na poziomie ok. 150
proc. ceny wynikającej z kosztorysu inwestorskiego oraz powierzenie wykonania przesłony podwykonawcom za cenę rynkową, wynoszącą
42 proc. ceny kontraktowej. Ponadto NIK negatywnie oceniła: wypłatę projektantowi pełnego wynagrodzenia za niekompletną
dokumentację, ustalenie wynagrodzenia za nadzór autorski na poziomie 107 proc. wartości dokumentacji projektowej, wypłatę
projektantowi nienależnego wynagrodzenia z tytułu nadzoru autorskiego m.in. za projekty, których konieczność wykonania wynikała
z błędów i braków w dokumentacji, za niepotwierdzone pobyty na budowie oraz w związku z traktowaniem nadzoru jako zamiejscowego,
mimo że siedziba projektanta mieściła się w Warszawie.

SYNTEZA

WNIOSKI POKONTROLNE
ZAWIADOMIENIA ORGANÓW ŚCIGANIA O PODEJRZENIU
POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA LUB WYKROCZENIA

Zawiadomienie do prokuratury z 10 sierpnia 2012 r., po kontroli
GDDKiA Oddział w Warszawie, o podejrzeniu popełnienia
przestępstwa przez funkcjonariuszy publicznych, którzy nie
dopełnili obowiązków w zakresie starannego gospodarowania
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środkami publicznymi oraz nadzoru nad ich wydatkowaniem,
czym spowodowali szkodę majątkową w majątku SP w wielkich
rozmiarach, tj. na kwotę 150 600 790,00 zł.
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TYTUŁ KONTROLI

Delegatura w Warszawie

Gospodarowanie środkami Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

I/12/003

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Ochrona środowiska

Środowisko

Zachowanie dziedzictwa
narodowego, zasobów naturalnych
i ładu przestrzennego

CEL OGÓLNY
Ocena prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przez WFOŚiGW, w tym ocena
prawidłowości wykorzystania dotacji i pożyczek przez beneficjentów funduszu

ZAKRES PODMIOTOWY
WFOŚiGW w Warszawie, WIOŚ w Warszawie, 18 beneficjentów
Zasady funkcjonowania funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym ich
przeznaczenie i źródła finansowania, określa ustawa – Prawo ochrony środowiska.
Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej są samorządowymi osobami
prawnymi w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Celem działania wojewódzkiego funduszu jest finansowanie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej. W wyniku innych kontroli NIK stwierdzono, że występowały przypadki opóźnień w realizacji przedsięwzięć
inwestycyjnych z powodu niepodejmowania przez Fundusz decyzji o współfinansowaniu. Inne nieprawidłowości polegały na: nierzetelnym
informowaniu potencjalnych beneficjentów o terminie składania wniosków, nieskutecznej kontroli realizacji umów zawartych
z beneficjentami, wyłanianiu wykonawców zadań współfinansowanych ze środków publicznych z pominięciem obowiązujących procedur,
dokonywanie częściowych umorzeń niektórych pożyczek pomimo niedotrzymania przez beneficjentów postanowień umownych.
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY

NIK negatywnie oceniła niepełne wykorzystywanie dostępnych środków na finansowanie
projektów dotyczących ochrony środowiska i gospodarki wodnej, m.in. ze względu na
nieprawidłowe planowanie wydatków i wybór projektów do dofinansowana. Ponadto, NIK oceniła negatywnie: brak jednoznacznych
i jednolitych procedur rozpatrywania wniosków i rozliczania udzielonych pożyczek i dotacji, stwarzających ryzyko występowania
mechanizmów korupcjogennych, nierzetelne rozliczanie efektów ekologicznych dofinansowanych przedsięwzięć, wysokie koszty
funkcjonowania Funduszu. NIK oceniła negatywnie występowanie wysokiego stanu salda wolnych środków finansowych Funduszu na
rachunkach bankowych. Tendencja wzrostu stanu wolnych środków pieniężnych była kontynuowana w 2012 r. (I kwartał 2012 r. –
191,3 mln zł, w tym na lokatach 175 mln zł). Narastanie salda tych środków wynikało ze zbyt zachowawczego formułowania planów
finansowych WFOŚiGW oraz z niewykonywania planowych założeń w zakresie dofinansowania przedsięwzięć ekologicznych. Przy
wykazanej nadwyżce płynnych środków na rachunkach Funduszu, decyzje odmowne uzasadniane brakiem środków wynikającym
z przyjętych limitów dofinansowania w danej dziedzinie w czasie rozpatrywania wniosków należy uznać za niewłaściwe. Przypadki te
wskazują na nieprawidłowe planowanie wydatków statutowych Funduszu. W ocenie NIK przyjęty przez Fundusz sposób rozpatrywania
wniosków naruszał zasady jawności podejmowanych decyzji i równego traktowania zainteresowanych preferencyjnym dofinansowaniem.
Wykazana przez NIK wadliwa formuła rozpatrywania wniosków w latach 2010-2011 w dwóch etapach oraz dopuszczony zakres
subiektywizmu przy ocenie przedstawianej dokumentacji nie zapewniał pełnej bezstronności oceny zgłoszonych projektów. Przypadki
negatywnych i pozytywnych decyzji Zarządu Funduszu wskazują na znaczny zakres uznaniowości Zarządu w decydowaniu o przyznaniu
lub odmowie dofinansowania. Określone w umowach beneficjentów z Funduszem efekty ekologiczne były nierzetelnie dokumentowane,
pomimo że uzyskanie efektu ekologicznego było warunkiem umorzenia części zobowiązań. Fundusz nie monitorował zakładanych efektów
ekologicznych w perspektywie dłuższej niż sześć miesięcy od zakończenia inwestycji, co prowadziło do niepełnego wykorzystania
możliwości wybudowanych instalacji.

SYNTEZA
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WNIOSKI POKONTROLNE
ZAWIADOMIENIA ORGANÓW ŚCIGANIA O PODEJRZENIU
POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA LUB WYKROCZENIA

NIK skierowała dwa zawiadomienia do prokuratury: –
o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez
osobę
administrującą
zbiorem
danych
osobowych
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu, która
będąc obowiązaną do ich ochrony, udostępniła je osobom
nieupoważnionym; – o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia
przestępstwa polegającego na przedłożeniu przez firmę
z Olsztyna do WFOŚiGW w Warszawie dokumentów w postaci
przerobionych w celu użycia ich jako autentyczne trzech faktur
na łączną kwotę 292 tys. zł.

ZAWIADOMIENIA W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM
DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

NIK skierowała dwa zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny
finansów publicznych: – w Zarządzie WFOŚiGW w Warszawie
ujawniono fakty wskazujące na naruszenie dyscypliny,
polegające na tym, że w SIWZ na dostawę dwóch fabrycznie
nowych samochodów osobowych zamieszczono opis przedmiotu
zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję,
poprzez określenie wymogów technicznych takich jak szerokość,
długość i wyposażenie pojazdu, co skutkowało tym, że warunki
te mógł spełniać określony typ samochodu; – Burmistrz Miasta
i Gminy Glinojeck naruszył dyscyplinę w ten sposób, że będąc
odpowiedzialnym za całość gospodarki finansowej gminy,
dokonał bez upoważnienia określonego w planie finansowym
wydatków w łącznej kwocie 7 535 074 zł powodujących
przekroczenie kwoty wydatków ustalonej w rocznym planie
finansowym.

TYTUŁ KONTROLI

Delegatura w Warszawie

Działania organów administracji publicznej podejmowane
w celu zapewnienia dostępu do sieci i usług
telekomunikacyjnych

P/11/169

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Ogólne usługi publiczne

Informatyzacja

Państwo sprawne i przyjazne
obywatelowi

CEL OGÓLNY
Ocena działań organów administracji publicznej podejmowanych na rzecz zapewnienia szerokopasmowego dostępu do Internetu poprzez
realizację inwestycji infrastrukturalnych oraz działań podejmowanych w celu utworzenia i rozwoju Polskiej Biblioteki Internetowej
ZAKRES PODMIOTOWY
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
urzędy marszałkowskie województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego,
podkarpackiego i wielkopolskiego
Szybki rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych zapewni obywatelom powszechny
dostęp do korzystania z technologii teleinformatycznych w życiu codziennym, w pracy
zawodowej, w podnoszeniu i aktualizacji wiedzy oraz korzystaniu z zasobów kultury, nauki
i innych usług mających wpływ na wyższą jakość życia. W Polsce działania mające na celu budowę społeczeństwa informacyjnego
znalazły odzwierciedlenie w strategicznych dokumentach: Planie Informatyzacji Państwa, Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego
do roku 2013, Planie działań w zakresie rozwoju szerokopasmowej infrastruktury dostępowej do usług społeczeństwa informacyjnego
w Polsce na lata 2007-2013, a także w regionalnych strategiach rozwoju społeczeństwa informacyjnego. W Planie informatyzacji określono
cele, w tym: efektywne wydatkowanie środków na rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez monitorowanie przez Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego absorbcji funduszy UE w zakresie projektów o charakterze centralnym, regionalnym i lokalnym oraz opracowanie
przez MSWiA Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013. Do zadań tego resortu należało również
monitorowanie i ocena skutków wdrażania Strategii w latach 2007-2010. Przygotowana przez Rząd RP Strategia rozwoju społeczeństwa
informacyjnego w Polsce do roku 2013 jest spójna z kluczowymi dokumentami określającymi strategiczne kierunki rozwoju Polski:
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY
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Strategią Rozwoju Kraju 2007-2015 i Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia 2007-2013. Głównym celem Planu działań
w zakresie rozwoju szerokopasmowej infrastruktury dostępowej do usług społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2007-2013 jest
zmniejszenie dystansu, jaki dzieli Polskę w odniesieniu do wskaźnika opisującego stan infrastruktury, w konsekwencji uniknięcie
wykluczenia cyfrowego.
Polska pod względem dostępu do szerokopasmowego Internetu plasuje się na końcu krajów
Unii Europejskiej. By usunąć bariery w zakresie dostępności do usług telekomunikacyjnych,
Unia przyznała Polsce ponad 1 mld euro na budowę sieci szerokopasmowej na lata 2007-2013. Projekty związane z budową szybkiego
Internetu mogą być finansowane w ramach trzech różnych programów operacyjnych: Regionalnego Programu Operacyjnego
(579 mln euro), Rozwoju Polski Wschodniej (300 mln euro) oraz Innowacyjnej Gospodarki (200 mln euro).
Z ustaleń kontroli NIK wynika, że większość zaplanowanych inwestycji związanych z budową szerokopasmowego Internetu ledwo ruszyła
albo zatrzymała się na etapie przygotowań. W ramach programu Rozwój Polski Wschodniej (RPW) planowano do 2015 r. położyć ponad
10 tys. km światłowodów, dzięki czemu dostęp do sieci szerokopasmowej uzyskałoby ponad milion mieszkańców. Choć samorządy
województw będące beneficjentami projektu zawarły umowy o dofinansowanie z Unii Europejskiej (ponad miliard złotych), to jednak do
zakończenia kontroli w ogóle nie rozpoczęto budowy Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej (projekt w ramach RPW). Przyczyną były
m.in. błędy i braki, jakich dopuścił się wykonawca w kolejnych wersjach studium wykonalności projektu oraz brak inwentaryzacji istniejącej
sieci.
Niewiele więcej udało się zrobić w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO). Zakładano, że do 2015 r. powstanie 3,5 tys. km
światłowodów, dzięki czemu prawie 5 mln osób będzie mieć szybki Internet. Realizacja tych założeń nie wygląda jednak już tak
optymistycznie. Do zakończenia kontroli NIK położono zaledwie 42 km sieci, a dostęp do niej uzyskało nieco ponad 150 tys. osób. Według
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego trudności w realizacji projektów w ramach RPO wynikały m.in. z ich rozległości i stopnia
skomplikowania, dodatkowym utrudnieniem była też konieczność uzyskania notyfikacji pomocy publicznej w Komisji Europejskiej. Resort
zwraca też uwagę na skomplikowane procedury i długotrwałość postępowań odwoławczych, które mają miejsce w przypadkach
postępowań przetargowych.
Jednym z priorytetów programu Innowacyjna Gospodarka jest wsparcie małych firm, które chcą dostarczać Internet na obszarach, na
których prowadzenie takiej działalności jest nieopłacalne. Chodzi o dostarczanie Internetu na odcinku tzw. ostatniej mili czyli pomiędzy
węzłem sieci szkieletowo-dystrybucyjnej a użytkownikiem końcowym. W założeniach programu 2,5 tys. takich małych firm miało
dostarczać szybki Internet dla 100 tys. podmiotów. Jednak według ustaleń kontrolerów tylko siedmiu przedsiębiorców rozpoczęło taką
działalność, a korzysta z niej jedynie ok. 1600 podmiotów. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy są opóźnienia w budowie sieci
regionalnych.
Według Najwyższej Izby Kontroli niski poziom zaawansowania poszczególnych projektów wskazuje, że zakładane cele w programach
operacyjnych mogą nie zostać zrealizowane, co może oznaczać konieczność oddania unijnych dotacji. Spiętrzenie prac w końcowym
okresie projektów może mieć fatalny wpływ na jakość ich wykonania. Sytuacji nie ułatwia późne rozpoczęcie projektu systemowego
(realizowanego w ramach PO IG Działanie 8.3) polegającego na prowadzeniu działań koordynacyjnych na poziomie strategicznym,
wspieraniu samorządów w zakresie prowadzonych inwestycji oraz zwiększeniu dostępu do wiedzy i innowacyjnych rozwiązań
technologicznych.
NIK krytycznie ocenia także realizację przez MSWiA projektu Polskiej Biblioteki Internetowej (PBI). Miała ona zapewnić internetowy dostęp
do klasyki literatury polskiej i światowej, dokumentów archiwalnych, czasopism i periodyków. Choć na ten projekt wydano łącznie
10 mln zł, to stan zasobów oraz funkcjonalność PBI znacząco odbiega od standardów oferowanych przez inne biblioteki cyfrowe.
Kontrolerzy NIK wymieniają szereg mankamentów tej witryny. Brakuje udogodnień dla osób niewidzących, tylko niewielki procent publikacji
jest w wysokiej rozdzielczości, jedynie część zgromadzonych plików (w formatach rtf i txt) dostępna jest dla popularnych programów
czytających, nie wspominając o tym, że nie można wyszukiwać utworów według słów kluczowych lub fraz. Ponadto technologia
zastosowana przy budowie PBI uniemożliwia jej dalszy rozwój.
W 2008 r. Polska Biblioteka Internetowa trafiła pod skrzydła Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jej obsługę powierzono
Bibliotece Narodowej. Niewiele to jednak zmieniło, bo BN nie dostała od ministerstwa dodatkowych 400 tys. zł na modernizację witryny.
Co więcej, w czasie gdy przejmowała PBI, rozwijała już swój własny projekt biblioteki cyfrowej – CBN Polona, cieszący się dużą
popularnością wśród użytkowników. W tej sytuacji NIK zwróciła się do ministerstwa o opracowanie planu zagospodarowania zasobów
zgromadzonych w PBI i rozważenie celowości prowadzenia dwóch bibliotek cyfrowych przez Bibliotekę Narodową.
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TYTUŁ KONTROLI

Delegatura w Warszawie

Realizacja przez samorządy największych miast w Polsce
wybranych inwestycji w zakresie budowy lub modernizacji
dróg

P/11/170

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Sprawy gospodarcze

Transport

Państwo efektywnie zarządzające
zasobami publicznymi

CEL OGÓLNY
Ocena sposobu planowania, przygotowania oraz przeprowadzania przez samorządy największych miast przedsięwzięć inwestycyjnych
dotyczących budowy lub modernizacji dróg
ZAKRES PODMIOTOWY
8 urzędów miast: Bydgoszcz, Gdańsk, Kraków, Lublin, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław, oraz jednostki samorządowe, którym
powierzono w tych miastach realizację wytypowanych do kontroli zadań inwestycyjnych (po 3 zadania inwestycyjne w każdym mieście)
Do zadań własnych gminy zgodnie z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym należy
zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, obejmujących m.in. sprawy: gminnych dróg, ulic,
mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego i lokalnego transportu zbiorowego.
Realizacja procesów budowlanych prowadzona jest na podstawie ustawy – Prawo budowlane. Udzielanie zamówień publicznych na roboty
budowlane, dostawy i usługi reguluje ustawa – Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z art. 44 ustawy o finansach publicznych wydatki
publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokościach ustalonych w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego, i powinny
być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, w sposób
umożliwiający terminową realizację zadań, w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Ustalenia
wcześniejszej kontroli NIK wykazały, że samorządy zbyt wolno i niekonsekwentnie modernizowały i rozbudowywały w latach 2004-2009
układy drogowe oraz mosty. Działania inwestycyjne nie nadążały za wzrostem natężenia ruchu drogowego. Istotną przyczyną ograniczeń
w rozwoju systemów transportowych w miastach były niewystarczające środki finansowe pozostające do dyspozycji samorządów –
w relacji do potrzeb wynikających z wieloletnich opóźnień. W łącznej kwocie wydatków poniesionych na transport w latach 2004-2008
środki własne skontrolowanych samorządów stanowiły ponad 90 pro.. Stopniowo zwiększał się udział środków pochodzących z UE,
największy był w Szczecinie – 15,9 proc. i Gdańsku – 11,9 proc., natomiast najmniejszy w Krakowie – 1 proc. Istotne znaczenie dla
przyspieszenia realizacji inwestycji drogowych w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu miała decyzja UEFA o wyborze Polski na
jednego z gospodarzy Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012.
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY

NIK oceniła pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, planowanie, przygotowanie
i realizację inwestycji dotyczących budowy lub modernizacji dróg. NIK oceniła negatywnie
utratę przez Lublin, Warszawę i Poznań części dofinansowania przyznanego ze środków UE, w kwocie ok. 24,8 mln zł, wynikającą głównie
z naruszenia przepisów dotyczących zamówień publicznych. Wieloletnie plany inwestycyjne nie były konsekwentnie realizowane. Spośród
736 inwestycji drogowych zaplanowanych w latach 2008-2011, rozpoczęto 403, zakończono 338, a ze 166 zadań zrezygnowano.
Jednocześnie wprowadzono do WPI 201 nowych projektów. Wstrzymanie niektórych projektów, pomimo wydatków na finansowanie prac
przygotowawczych i uzyskanie pozwoleń, stwarza ryzyko utraty nakładów w wysokości ok. 90 mln zł. W przypadku siedmiu inwestycji NIK
stwierdziła nieprawidłowości na etapie ich planowania i przygotowywania, takie jak: akceptowanie przedłużanych terminów wykonania
dokumentacji projektowej bez rzetelnej analizy przyczyn opóźnień (Warszawa, Poznań), niedostosowanie rozwiązań projektowych do
wzrostu natężenia ruchu drogowego (Gdańsk), niezapewnienie wykonawcom robót dostępu do części gruntów (Warszawa). Przypadki
naruszenia przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych polegały m.in. na naruszeniu zasady konkurencyjności, błędach w opisie
zamówienia, nieuzasadnionym wykluczeniu oferentów i niedozwolonej zmianie umowy. W przypadku trzech inwestycji (Warszawa,
Poznań) nieprawidłowości w udzieleniu zamówień publicznych skutkowały utratą dofinansowania ze środków UE w kwocie ok. 10,6 mln zł.
W trzech inwestycjach (Warszawa, Lublin) zamawiający nie naliczyli kar umownych za zwłokę w wykonaniu prac – w kwocie 4,5 mln zł.
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Z 24 skontrolowanych zadań inwestycyjnych sfinalizowano 11 zadań, natomiast 13 było w trakcie realizacji. W przypadku dwóch inwestycji
inwestor przystąpił z opóźnieniem do czynności odbioru (Warszawa, Poznań). Ponadto komisje odbiorowe przeprowadziły nierzetelnie
czynności odbioru końcowego dwóch inwestycji (Warszawa, Bydgoszcz), potwierdzając wykonanie robót budowlanych lub usunięcie
usterek, pomimo ich niewykonania. Pozbawiło to zamawiających podstaw do naliczenia kar umownych za nieterminową realizację zadań
w kwocie co najmniej 7 mln zł.

WNIOSKI POKONTROLNE
ZAWIADOMIENIA ORGANÓW ŚCIGANIA O PODEJRZENIU
POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA LUB WYKROCZENIA

W związku z ustaleniami kontroli w Zarządzie Dróg Miejskich
i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy NIK skierowała do
prokuratury zawiadomienie w sprawie podejrzenia popełnienia
przestępstwa polegającego na poświadczeniu nieprawdy
w protokole odbioru, sporządzonym przez pracowników
kontrolowanej jednostki dla inwestycji dotyczącej przebudowy
ul. Nowotoruńskiej w Bydgoszczy (etap I odcinek od ul. Planu
6 letniego do ul. Hutniczej), co wyczerpywało znamiona czynu
określonego w art. 271 § 1 kodeksu karnego. W związku
z ustaleniami kontroli w Zarządzie Miejskich Inwestycji
Drogowych w Warszawie NIK skierowała do prokuratury trzy
zawiadomienia

o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstw:
poświadczenia nieprawdy w protokole odbioru zadania „Budowa
drugiej jezdni al. Wilanowskiej na odcinku ul. Sobieskiego –
Dolina Służewiecka” (art. 271 § 1 kk), wyrządzenia szkody przez
niedopełnienie
obowiązków
w
zakresie
naliczenia
i wyegzekwowania kar umownych z tytułu zwłoki w wykonaniu
prac od wykonawcy wskazanego zadania oraz od inżynierów
kontraktu nadzorujących zadania: budowa Trasy mostu
Północnego i budowa węzła Łopuszańska – Kleszczowa
(art. 296 §1 kk) oraz działania na szkodę interesu publicznego
przez niewłaściwą ocenę wykonania robót (art. 231 § 1 kk).

TYTUŁ KONTROLI

Delegatura w Warszawie

Działania podmiotów biorących udział w procesie usuwania
pojazdów nieprawidłowo zaparkowanych

S/11/007

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Porządek publiczny i bezpieczeństwo

Sprawy wewnętrzne

Państwo sprawne i przyjazne
obywatelowi

CEL OGÓLNY
Ocena działań podejmowanych przez jednostki biorące udział w procesie usuwania nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów oraz
sposobu przez Prezydenta m.st. Warszawy wyboru podmiotów biorących udział w tym procesie
ZAKRES PODMIOTOWY
Urząd m.st. Warszawy, Straż Miejska w Warszawie, Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie
Problematyka usuwania z drogi pojazdów uregulowana została w przepisach ustawy – Prawo
o ruchu drogowym oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
w sprawie usuwania pojazdów. Wyznaczenie jednostki usuwającej pojazd oraz prowadzącej
parking strzeżony, na którym umieszcza się usunięty pojazd, następuje poprzez wybór najkorzystniejszej oferty. Z treści skargi wynikało,
że działania Straży Miejskiej niejednokrotnie nie znajdują prawnego uzasadnienia, parking, na który odholowywane są samochody, nie
spełnia warunków określonych w ustawie – Prawo o ruchu drogowym, a bałagan informacyjny panujący w Straży Miejskiej nie pozwala na
sprawne odszukanie odholowanego pojazdu.
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY

Najwyższa Izba Kontroli oceniła jako nieprawidłowe niepodejmowanie przez Biuro
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego niezwłocznych działań zmierzających do
odzyskania należności z tytułu opłat za pojazdy usunięte przez warszawską Straż Miejską do 31 grudnia 2010 r. NIK oceniła pozytywnie
działania Straży Miejskiej w zakresie objętym kontrolą, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości dotyczących prowadzenia dokumentacji
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usuwanych pojazdów oraz naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych przy wyborze jednostki do usuwania pojazdów
i prowadzenia parkingów strzeżonych.
Wybór wykonawcy zadania polegającego na usuwaniu pojazdów z prawobrzeżnej Warszawy oraz prowadzeniu parkingów strzeżonych dla
tych pojazdów (w okresie od 1 stycznia do 21 sierpnia 2011 r.) został dokonany z naruszeniem przepisów ustawy – Prawo zamówień
publicznych. W umowach zawartych z dwoma wykonawcami ustalono, że maksymalny czas dojazdu na miejsce zdarzenia wynosi
30 minut od otrzymania zlecenia usunięcia pojazdu. Jak wykazała kontrola, w 12 przypadkach usunięcia pojazdu w tym trybie czas
dojazdu był dłuższy niż 30 minut od otrzymania zlecenia, w tym w jednym przypadku wyniósł blisko 3 godziny. Zamawiający (Straż
Miejska) nie naliczał kar umownych za opóźnienie, pomimo iż w postanowieniach umów zapisano, że w przypadku niedotrzymania przez
wykonawcę ustalonego czasu zamawiający naliczy karę umowną (za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia wykonania zlecenia)
w wysokości 200 zł.
Dokumentacja z czynności usuwania pojazdów była sporządzana niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami. Straż Miejska
nie dołączała (50 zbadanych przypadków) do kart czynności w sprawie usuniętego pojazdu dokumentacji fotograficznej zdarzenia oraz nie
podawała w tych kartach numeru RPH, potwierdzającego wprowadzenie informacji o odholowaniu pojazdu do systemu „Holownik”,
prowadzonego przez komendy rejonowe Policji. Było to niezgodne ze wzorem Karty czynności w sprawie pojazdu usuniętego w ww. trybie,
stanowiącym załącznik do Instrukcji usuwania pojazdów, obowiązującej w Straży Miejskiej. W dwóch przypadkach nie została
sporządzona żadna dokumentacja fotograficzna kwalifikująca pojazd do odholowania.

WNIOSKI POKONTROLNE
ZAWIADOMIENIA W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM
DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
przez komendanta Straży Miejskiej m.st. Warszawy w ten
sposób, że po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego zawarł umowę z firmą o usuwanie
i przechowywanie pojazdów, mimo nieprzedłożenia przez tę
firmę kompletu dokumentów.

TYTUŁ KONTROLI

Delegatura we Wrocławiu

Realizacja ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry
w oparciu o „Program dla Odry – 2006”

P/10/180

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Sprawy gospodarcze

Gospodarka wodna

Państwo sprawne i przyjazne
obywatelowi

CEL OGÓLNY
Ocena działań dotyczących realizacji w latach 2007-2010 zadań związanych z poprawą zabezpieczenia przeciwpowodziowego
w dorzeczu Odry, określonych do wykonania w „Programie dla Odry – 2006”, a także wyrażenie opinii na temat sprawozdania finansowego
z realizacji w 2010 r. części tego programu pn. „Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry”
ZAKRES PODMIOTOWY
Kontrolę programu przeprowadzono w 15 jednostkach (Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Pełnomocnik Rządu
ds. Programu dla Odry 2006, Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie, Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Warszawie, 4 regionalnych zarządach gospodarki wodnej (Wrocław, Gliwice, Poznań, Szczecin) i 8 wojewódzkich zarządach melioracji
i urządzeń wodnych (Wrocław, Katowice, Poznań, Szczecin, Opole, Zielona Góra, Łódź, Włocławek), a kontrolę projektu (audyt)
w 5 jednostkach (Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Biurze Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej
Dorzecza Odry we Wrocławiu, Dolnośląskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu oraz regionalnych zarządach
gospodarki wodnej we Wrocławiu i Gliwicach
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W wyniku katastrofalnej powodzi z lipca 1997 r., która wykazała m.in., że istniejący system
ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Odry był zdecydowanie niewystarczający, rząd,
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, jak również wnioskom pokontrolnym
Najwyższej Izby Kontroli, opracował wieloletni program, zatwierdzony do realizacji ustawą z 6 lipca 2001 r. o ustanowieniu programu
wieloletniego „Program dla Odry – 2006”. Program obejmuje szereg działań gospodarczych i inwestycyjnych związanych z modernizacją
odrzańskiego systemu wodnego, wśród których najważniejsze miejsce zajmuje zabezpieczenie przeciwpowodziowe całego dorzecza
Odry. Zakłada m.in. na drodze inwestycyjnej i modernizacyjnej zwiększenie retencji zbiornikowej w dorzeczu Odry o około 250 mln
m sześc. i retencji polderowej o 100 mln m sześc. oraz zbudowanie nowoczesnego systemu monitorowania sytuacji hydrologicznej
w zlewni Górnej i Środkowej Odry i sprawnego systemu ostrzegania przed zagrożeniem powodziowym. Przyjęto, że program będzie
realizowany przez Radę Ministrów w latach 2002-2016, a łączne nakłady na jego finansowanie nie mogą przekroczyć 9049,0 mln zł,
ustalonej w cenach zadań z roku 2001 i przeliczanej na ceny z roku realizacji zadań. Na realizację programu rząd pozyskał środki
finansowe, zaciągając pożyczkę i kredyt w międzynarodowych instytucjach finansowych (Banku Światowym i BRRE) w łącznej kwocie
345,0 mln euro. Z środków tych postanowiono sfinansować realizację części zadań „Programu dla Odry – 2006”, które określone zostały
w „Projekcie ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry”. Całkowity koszt realizacji tego projektu określono na 505,0 mln euro.
Najważniejszymi komponentami projektu, stanowiącymi 94,3 proc. jego wartości jest w komponencie A – Budowa Suchego Zbiornika
Przeciwpowodziowego Racibórz oraz w komponencie B – Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego. Jednostką koordynującą jest
Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry we Wrocławiu, a jednostkami wdrożeniowymi komponentu A –
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach i komponentu B – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz
Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu.
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła wdrażanie w latach 2007-2010 „Programu dla Odry
– 2006” w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, ze względu na opóźnienia w jego realizacji
oraz nieuprawnione ponoszenie nakładów na zadania w nim nieprzewidziane.
Nie nastąpił wyraźny postęp w realizacji programu w odniesieniu do stanu ustalonego w trakcie poprzedniej kontroli NIK, obejmującej lata
2001-2006. Zagrożenie powodziowe stwarzał niedostateczny stan techniczny ponad 1/3 wałów przeciwpowodziowych. Zrealizowane
w badanym okresie w ramach programu zadania i przedsięwzięcia, choć miejscowo przyczyniły się do ograniczenia strat wyrządzonych
przez powódź w 2010 r., to nie wpływały znacząco na poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dorzecza Odry, w szczególności
dużych miast i skupisk ludności oraz terenów, na których często występują powodzie.
Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła także stan zawansowania rzeczowo-finansowego „Projektu ochrony przeciwpowodziowej
w dorzeczu rzeki Odry”, rozpoczętego w II połowie 2007 r. NIK bez zastrzeżeń zaopiniowała natomiast sprawozdanie finansowe
z realizacji tego projektu za 2010 rok.
Pomimo upływu 60 proc. czasu przeznaczonego na realizację programu, jego wartościowe zaawansowanie na koniec 2010 r. wyniosło
jedynie 36,0 proc., a w przypadku projektu po upływie połowy okresu przewidzianego na jego urzeczywistnienie zaledwie 2,8 proc.
planowanych wydatków. Stan taki był wynikiem znacznych opóźnień w realizacji inwestycji i przedsięwzięć objętych programem
i projektem. W szczególności do końca 2010 r. nie rozpoczęto jeszcze robót budowlanych w ramach inwestycji o kluczowym znaczeniu dla
poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w dorzeczu Odry, tj. Budowy zbiorników wodnych Racibórz i Wielowieś Klasztorna oraz
Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego. Niezgodnie z założeniami programu, bo na sfinansowanie zadań w nim
niewyszczególnionych oraz zadań remontowych, zamiast inwestycyjnych, w tym związanych z usuwaniem skutków kolejnych powodzi
i z robotami z zakresu utrzymania wód, budowli i bieżącej konserwacji wydatkowano 103 406,7 tys. zł.
Zrealizowane za ponad 36 mln zł dwa zbiorniki wodne „Krynka” i „Włodzienin” nie były eksploatowane z powodu przeciekania. Nierzetelne
rozeznanie potrzeb inwestycyjnych oraz niewłaściwe przygotowanie zadań do realizacji wystąpiło w 3 z 12 skontrolowanych RZGW
i ZMiUW. W 6 z 15 skontrolowanych jednostek stwierdzono niewykorzystywanie lub dezaktualizację sporządzonych opracowań,
dokumentacji i decyzji administracyjnych. W 8 z 13 skontrolowanych podmiotach wystąpiły nieprawidłowości i uchybienia związane
z przestrzeganiem zasad oraz procedur udzielania zamówień publicznych. W 6 z 12 zbadanych RZGW i ZMiUW nielegalnie lub
nierzetelne prowadzono i dokumentowano roboty budowlane oraz dokonywano odbiorów wykonanych zadań. Zarówno na szczeblu
Pełnomocnika Rządu, jak i 6 z 14 pozostałych skontrolowanych jednostek nierzetelnie sporządzane były sprawozdania z realizacji
programu. Z wielomiesięcznym opóźnieniem wprowadzone zostały przez Prezesa KZGW zasady zarządzania Projektem Ochrony
Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry.
Niewystarczająca była koordynacja i nadzór nad realizacją programu.
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WNIOSKI POKONTROLNE
ZAWIADOMIENIA ORGANÓW ŚCIGANIA O PODEJRZENIU
POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA LUB WYKROCZENIA

W związku z naruszeniem przepisów prawa budowlanego
skierowano dwa zawiadomienia do
organów nadzoru
budowlanego.

ZAWIADOMIENIA W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM
DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

W związku z ujawnionymi nieprawidłowościami w wykorzystaniu
i rozliczeniu otrzymanych środków budżetowych lub przy
udzielaniu zamówień publicznych, do właściwych rzeczników
dyscypliny finansów publicznych skierowane zostało sześć
zawiadomień o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów
publicznych.

TYTUŁ KONTROLI

Delegatura we Wrocławiu

Udzielanie pomocy poszkodowanym w wyniku powodzi
występujących w 2010 r.

P/11/176

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Ogólne usługi publiczne

Administracja publiczna

Państwo sprawne i przyjazne
obywatelowi

CEL OGÓLNY
Ocena udzielania przez administrację rządową i samorządową pomocy osobom poszkodowanym w wyniku powodzi występujących
w 2010 r., w tym jej skuteczności w świetle potrzeb, które nie zostały do dnia zakończenia kontroli zaspokojone
ZAKRES PODMIOTOWY
Kontrolą objęto 38 jednostek w 8 województwach, w tym 8 urzędów wojewódzkich, 15 urzędów gmin (miast) oraz działających w tych
gminach ośrodków pomocy społecznej
Do czasu wystąpienia powodzi w Polsce nie było przepisów kompleksowo regulujących kwestie
pomocy osobom poszkodowanym w wyniku klęsk żywiołowych, w tym powodzi. Podstawę
prawną umożliwiającą wsparcie powodzian przez państwo bezpośrednią pomocą finansową
w ramach zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy stanowiły przepisy art. 40 ust. 2 i 3 ustawy z 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej dopuszczające przyznanie bezzwrotnego zasiłku celowego osobie albo rodzinie, która poniosła straty
w wyniku klęski żywiołowej, niezależnie od dochodu tej osoby lub rodziny. Jednakże przepisy te, poza ogólnym określeniem okoliczności,
w których i komu zasiłek celowy przysługuje, nie precyzują istotnych w przedmiotowej sprawie kwestii, w tym sposobu i trybu określenia
wysokości zasiłku. Pozostawiają zatem organowi przyznającemu zasiłek mającą korupcjogenny charakter dowolność w ustaleniu jego
wysokości, z zastrzeżeniem zachowania jego celu, który można wywieść z art. 3 ust. 1 ww. ustawy, iż jest nim wsparcie osób i rodzin
w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb, w tym mieszkaniowych, których nie mogli realizować na skutek
szkód wyrządzonych powodzią. W tej sytuacji zakres, tryb i warunki udzielania poszkodowanym najpowszechniejszych zasiłków celowych
na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych oraz na usunięcie szkód w uszkodzonych lub zniszczonych przez powódź budynkach
i lokalach mieszkalnych, po powodzi z maja 2010 r., określano w formie wytycznych wydanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji.
Wytyczne te, formalnie kierowane do wojewodów, w istocie adresowane były również do organów decyzyjnych, rozstrzygających sprawy
z zakresu pomocy w poszczególnych gminach, które traktowały je jako wyznaczniki określające m.in. uprawnionych do zasiłków oraz
zasady ich ustalenia i rozliczenia. Tymczasem przepis art. 22 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej upoważnia wojewodów do ustalania
wyłącznie sposobu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez j.s.t., czyli – wyłącznie sposobu
przyznawania i wypłacania zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową. Wytyczne Ministra, przekazywane
przez wojewodów organom gmin, nie powinny wprowadzać regulacji zastrzeżonych do ustalania przepisami prawa powszechnie
obowiązującego, m.in.:
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY
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• trybu określania wysokości zasiłków na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych powodzian (z wyznaczeniem maksymalnej kwoty
tego zasiłku na 6 tys. zł) oraz na usunięcie szkód w uszkodzonych lub zniszczonych przez powódź budynkach i lokalach mieszkalnych
(w 3 grupach rodzajowych, tj. do 20 tys. zł, do 100 tys. zł oraz do 300 tys. zł),
• ustalania listy osób uprawnionych do złożenia wniosków o udzielenie pomocy na usunięcie szkód w budynkach i lokalach mieszkalnych,
• zasad i warunków rozliczania zasiłków przyznawanych na usunięcie szkód w budynkach lub lokalach mieszkalnych.
W objętych badaniem województwach na wsparcie dla 37 tys. powodzian wydano z budżetu
państwa 569 059 tys. zł. Z tej kwoty 110 952 tys. zł wypłacono w formie zasiłków na
zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych (do 6 tys. zł), a 382 592 tys. zł na naprawę zniszczeń spowodowanych przez żywioł
w 14,4 tys. budynkach i lokalach mieszkalnych. Ponadto 3 205 tys. zł przeznaczono na wynajem kontenerów lub mieszkań zastępczych na
czas odbudowy zniszczonych przez kataklizm domów i lokali mieszkalnych.
Najwyższa Izba Kontroli, oceniając pozytywnie pomoc udzieloną poszkodowanym przez administrację publiczną, zwróciła jednak uwagę,
że w dwóch gminach w ogóle nie wprowadzono w życie planów zarządzania kryzysowego, mimo że ostateczny termin ich sporządzenia
upłynął w sierpniu 2008 r., natomiast w pozostałych zasady oraz tryb oceniania i dokumentowania szkód sprecyzowano dopiero w trakcie
powodzi. Tymczasem wdrożone procedury zarządzania kryzysowego wyeliminowałyby ryzyko ustalania zasad szacowania szkód pod
presją czasu i w sposób odmienny w każdej gminie. Ze względu na brak stosownych przepisów powszechnie obowiązujących, inicjując i
prowadząc działania na rzecz pomocy powodzianom, organy administracji samorządowej opierały się na niestanowiących źródła prawa
wytycznych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Powodowało to, że niektóre sprawy związane z przyznawaniem i wypłatą
zasiłków były załatwiane w różny sposób, pomimo takich samych uwarunkowań faktycznych. W pierwszym tygodniu po powodzi wypłatę
zasiłków rozpoczęto jedynie w trzech gminach. W innych mieszkańcy oczekiwali na nie dłużej, zaś ponad 30 proc. z nich nie doczekało
się pomocy co najmniej przez miesiąc. Różna była też wysokość przyznanych zasiłków. W dwóch gminach nie uzależniano ich wysokości
od rzeczywistych strat w gospodarstwie domowym – wszystkim poszkodowanym przez kataklizm wypłacono zasiłek w maksymalnej
kwocie 6 tys. zł, natomiast w Małopolsce jego średnia wysokość wyniosła 1 689 zł, a w gminach Dolnego Śląska – 3 535 zł. W kilku
jednostkach samorządu terytorialnego wypłacono zasiłki w nadmiernej wysokości, z naruszeniem obowiązujących procedur.
W 2010 r. w objętych badaniem gminach przyznano 4 763 zasiłki na remonty i odbudowę budynków lub lokali mieszkalnych, jednak nie we
wszystkich przystąpiono do ich wypłaty bezpośrednio po ustąpieniu powodzi. W jednej z nich w 2010 r. tylko pięciu powodzian otrzymało
finansowe wsparcie, chociaż występowało o nie 227 poszkodowanych. Błędna interpretacja ustawy o finansach publicznych przez
miejskich urzędników oraz późne wykonanie wycen kosztorysowych spowodowały, że do wypłaty zasiłków przystąpiono dopiero
w I kwartale 2011 r. W innej gminie wskutek niezabezpieczenia środków finansowych nie rozpatrzono 51 wniosków od rodzin, które
zwróciły się o zwiększenie do 300 tys. zł zasiłku na odbudowę domów przeznaczonych do rozbiórki.
Gminy, które ucierpiały podczas powodzi, korzystały nie tylko z dotacji budżetowych, ale także ze środków pochodzących od innych
jednostek samorządu terytorialnego, darowizn pieniężnych firm i osób fizycznych, a także własnych dochodów.
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WNIOSKI POKONTROLNE
DE LEGE FERENDA
W związku z podjętą przez Rząd RP w maju 2011 r. inicjatywą
ustawodawczą dla kompleksowego uregulowania spraw
dotyczących usuwania skutków powodzi, w wyniku której Sejm
uchwalił ustawę z 16 września 2011 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi,
Najwyższa Izba Kontroli zrezygnowała z formułowania wniosków
de lege ferenda.
ZAWIADOMIENIA ORGANÓW ŚCIGANIA O PODEJRZENIU
POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA LUB WYKROCZENIA

Do organów ścigania skierowano 2 zawiadomienia o podejrzeniu
czynów:
- z art. 77 pkt 1 ustawy o rachunkowości w związku z art. 61
§ 3 kks - poprzez niesporządzenie dowodów księgowych oraz
niezaewidencjonowanie w księgach rachunkowych operacji
gospodarczych (w zakresie przyjmowania i wydawania darów
rzeczowych dla poszkodowanych w powodzi),
- z art. 231 § 1 kk poprzez niedopełnienie obowiązku należytej
staranności przy wydawaniu decyzji o przyznaniu zasiłków
celowych, a w konsekwencji ich zawyżenia lub wypłaty osobie
nieuprawnionej.

ZAWIADOMIENIA W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM
DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami skierowano
4 zawiadomienia
uzasadnionym podejrzeniu naruszenia
dyscypliny finansów publicznych, określonej w ustawie
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych, tj.:
- art. 11 ust. 1 - w związku z wypłatą zasiłku powodziowego
uczniom na cele edukacyjne bez upoważnienia wydanego na
podstawie art. 90m ust. 2 ustawy z 7 września 1991 r.
o systemie oświaty, oraz zawyżeniem pomocy dla 2 rodzin
rolniczych,
- art. 5 ust. 1 pkt 2 - w związku z niedochodzeniem należności
z tytułu kar umownych za nieterminowe sporządzenie wycen
kosztorysowych na usunięcie szkód w budynkach mieszkalnych,
- art. 18a – w związku z zaniechaniem prowadzenia audytu
wskutek niezatrudnienia audytora.
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TYTUŁ KONTROLI

Delegatura we Wrocławiu

Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa przez
służby mundurowe – Policję i Straż Graniczną – podległe
Ministrowi Spraw Wewnętrznych

P/11/178

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Porządek publiczny i bezpieczeństwo

Sprawy wewnętrzne/Skarb Państwa

Państwo sprawne i przyjazne
obywatelowi

CEL OGÓLNY
Ocena wykonywania przez Policję oraz Straż Graniczną zadań w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w latach
2009-2011 (I półrocze)
ZAKRES PODMIOTOWY
Komenda Główna Policji, Komenda Główna Straży Granicznej, 7 komend wojewódzkich Policji, 6 komend oddziałów Straży Granicznej
i 2 ośrodki szkolenia Straży Granicznej
Regulacje prawne określające zasady gospodarowania nieruchomościami przez służby
mundurowe podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych (Policję i Straż Graniczną) zostały
określone w szczególności w: ustawie z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
ustawie z 6 kwietnia 1990 r. o Policji; ustawie z października 1990 r. o Straży Granicznej; ustawie z 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu
niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego; ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
ustawie z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane; ustawie z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz ustawie z 29 września
1994 r. o rachunkowości
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY

Wielkość pozyskanych nieruchomości była wystarczająca do występujących potrzeb
i umożliwiała obu formacjom realizację ustawowych zadań. Niemniej nierzetelnie wykonywane
były obowiązki w zakresie utrzymania nieruchomości w należytym stanie technicznym. Więcej niż połowa nieruchomości użytkowanych
przez poszczególne formacje wymagała remontów i napraw.
W badanym okresie Policja wykorzystywała ponad 5,5 tys. budynków, a Straż Graniczna – ponad 700. Ponad połowa tych nieruchomości
(54,9 proc. w przypadku Policji, 63,5 proc. w przypadku Straży) wymagała pilnych remontów i napraw. Przeprowadzone przez kontrolerów
oględziny wykazały, że stan techniczny obiektów należących do jednostek jest zły, a w niektórych przypadkach katastrofalny. Kontrolerzy
odnotowali m.in. nieszczelne dachy i okna, uszkodzone i zużyte wykładziny podłogowe oraz łuszczącą się farbę na ścianach i sufitach.
Nieodpowiednie były także warunki sanitarno-higieniczne. W konsekwencji stan budynków nie zapewniał właściwych warunków służby
i pracy, a obywatelom – godziwych warunków obsługi.
Obecne nakłady z budżetu państwa nie zapewniają Policji ani Straży Granicznej utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym,
a tym bardziej nie pozwalają na stopniową choćby poprawę sytuacji. Począwszy od stycznia 2009 r. do czerwca 2011 r. Policja wydała na
inwestycje, modernizację i remonty łącznie 758,9 mln zł (3,6 proc. ogółu wydatków), a Straż Graniczna 234,7 mln zł (5,1 proc. ogółu
wydatków). Zasób środków przeznaczanych na te cele nie jest wielkością stałą i co roku ustalany jest na nowo. I tak np. w rekordowym
pod tym względem dla Policji roku 2009 było to 542,4 mln zł, w 2010 r. – już tylko 189,1 mln zł, a w I półroczu 2011 r. – 27,4 mln zł.
W Straży Granicznej tendencja jest podobna – po wysokich nakładach z roku 2009 – 156,5 mln, w kolejnych latach kwoty wyraźnie spadły:
do 75 mln w 2010 i 3,3 mln w I półroczu 2011 r.
Częściową, ale zauważalną poprawę warunków lokalowych służby i pracy przyniosła realizacja zadań objętych wdrożonym w 2007 r.
programem modernizacji Policji, Straży Granicznej. Jednak z szacunków Komendy Głównej wynika, że uzyskanie odpowiedniego
standardu technicznego w obiektach służbowych Policji wymagałoby przeznaczenia na działalność inwestycyjno-remontową nieco ponad
2 mld zł. Przy dotychczasowym poziomie wydatkowania zaspokojenie tych potrzeb zajmie jeszcze co najmniej kilka lat.
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Wysokie koszty utrzymania policyjnych nieruchomości są podnoszone dodatkowo przez konieczność przechowywania po zakończeniu
postępowań dowodów rzeczowych, których nie chcą przyjmować sądy i prokuratura. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych dostrzegło już
problem i zapowiedziało podjęcie wspólnych działań z Komendantem Głównym Policji w celu jego rozwiązania.
NIK zwraca też uwagę, że na ostateczne uregulowanie wciąż czeka także problem precyzyjnego określenia zasad użytkowania
i warunków technicznych, jakie powinny spełniać strzelnice ćwiczebne. Od blisko 20 lat sprawa ta pozostaje w gestii Ministra Spraw
Wewnętrznych, jednak policjanci wciąż używają strzelnic na podstawie decyzji Komendanta Głównego, a strażnicy – jedynie na podstawie
przepisów ogólnych, m.in. prawa budowlanego.

WNIOSKI POKONTROLNE
DE LEGE FERENDA

SYSTEMOWE

1. Niezwłoczne doprowadzenie do ostatecznego prawnego
uregulowania kwestii funkcjonowania strzelnic ćwiczebnych,
z uwzględnieniem specyfiki szkoleń i konieczności zapewnienia
bezpieczeństwa ich użytkownikom.
2. Objęcie stałą analizą efektywności dotychczasowego sposobu
realizacji uprawnień funkcjonariuszy do otrzymania lokalu
mieszkalnego na czas służby i na tej podstawie określenie
kierunków
i
form
zaspokojenia
tych
uprawnień,
z wykorzystaniem aktualnych instrumentów rynku finansowego,
np. dopłat do kredytu hipotecznego, jednorazowej odprawy
mieszkaniowej czy dopłat do czynszu dzierżawnego.
ZAWIADOMIENIA ORGANÓW ŚCIGANIA O PODEJRZENIU
POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA LUB WYKROCZENIA

Zawiadomienie do prokuratury, w związku z naruszeniem
przepisów ustawy – Prawo budowlane w zakresie
przeprowadzania przeglądów okresowych budynków oraz
nierzetelnym prowadzeniem książek obiektu budowlanego.

Podjęcie, wspólnie z Komendantem Głównym Policji – mając na
względzie planowane regulacje MSW w tym zakresie – działań
zmierzających
w
kierunku
rozwiązania
problemu
przechowywania przez Policję (po zakończeniu postępowania
procesowego) zajętych w postępowaniu przygotowawczym
dowodów rzeczowych i ponoszenia z tego tytułu kosztów ich
zabezpieczenia. Wniosek został zrealizowany.

ZAWIADOMIENIA W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM
DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych,
w związku z naruszeniem przepisów ustawy – Prawo zamówień
publicznych, w zakresie wyboru wykonawców robót remontowo-budowlanych.

TYTUŁ KONTROLI

Delegatura we Wrocławiu

Audyt realizacji Projektu ochrony przeciwpowodziowej w
dorzeczu rzeki Odry przy wykorzystaniu pożyczki Banku
Światowego

P/12/182

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Sprawy gospodarcze

Gospodarka wodna

Zapewnienie bieżącej
i długookresowej stabilności
finansowej państwa

CEL OGÓLNY
Ocena realizacji „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry” w 2011 r. oraz wyrażenie opinii na temat sprawozdania
finansowego z realizacji tego projektu za ten okres
ZAKRES PODMIOTOWY
Kontrola została przeprowadzona przez Delegaturę NIK we Wrocławiu w 5 jednostkach, tj. w: Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej
w Warszawie, Biurze Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Rzeki Odry we Wrocławiu, Regionalnym Zarządzie
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Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Dolnośląskim Zarządzie Melioracji
i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu
W wyniku katastrofalnej powodzi z lipca 1997 r. rząd Polski, wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom społecznym, jak również wnioskom pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli,
opracował wieloletni „Program dla Odry 2006”, zatwierdzony do realizacji ustawą z 6 lipca
2001 r. o ustanowieniu Programu wieloletniego „Program dla Odry 2006”. Założono, że Program będzie realizowany przez Radę Ministrów
w latach 2002-2016, a łączne nakłady na jego finansowanie nie mogą przekroczyć kwoty 9049,0 mln zł, ustalonej w cenach zadań z roku
2001 i przeliczanej na ceny z roku realizacji zadań. Na realizację Programu rząd Polski pozyskał środki finansowe, zaciągając kredyt
i pożyczkę w międzynarodowych instytucjach finansowych (Banku Światowym i BRRE) w łącznej kwocie 345 mln euro. Ze środków tych
postanowiono sfinansować realizację części zadań „Programu dla Odry 2006”, które określone zostały w „Projekcie ochrony
przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry”. Całkowity koszt realizacji tego Projektu określono na 505 mln euro. Realizacja Projektu
określona została w czterech podstawowych komponentach, w tym w szczególności komponencie A – Budowa Suchego Zbiornika
Przeciwpowodziowego Racibórz i w komponencie B – Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego, które to zadania stanowią 94,3 proc.
wartości całego Projektu. Jednostką koordynującą Projektu jest Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry
we Wrocławiu, a jednostkami wdrożeniowymi komponentu A – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, komponentu B –
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu.
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia brak efektywności i skuteczności podejmowanych
działań w zakresie realizacji „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry” w 2011 r.
z uwagi na nierozpoczęcie jeszcze dwóch kluczowych jego zadań, tj. Budowy Zbiornika Racibórz oraz Modernizacji Wrocławskiego Węzła
Wodnego. Opóźnienia w tym zakresie wynosiły już 3 lata. Niskie było zaawansowanie finansowe realizacji Projektu. W konsekwencji nie
nastąpiła, od czasu powodzi „tysiąclecia” z 1997 r., istotna poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dorzecza Odry.
Nieterminowa realizacja zadań spowoduje po części wzrost kosztów wykonania całego Projektu, które według stanu na koniec czerwca
2011 r. szacowano na poziomie 826 mln euro , tj. były o około 321 mln euro wyższe od pierwotnie zakładanych. Dotychczas nie określono
jednak źródeł finansowania tej różnicy, co może być powodem dalszych opóźnień w realizacji Projektu.
Instytucje odpowiedzialne za realizację Projektu dysponowały przyznanymi środkami w sposób niegospodarny i nieefektywny. Na koniec
2011 r. wykorzystanie funduszy wynosiło zaledwie 119,2 mln zł, czyli 4,6 proc. planowanych całkowitych kosztów Projektu (2,6 mld zł),
bowiem pieniądze wydano nie na roboty budowlane, lecz na sfinansowanie usług konsultantów wsparcia technicznego, zakup
nieruchomości czy sporządzenie i zaktualizowanie dokumentacji projektowo-technicznej.
Nieprawidłowości po stronie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach doprowadziły do istotnych opóźnień w realizacji
Projektu. Zgodnie z założeniami „Programu dla Odry 2006” Zbiornik Racibórz miał zostać oddany do użytku do końca 2011 r. Jednak do
tego czasu wydano zaledwie 75,4 mln zł, tj. ok. 6 proc. kwoty przeznaczonej na ten cel, a RZGW nawet nie przystąpił do budowy
zbiornika. Nie sporządził pełnej aktualnej dokumentacji projektowej, nie uzyskał pozwolenia na realizację inwestycji ani nie wybrał
wykonawcy robót. Opóźnienia częściowo wynikały z przyczyn obiektywnych, jak np. zmian przepisów prawa, ale w dużej mierze były
zależne od RZGW.
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie natomiast ocenia zgodność wydatków poniesionych na realizację zadań Projektu z warunkami
procedur Banku Światowego. Wydatkowane środki finansowe były prawidłowo ujmowane w księgach rachunkowych. Poprawnie też
sporządzano sprawozdanie finansowe Projektu za 2011 r. Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie wydatkowania środków finansowych
mieściły się w założonej tolerancji błędu. W związku z tym Najwyższa Izba Kontroli, po przebadaniu rocznego sprawozdania finansowego
Projektu za 2011 r., wydała dla Banku Światowego opinię bez zastrzeżeń w zakresie sporządzenia przedmiotowego sprawozdania.

SYNTEZA

WNIOSKI POKONTROLNE
SYSTEMOWE
Dokonanie pełnej analizy stanu zaawansowania Projektu
i dotychczasowych przyczyn opóźnień w jego realizacji i na jej
podstawie podjęcie kluczowych decyzji gwarantujących jak
najszybsze rozpoczęcie budowy Zbiornika Racibórz
i Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego.
Określenie realnej wartości realizacji Projektu, przy
uwzględnieniu dotychczas oszacowanej wielkości niedoboru
środków finansowych, w kontekście zapewnienia ciągłości
finansowania zadań wchodzących w skład Projektu.
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Z uwagi na charakter nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku
kontroli realizacji Projektu w RZGW w Gliwicach wobec 2 osób
skierowano zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej
w Gliwicach w sprawie podejrzenia popełnienia czynu z art. 296
par. 1 kk i art. 231 par. 1 kk. Postanowieniem Prokuratury
Rejonowej w Gliwicach z 3 grudnia 2012 r. w sprawie
zawiadomienia wszczęte zostało śledztwo.

Materiały analityczne do sprawozdania

Delegatura we Wrocławiu

TYTUŁ KONTROLI

Funkcjonowanie Izby Wytrzeźwień Wrocławia
S/11/006

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Zdrowie

Zdrowie

Państwo sprawne i przyjazne
obywatelowi

CEL OGÓLNY
Ocena działania oraz organizacji Izby Wytrzeźwień Wrocławia w zakresie przestrzegania procedur obowiązujących przy przyjmowaniu,
przetrzymywaniu i zwalnianiu osób w stanie nietrzeźwości oraz przestrzegania obowiązujących standardów opieki nad tymi osobami
i poszanowania ich praw, a także spełnianie wymogów w zakresie wielkości zatrudnienia i kwalifikacji personelu, warunków lokalowych
oraz wyposażenia w sprzęt i środki medyczne
ZAKRES PODMIOTOWY
Izba Wytrzeźwień Wrocławia
Izba Wytrzeźwień Wrocławia, funkcjonująca do końca 2010 r. jako zakład budżetowy, a od
2011 r. jako jednostka budżetowa gminy Wrocław, zapewnia osobom w stanie nietrzeźwości
pobyt na czas niezbędny do wytrzeźwienia w warunkach wyeliminowania zagrożeń, jakie może
stwarzać taka osoba dla siebie i innych osób lub porządku publicznego. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 4 lutego 2004 r. precyzuje
m.in. tryb przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych przez jednostki
samorządu terytorialnego. W latach 2005-2010 liczba zatrzymanych w izbie wynosiła średnio ok. 14,5 tys. osób rocznie.
Wśród zatrzymanych ponad 90 proc. stanowili pełnoletni mężczyźni, natomiast kobiet było od 7 do 8,85 proc.
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY

Wyniki podjętej w 2011 r. i zakończonej w 2012 r. kontroli funkcjonowania Izby Wytrzeźwień
we Wrocławiu, dotyczącej m.in. przestrzegania obowiązujących procedur przy przyjmowaniu,
zatrzymaniu i zwalnianiu osób w stanie nietrzeźwości oraz zapewnienia obowiązujących standardów opieki, w pełni potwierdziły
niepokojące sygnały prasowe w tej sprawie.
NIK negatywnie oceniła działalność Izby Wytrzeźwień, a stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły w szczególności niedostatecznej opieki
nad osobami zatrzymanymi, niespełniania minimalnych warunków pobytu osób oraz decydowania o przyjęciu doprowadzanych osób bez
rzetelnej oceny spełniania przesłanek takiego doprowadzenia. Szczególnie krytycznie NIK oceniła brak działań na rzecz dostosowania
warunków pobytu osób nietrzeźwych do wymogów określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 4 lutego 2004 r. w sprawie trybu
doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub
wskazanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Istotne znaczenie, z punktu widzenia bezpieczeństwa osób nietrzeźwych, miały przypadki naruszania przepisów tego zarządzenia,
w zakresie m.in. kontroli pomieszczeń, w których przebywały osoby w stanie nietrzeźwości, oraz częstotliwości kontrolowania stanu
fizycznego osób unieruchomionych. Izba Wytrzeźwień, jak ustalono, nierzetelnie wywiązywała się również z zadań statutowych w zakresie
udzielania osobom zatrzymanym do wytrzeźwienia niezbędnych świadczeń higieniczno-sanitarnych.
Z 22 pracowników zatrudnionych w okresie kontroli przy przyjmowaniu i sprawowaniu opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości
8 posiadało wykształcenie podstawowe albo zasadnicze, zamiast wymaganego przepisami co najmniej średniego. Ujawniono także
przypadki decydowania o przyjęciu do Izby Wytrzeźwień osób nietrzeźwych bez jednoznacznego potwierdzenia w dokumentacji
zaistnienia ustawowych przesłanek ich doprowadzenia, w wyniku czego przyjmowano osoby podejrzane o popełnienie przestępstwa,
co stanowiło potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa pozostałych zatrzymanych do wytrzeźwienia oraz samych pracowników. W ramach
realizacji wniosków pokontrolnych zlikwidowana została Izba Wytrzeźwień, a jej zadania przejął Wrocławski Ośrodek dla Osób
Nietrzeźwych, prowadzony przez organizację pozarządową.

SYNTEZA
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TYTUŁ KONTROLI

Delegatura w Zielonej Górze

Realizacja programu aktywizacji zawodowej osób do 30. roku
życia w województwie lubuskim

P/11/180

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Ochrona socjalna

Praca

Państwo sprawne i przyjazne
obywatelowi

CEL OGÓLNY
Ocena wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na realizację programu aktywizacji zawodowej osób do 30. roku życia
w województwie lubuskim oraz osiągniętych rezultatów
ZAKRES PODMIOTOWY
Kontrolę przeprowadzono w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze (WUP), w 7 powiatowych urzędach pracy mających siedziby
na terenie województwa lubuskiego (Gorzów Wielkopolski, Krosno Odrzańskie, Nowa Sól, Słubice, Strzelce Krajeńskie, Wschowa i Żagań)
oraz w 2 instytucjach szkoleniowych
Bezrobocie pozostaje jednym z najbardziej palących problemów w Polsce od czasów
transformacji gospodarczej zainicjowanej na początku lat 90. ubiegłego stulecia. Niekorzystne
piętno na rynku pracy odcisnął dodatkowo światowy kryzys gospodarczy. Notowany jest wysoki
poziom zwolnień pracowników, w tym zwolnień grupowych, przy jednoczesnej mniejszej liczbie ofert pracy.
Osoby młode są grupą, która szczególnie boleśnie odczuła skutki kryzysu gospodarczego. Według stanu na koniec 2010 r. najliczniejszą
grupę wśród bezrobotnych stanowiły osoby w wieku 25-34 lat (29,2 proc. ogółu zarejestrowanych) oraz osoby w wieku do 24 lat
(21,9 proc.). Barierę w podejmowaniu zatrudnienia przez osoby młode stanowi przede wszystkim brak doświadczenia zawodowego oraz
nieodpowiednie wykształcenie lub jego brak. Odpowiedzią na powyższe wyzwania miał być m.in. wdrożony przez Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej do realizacji w 2010 r. „Program aktywizacji zawodowej osób do 30. roku życia”, którego celem było wsparcie
młodzieży w zakresie skutecznego wejścia na rynek pracy. W województwie lubuskim program był realizowany przez 7 powiatowych
urzędów pracy, które na ten cel wydatkowały kwotę 9,3 mln zł ze środków pochodzących z Funduszu Pracy.
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY

Stopa bezrobocia osiągnęła w Polsce na koniec 2010 r. poziom 12,4 proc., ale
w województwach słabiej uprzemysłowionych, o wysokim odsetku osób dawniej zatrudnionych
i mieszkających w państwowych gospodarstwach rolnych, ludzi bez pracy jest znacznie więcej. W województwie lubuskim bezrobocie
w grudniu 2010 r. wynosiło 15,6 proc. Grupą, która szczególnie odczuwała skutki kryzysu gospodarczego, były osoby młode.
W województwie lubuskim, w momencie rozpoczęcia funkcjonowania programu aktywizacji zarejestrowanych było 21.740 bezrobotnych
w wieku do 30 lat. Stanowili oni 35,6 proc. ogółu osób pozostających bez pracy. Barierami w podejmowaniu zatrudnienia przez osoby
młode były przede wszystkim brak doświadczenia zawodowego oraz nieodpowiednie – w stosunku do oczekiwań pracodawców –
wykształcenie.
Programem objęto 1833 bezrobotnych z terenu 7 powiatów woj. lubuskiego. Najczęściej stosowaną formą aktywizacji zawodowej młodych
ludzi były staże – 67,2 proc., następnie szkolenia – 15,7 proc., prace interwencyjne – 7,4 proc., refundacje kosztów wyposażenia
stanowisk pracy – 6,2 proc. i dotacje na podjęcie działalności gospodarczej – 3,5 proc. Izba stwierdziła, że środki publiczne na
prowadzenie tej działalności zostały wykorzystane prawidłowo. Instytucje szkoleniowe wybierane były z zastosowaniem procedury
zamówień publicznych. W organizacji prac interwencyjnych NIK krytycznie odniosła się do praktyki powtórnego kierowania bezrobotnych
do robót organizowanych przez tego samego pracodawcę. Ta praktyka najwyraźniej służyła minimalizacji kosztów zatrudnienia
ponoszonych przez pracodawców, w mniejszym stopniu aktywizacji bezrobotnych. Sumy przekazywane pracodawcom na doposażenie
bądź wyposażenie stanowisk pracy dla bezrobotnych nie przekraczały ustawowych limitów. W przypadku udzielania dotacji na podjęcie
działalności Izba ujawniła przypadki dokonywania przez beneficjentów pomocy zakupów po zawyżonych cenach lub niezgodnie
z charakterem i potrzebami podejmowanej działalności.

SYNTEZA
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Wdrożenie programu poprzedziła przeprowadzona przez powiatowe urzędy pracy analiza lokalnych rynków pracy. Opisana została
struktura bezrobocia – ze zwróceniem uwagi na wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, płeć, wiek i miejsce zamieszkania osób
pozostających bez pracy. Zbadano także, które zawody są deficytowe, w których zaś więcej jest specjalistów niż możliwości ich
zatrudnienia.
Izba zwróciła jednak uwagę, że sporządzając listy branż cierpiących na niedobór fachowców, urzędy brały też pod uwagę zgłaszane przez
pracodawców oferty pracy – na które poszukiwano przede wszystkim sekretarek oraz pracowników biurowych i administracyjnych.
Tymczasem w rzeczywistości przedstawiciele tych zawodów mają olbrzymie kłopoty z zatrudnieniem na stałe. W ocenie NIK staże to
niejednokrotnie sposób stosowany przez pracodawców na pozyskanie siły roboczej opłacanej z Funduszu Pracy. W zdecydowanej
większości przypadków pracodawcy nie zatrudniali osób, które odbywały u nich staże. A aktywizacja bezrobotnych ma przecież zwiększać
prawdopodobieństwo znalezienia przez nich trwałego zajęcia.
Efektywność programu mierzona stopą ponownego zatrudnienia osiągnęła poziom 46,3 proc. Izba uznała jednak przyjęty sposób
obliczania efektywności za niemiarodajny, a przedstawiony obraz osiągniętych rezultatów za nazbyt optymistyczny. Za stan pożądany
uznawano bowiem także zawarcie umowy śmieciowej, które nie dawała pracownikowi żadnych uprawnień i czyniła prawdopodobnym
rychły powrót do bezrobocia.

WNIOSKI POKONTROLNE
ZAWIADOMIENIA W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM
DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

Skierowano jedno zawiadomienie w związku z zaniechaniem
stosowania procedury zamówień publicznych przy wyborze
instytucji szkoleniowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie
Odrzańskim.

TYTUŁ KONTROLI

Delegatura w Zielonej Górze

Zarządzanie komunalnym zasobem mieszkaniowym przez
spółki prawa handlowego z udziałem gmin

P/11/181

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Mieszkalnictwo i infrastruktura
komunalna

Budownictwo, lokalne planowanie
i zagospodarowanie przestrzenne oraz
mieszkalnictwo

Państwo efektywnie zarządzające
zasobami publicznymi

CEL OGÓLNY
Dokonanie oceny zarządzania komunalnym zasobem mieszkaniowym przez spółki prawa handlowego z udziałem samorządu gminnego
ZAKRES PODMIOTOWY
Kontrolę przeprowadzono w 18 podmiotach zarządzających komunalnym zasobem mieszkaniowym, działających w formie spółek prawa
handlowego z udziałem samorządu gminnego z terenu województw: lubuskiego, łódzkiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego
i wielkopolskiego
Zarządzanie komunalnym (gminnym) zasobem mieszkaniowym należy do zadań gminy
o charakterze użyteczności publicznej i podlega szczególnemu zainteresowaniu społeczności
lokalnej. Jest procesem o złożonej naturze z powodu niejednolitej struktury własnościowej
nieruchomości, mnogości podmiotów wykonujących podobne funkcje oraz podejmujących niezależne decyzje dotyczące nieruchomości
(gmina, zarządca nieruchomości, wspólnota mieszkaniowa, mieszkańcy), skomplikowanych relacji pomiędzy tymi podmiotami,
nieczytelnego przepływu środków finansowych oraz wielopłaszczyznowego konfliktu interesów w wyniku przemieszania funkcji
i oczekiwań. Umiejętne i profesjonalne zarządzanie nieruchomością wpływa bezpośrednio na zapewnienie właściwej gospodarki
ekonomiczno-finansowej budynków, a także na zagwarantowanie bezpieczeństwa jego użytkowania i właściwej eksploatacji. Kluczowymi
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY
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aktami normatywnymi dotyczącymi kontrolowanej działalności były: ustawa o gospodarce nieruchomościami, ustawa o gospodarce
komunalnej, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o własności lokali oraz ustawa – Prawo budowlane.
Kontrolowane spółki były przygotowane organizacyjnie i merytorycznie do zarządzania
nieruchomościami. W zdecydowanej większości pracę tę wykonywali licencjonowani zarządcy.
Jednak w pięciu badanych spółkach, wbrew ustawowemu obowiązkowi, licencjonowani zarządcy nie posiadali obowiązkowego
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem swych czynności. Mimo przygotowania
spółek do zarządzania nieruchomościami doszło do istotnych nieprawidłowości w tym obszarze. Nie w pełni wykonywano obowiązki
wynikające z prawa budowlanego dotyczące – corocznie lub co pięć lat – badania stanu budynków. Przeważającą większość, sięgająca
64 proc., zarządzanych nieruchomości stanowiły budynki przedwojenne, co miało istotny wpływ na ich ogólny stan, a tym samym potrzeby
remontowe. Oględziny 107 budynków wykazały, że niemal 30 proc. z nich miało liczne wady techniczne, mogące zagrażać nawet życiu
i zdrowiu ich użytkowników. Remonty kamienic – niejednokrotnie zagrożonych – były wykonywane w wymiarze niewspółmiernym do
potrzeb. Plany remontowe, które spółki sporządzały na kolejne lata, były realizowane zaledwie w wysokości zakładanych kwot. Z ustaleń
kontroli wynika ponadto, że poziom rzeczywistych potrzeb remontowych, w związku z ograniczonymi możliwościami finansowymi,
zazwyczaj w ogóle nie był szacowany. Bezpośredni wpływ na niepełną realizację planów remontowych miał niedostateczny poziom
finansowania tych zadań przez właścicieli zasobu – czyli gminy. Z kolei ich przychody uzyskiwane z najmu lokali nie wystarczały na
bieżące utrzymanie budynków i ich remontowanie. Potęgowały tę sytuację stwierdzone podczas kontroli nierzetelne działania niektórych
spółek. Polegały one m.in. na naruszaniu prawa zamówień publicznych (pzp) przy wyborze wykonawców na roboty, dostawy i usługi,
głównie poprzez zaniechanie stosowania przewidzianych w prawie procedur lub udzielanie zamówień z wolnej ręki bez zaistnienia
przesłanek uzasadniających zastosowanie tego trybu.
Kontrola wykazała, że wszystkie badane spółki prowadziły działalność gospodarczą w obszarze zarządzania nieruchomościami
z naruszeniem ograniczeń wynikających z ustaw o gospodarce komunalnej i o samorządzie gminnym. Zarzut ten dotyczył przede
wszystkim prowadzenia przez spółki z udziałem gmin zarządzania nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych. Komercyjne
zaangażowanie gmin oraz spółek komunalnych niosło ze sobą niebezpieczeństwo zmonopolizowania niektórych rodzajów działalności
i mogło tworzyć bariery dla powstania lub rozwoju konkurencji i aktywności gospodarczej.

SYNTEZA

WNIOSKI POKONTROLNE
DE LEGE FERENDA
Do ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki
przestrzennej i mieszkaniowej skierowano wniosek o rozważenie
podjęcia działań mających na celu doprecyzowanie przepisów
ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o gospodarce
nieruchomościami lub ustawy o własności lokali w zakresie
zarządzania nieruchomościami wspólnymi przez spółki
z udziałem gminy.

ZAWIADOMIENIA ORGANÓW ŚCIGANIA O PODEJRZENIU
POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA LUB WYKROCZENIA

Na podstawie ustaleń kontroli NIK skierowała trzy zawiadomienia
do organów ścigania o podejrzeniu popełnienia czynów
karalnych, tj. popełnienia występków określonych w przepisach:
art. 91 ust 1 pkt 2, 91a ustawy – Prawo budowlane oraz
wykroczenia określonego w art. 198 ust. 1 pkt 3 ustawy
o gospodarce nieruchomościami. Wystąpiła również do
właściwych miejscowo powiatowych inspektorów nadzoru
budowlanego z wnioskami o ukaranie pięciu osób w związku
z popełnieniem wykroczeń określonych w art. 93 pkt 8 i 9 ustawy
- Prawo budowlane. Dodatkowo skierowano trzy zawiadomienia
do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w związku ze
stwierdzeniem w wyniku kontroli
popełnienia czynów
wskazujących
na
naruszenie
pzp,
skutkujące
odpowiedzialnością, o której mowa w art. 200 tej ustawy.
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SYSTEMOWE
Wyniki kontroli uzasadniają konieczność podjęcia przez
skontrolowane spółki oraz powierzające im te zadania gminy
odpowiednich działań, w celu poprawy jakości i efektywności
zarządzania nieruchomościami gminnymi. Niewystarczające
środki finansowe oraz nierespektowanie przez zarządy spółek
lub zarządców nieruchomości ustawowych obowiązków
w zakresie zapewnienia należytego utrzymania stanu
technicznego zasobu oraz racjonalnego i systematycznego
inwestowania w zasób może przyczynić się do jego dalszego
pogarszania oraz zagrażać życiu i zdrowiu jego użytkowników.
ZAWIADOMIENIA W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM
DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

Skierowano jedno zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia
czynu stanowiącego naruszenie dyscypliny finansów
publicznych, opisanego w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych.

Materiały analityczne do sprawozdania

TYTUŁ KONTROLI

Delegatura w Zielonej Górze

Udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego
taksówkami przez gminy województwa lubuskiego

P/12/189

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Sprawy gospodarcze

Transport

Kontrola pozapriorytetowa

CEL OGÓLNY
Ocena realizacji przez organy wybranych gmin województwa lubuskiego ustawowych obowiązków w zakresie udzielania licencji na
wykonywanie transportu drogowego taksówką
ZAKRES PODMIOTOWY
8 urzędów gmin województwa lubuskiego
Ustawa o transporcie drogowym powierza wójtom (burmistrzom, prezydentom) funkcje organu
właściwego do wydawania i cofania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
oraz wyposaża ich w uprawnienia kontrolne wobec podmiotów wykonujących usługi w tym
zakresie. Ponadto organom stanowiącym gminy zostały przyznane kompetencje do określenia limitów nowych licencji oraz wprowadzenia
cen urzędowych na usługi taksówkarskie.
Od właściwej realizacji powierzonych gminom zadań w znacznej mierze zależy jakość oraz bezpieczeństwo usług świadczonych przez
taksówkarzy, co ma istotne znaczenie dla zapewnienia należytej ochrony osób korzystających z tego transportu.
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY

Pomimo stwierdzonych nieprawidłowości Izba pozytywnie oceniła działalność skontrolowanych
gmin w zakresie udzielania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówkami.
Działania samorządów zapewniały uczciwy i równy dostęp do wykonywania działalności taksówkarskiej przez przedsiębiorców
posiadających wymagane kwalifikacje. Samorządy na ogół prawidłowo prowadziły postępowania dotyczące przyznawania licencji,
a stwierdzone w tym obszarze nieprawidłowości miały charakter jednostkowy. Pozytywnie oceniono w szczególności:
• wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie licencji na podstawie kompletnego i prawidłowo udokumentowanego materiału
dowodowego, potwierdzającego spełnianie ustawowych przesłanek,
• terminowe załatwianie spraw dotyczących licencji,
• przestrzeganie obowiązujących limitów przy udzielaniu nowych licencji,
• pobieranie opłat za czynności administracyjne z tytułu udzielania bądź zmiany licencji w należnej wysokości.
Negatywnie oceniono natomiast realizację funkcji kontrolnej, polegającej na ocenie spełniania przez taksówkarzy wymogów będących
podstawą do wydania licencji. W konsekwencji powyższych zaniedbań urzędy nie dysponowały rzetelną, aktualną wiedzą o spełnianiu
przez taksówkarzy ww. wymagań i warunków, co w rezultacie prowadziło do niepodejmowania prawem przewidzianych działań wobec
taksówkarzy niespełniających wymogów ustawowych.
Powszechnie nie przestrzegano także obowiązku rzetelnego i terminowego sporządzania i przesyłania właściwemu ministrowi informacji
dotyczących udzielanych licencji. We wszystkich skontrolowanych jednostkach stwierdzono nieprawidłowości w tym obszarze. Niezależnie
od zaniedbań leżących po stronie gmin wpływ na powstanie części z tych nieprawidłowości miały niejednoznaczne przepisy prawa.
Badane zagadnienia nie zostały objęte audytem bądź kontrolą wewnętrzną, co mogłoby usprawnić wykonywanie tych zadań oraz
wyeliminować bądź ograniczyć stwierdzone nieprawidłowości.

SYNTEZA

WNIOSKI POKONTROLNE
SYSTEMOWE
Konieczność podjęcia działań usprawniających wykonywanie
zadań. Organy licencyjne powinny bezwzględnie respektować
obowiązki ustawowe dotyczące kontrolowania taksówkarzy

w zakresie warunków i wymogów będących podstawą do
wydania licencji.
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TYTUŁ KONTROLI

Delegatura w Zielonej Górze

Działania podejmowane w latach 2009-2011 w celu
ustabilizowania sytuacji finansowej Samodzielnego
Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie
Wielkopolskim

S/11/004

COFOG

DZIAŁ ADMINISTRACJI

PRIORYTET

Zdrowie

Zdrowie

Państwo efektywnie zarządzające
zasobami publicznymi

CEL OGÓLNY
Ocena sytuacji finansowej szpitala oraz wpływu podejmowanych działań na poprawę jego funkcjonowania i wyniki finansowe. Ocena
efektów udzielonego dofinansowania oraz działań restrukturyzacyjnych. Sprawdzenie, czy zostały stworzone odpowiednie rozwiązania
zapewniające systematyczną spłatę zobowiązań
ZAKRES PODMIOTOWY
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
Niektóre szpitale działające jako samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej są tak
zadłużone (nawet 150 proc. rocznych przychodów), że nie mając zdolności upadłościowej,
muszą mimo nieefektywności nadal funkcjonować. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
w Gorzowie Wielkopolskim odnotował wzrost zobowiązań do kwoty 260 mln zł, przy jednoczesnym ujemnym wyniku finansowym
z działalności podstawowej oraz ujemnych kapitałach własnych.
KONTEKST PRAWNO-EKONOMICZNY

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła w kontrolowanym zakresie funkcjonowanie
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Pomimo uzyskania
w latach 2009-2011 bezzwrotnego dofinansowania w wysokości ponad 29 mln zł i zwiększenia wartości kontraktów z Narodowego
Funduszu Zdrowia na skutek braku kompleksowego programu naprawczego i realizacji tylko części zaplanowanych przedsięwzięć
restrukturyzacyjnych sytuacja uległa dalszemu pogorszeniu: zadłużenie ogółem wzrosło z 249,7 mln zł na koniec 2008 r. do 262,9 mln zł
na koniec roku 2011, chociaż w okresie tym roczne przychody wzrosły ze 144,5 mln do 175,4 mln zł. Zobowiązania wymagalne uległy
dwukrotnemu zwiększeniu, z 16,6 mln zł w 2008 r. do 33,2 mln zł w 2011 r. Struktura zobowiązań pogorszyła się – odnotowano spadek
długoterminowych zobowiązań z 67 proc. w 2008 r. do 50 proc. w 2011 r., przy wzroście udziału zobowiązań krótkoterminowych z tytułu
pożyczek i finansowania przez dostawców z 25 proc. ogółu w 2008 r. do 40 proc. w 2011 r. Szpital był niewypłacalny – według stanu na
31 grudnia 2010 r. jego zobowiązania przekraczały o prawie 137 mln zł wartość majątku wykazanego w bilansie (w 2002 r. różnica ta
wynosiła ponad 34 mln zł).
Brak opracowanego i wdrażanego kompleksowego programu restrukturyzacji spowodował, że w latach 2008-2011 nie osiągnięto
zakładanych efektów finansowych, i to mimo korzystnych zmian w wysokości kontraktu z NFZ na lecznictwo szpitalne oraz bezzwrotnego
dofinansowania. Dynamika przyrostu powyższych kontraktów w tym okresie wynosiła dla szpitala w Gorzowie Wlkp. (+) 9,5 proc.
w sytuacji, gdy niepubliczne szpitale w woj. lubuskim zanotowały ubytek wartości tychże kontraktów o (-) 20,5 proc.
Szpital nie posiadał wystarczających środków na spłatę wszystkich zobowiązań, co powodowało wydłużenie czasu spłaty długów,
czasowe zawieszenie ich spłaty, zaciąganie nowych zobowiązań na spłatę poprzednich (rolowanie długu). Pomimo znacznych potrzeb na
obcy kapitał, który posłużyłby na spłatę zobowiązań, szpital nie przeprowadził w 2011 r. wymaganego postępowania na usługi finansowe
(udzielenie pożyczki) na zasadach określonych w ustawie z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, mimo że w przypadku
pozytywnego wyniku postępowania mogłoby to zmniejszyć wydatki związane z obsługą zadłużenia.

SYNTEZA
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WNIOSKI POKONTROLNE
SYSTEMOWE
Prowadzenie efektywnych działań w celu zrównoważenia
przychodów i kosztów oraz odzyskania możliwości terminowej
spłaty wierzycieli, w szczególności poprzez opracowanie,
konsekwentne
wdrażanie
kompleksowego
programu
naprawczego oraz harmonogramu spłaty zaległości wraz ze
wskazaniem realnych źródeł finansowania.

ZAWIADOMIENIA ORGANÓW ŚCIGANIA O PODEJRZENIU
POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA LUB WYKROCZENIA

Zawiadomienie prokuratury o dokonywanych przez dyrekcję
szpitala niegospodarnych, nielegalnych, z przekroczeniem
uprawnień transakcji z firmami handlującymi długami,
w następstwie czego poniesiono szkodę nie mniejszą niż
2,8 mln zł. Prokuratura Apelacyjna Wydział V do spraw
Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Szczecinie pismem
z 4 stycznia 2013 r. powiadomiła delegaturę NIK o prowadzeniu
śledztwa w sprawie nadużycia władzy i zaufania, tj. czynu
z art. 231 § 1 kk i art. 296 § 1 kk.
Skierowane do Państwowej Inspekcji Pracy zawiadomienie
dotyczące popełnienia przez dyrektora czynu określonego
w art. 12a ust. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń
socjalnych została zakończone skierowaniem przez inspektora
PIP wniosku o ukaranie do sądu rejonowego.
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5.

Wykaz wniosków de lege ferenda Najwyższej Izby Kontroli przedstawionych
w informacjach o wynikach kontroli w 2012 r.
Akt prawny lub
problem, który
należy ująć
w akcie prawnym

Treść wniosku
de lege ferenda

Stan realizacji
wniosku

Uwagi

2

3

4

5

6

1.

Wykonywanie zadań
przez administrację
publiczną
w zakresie
bezpieczeństwa
przewozu towarów
niebezpiecznych

Ustawa z dnia
19 sierpnia 2011 r.
o przewozie towarów
niebezpiecznych
(Dz.U. Nr 227, poz.
1367 ze zm.)

Ponowne uregulowanie w ustawie Niezrealizowany
o przewozie towarów
niebezpiecznych obowiązku
zgłaszania przewozu niektórych
towarów niebezpiecznych do
wojewódzkich komendantów
Policji i Państwowej Straży
Pożarnej.

W ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych nie
wprowadzono obowiązku zgłaszania przewozu
niektórych towarów niebezpiecznych do wojewódzkich
komendantów Policji i Państwowej Straży Pożarnej.
Obowiązek taki nakładał na uczestników przewozów
towarów niebezpiecznych art. 27, uchylonej 1 stycznia
2012 r., ustawy z dnia 28 października 2002 r.
o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych
(Dz.U. Nr 199, poz. 1671 ze zm.). W wyniku
wprowadzenia nowych regulacji odpowiednie organy
i służby odpowiedzialne za zapewnienie
bezpieczeństwa i prowadzenie działań ratowniczych
nie będą otrzymywać od uczestników procesu
przewozu towarów niebezpiecznych informacji
o planowanych przewozach stwarzających szczególne
zagrożenie.

2.

Wykonywanie zadań
przez administrację
publiczną
w zakresie
bezpieczeństwa
przewozu towarów
niebezpiecznych

Ustawa z dnia
19 sierpnia 2011 r.
o przewozie towarów
niebezpiecznych
(Dz.U. Nr 227, poz.
1367 ze zm.)

Określenie zasad współpracy
komendantów wojewódzkich
Policji i Państwowej Straży
Pożarnej w zakresie
wykorzystywania informacji
zawartych w zgłoszeniach
przewozu niektórych towarów
niebezpiecznych oraz
zapewnienia środków
dyscyplinujących wobec
podmiotów podlegających
obowiązkowi zgłoszenia.

Niezrealizowany

Poza potrzebą wprowadzenia obowiązku zgłaszania
przewozu niektórych towarów niebezpiecznych do
wojewódzkich komendantów Policji i Państwowej
Straży Pożarnej NIK dostrzega także konieczność
określenia zasad współpracy komendantów
wojewódzkich wymienionych służb w zakresie
wykorzystywania informacji zawartych w zgłoszeniach
przewozu oraz zapewnienia środków dyscyplinujących
wobec podmiotów podlegających obowiązkowi
zgłoszenia.

3.

Wykonywanie zadań
przez administrację
publiczną
w zakresie
bezpieczeństwa
przewozu towarów
niebezpiecznych

Ustawa z dnia
19 sierpnia 2011 r.
o przewozie towarów
niebezpiecznych
(Dz.U. Nr 227, poz.
1367 ze zm.)

Wprowadzenie przepisów w pełni
zapobiegających uzyskaniu
świadectwa doradcy do spraw
bezpieczeństwa przewozu
towarów niebezpiecznych przez
osoby nieuprawnione.

Niezrealizowany

Dotychczasowe rozwiązania ustawowe dotyczące
przewozu towarów niebezpiecznych, stwarzały
możliwość uzyskania – w sposób nieuprawniony –
świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa
przewozu towarów niebezpiecznych przez osoby,
które wcześniej zostały takiego świadectwa
pozbawione. Było to możliwe, ponieważ osoba, której
świadectwo cofnięto, mogła ubiegać się o nie
ponownie, ale dopiero po upływie 3 lat. Jednakże
organy uprawnione do wydawania świadectwa nie
posiadały informacji o cofnięciu świadectwa.
Rozwiązania prawne przyjęte w ustawie o przewozie
towarów niebezpiecznych także nie rozwiązują tego
problemu. Art. 48 ust. 4 tej ustawy nakazuje usunąć
z ewidencji doradców dane dotyczące doradcy, który
utracił uprawnienia. Po ich usunięciu nie będzie żadnej
możliwości uzyskania informacji, iż osoba ubiegająca
się o świadectwo doradcy została takiego świadectwa
pozbawiona.

4.

Wykonywanie zadań
przez administrację
publiczną
w zakresie
bezpieczeństwa
przewozu towarów
niebezpiecznych

Ustawa z dnia
19 sierpnia 2011 r.
o przewozie towarów
niebezpiecznych
(Dz.U. Nr 227, poz.
1367 ze zm.)

Wprowadzenie do przepisów
regulujących zasady przewozu
towarów niebezpiecznych
stosownych uregulowań,
określających zadania organów
zarządzających ruchem
drogowym w zakresie ujmowania

Niezrealizowany

Obowiązujące w okresie objętym kontrolą rozwiązania
prawne i organizacyjne oraz działania właściwych
organów administracji publicznej nie zapewniały
zadowalającego stanu bezpieczeństwa przewozu
towarów niebezpiecznych. Przepisy prawne dotyczące
przewozu drogowego nie przewidują możliwości
wprowadzania powszechnie obowiązujących

Lp.

Tytuł kontroli
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w projektach organizacji ruchu
rozwiązań zapewniających
bezpieczeństwo przewozu
towarów niebezpiecznych.

ograniczeń tych przewozów w sytuacji, gdy nie można
zapewnić wymaganego poziomu bezpieczeństwa.
Ograniczenia przewozu na drogach mogą być
wprawdzie wprowadzane znakami drogowymi zakazu
lub nakazu, przewidzianymi w przyjętej organizacji
ruchu, lecz organy zarządzające ruchem drogowym
w niewielkim stopniu korzystają z tej możliwości i nie
analizują tej organizacji pod względem zagrożeń
stwarzanych przez przewóz towarów niebezpiecznych.

5.

Wykonywanie zadań
przez administrację
publiczną
w zakresie
bezpieczeństwa
przewozu towarów
niebezpiecznych

Rozporządzenie
Ministra Transportu,
Budownictwa i
Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie
warunków
technicznych dla
torów do awaryjnego
odstawiania
uszkodzonych
wagonów kolejowych
przewożących towary
niebezpieczne (Dz.U.
z 2012 r., poz. 508)

Minister Transportu, Budownictwa Zrealizowany
i Gospodarki Morskiej powinien,
wydając na podstawie art. 106
ust. 1 pkt 2 ustawy o przewozie
towarów niebezpiecznych
rozporządzenie o warunkach
technicznych dla torów do
awaryjnego odstawiania
uszkodzonych wagonów
kolejowych przewożących towary
niebezpieczne, ująć w nim
wytyczne określające zasady
ustalania stacji kolejowych, na
których powinny być wyznaczone
takie tory.

Infrastruktura kolejowa będąca w zarządzie PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. nie zapewniała pełnego
bezpieczeństwa w przypadkach awarii taboru
kolejowego używanego do przewozów towarów
niebezpiecznych. Przyczyną tej sytuacji był zły stan
techniczny torów do awaryjnego odstawiania
wagonów z materiałami niebezpiecznymi. W okresie
objętym kontrolą tylko 2 tory do awaryjnego
odstawiania wagonów spełniały wszystkie wymogi
określone w „Instrukcji o postępowaniu przy przewozie
koleją towarów niebezpiecznych Ir-16” („Instrukcję”
wprowadziło zarządzenie Zarządu PKP PLK S.A.).
Pozostałe 93 tory – na 87 stacjach – nie spełniały
wszystkich niezbędnych warunków określonych
w „Instrukcji”. Niejednokrotnie tory usytuowane były
w pobliżu obiektów użyteczności publicznej i nie
posiadały zabezpieczeń chroniących otoczenie przed
negatywnymi skutkami awarii przesyłek z materiałami
niebezpiecznymi. Nieprawidłowości te – w przypadku
konieczności awaryjnego odstawienia wagonu
z towarem niebezpiecznym – były źródłem
potencjalnych zagrożeń dla ludzi i środowiska
naturalnego.

6.

Zagospodarowanie
nieruchomości
stanowiących
mienie województw
i powiatów

Ustawa z dnia
7 września 2007 r.
o ujawnieniu
w księgach
wieczystych prawa
własności
nieruchomości
Skarbu Państwa oraz
jednostek samorządu
terytorialnego (Dz.U.
z 2012 r., poz. 1460)

Doprowadzenie do rzetelnego
zinwentaryzowania
nieruchomości Skarbu Państwa
i jednostek samorządu
terytorialnego.

Zrealizowany

Zob. art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 czerwca 2012 r.
o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach
wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu
Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego
(Dz.U. z 2012 r., poz. 840).

7.

Zagospodarowanie
nieruchomości
stanowiących
mienie województw
i powiatów

Ustawa z dnia
7 września 2007 r.
o ujawnieniu
w księgach
wieczystych prawa
własności
nieruchomości
Skarbu Państwa oraz
jednostek samorządu
terytorialnego (Dz.U.
z 2012 r., poz. 1460)

Wzmocnienie nadzoru nad
wykonywaniem przez podmioty
zobowiązane do realizacji zadań
wynikających z ustawy
o ujawnieniu, w tym
w szczególności w zakresie
regulowania stanu prawnego
nieruchomości.

Zrealizowany

Zob. art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 28 czerwca 2012 r.
o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach
wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu
Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego
(Dz.U. z 2012 r., poz. 840).

8.

Zagospodarowanie
nieruchomości
stanowiących
mienie województw
i powiatów

Ustawa z dnia
7 września 2007 r.
o ujawnieniu
w księgach
wieczystych prawa
własności
nieruchomości
Skarbu Państwa oraz
jednostek samorządu
terytorialnego (Dz.U.
z 2012 r., poz. 1460)

Wprowadzenie kompleksowych
rozwiązań zapewniających
porównywalność danych
o nieruchomościach oraz ich
zgodność z rzeczywistym stanem
faktycznym i prawnym.

Zrealizowany

Zob. ustawa z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie
ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa
własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz
jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2012 r.,
poz. 840).
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9.

Utrzymanie terenów
nieruchomości
gruntowych w celu
podniesienia
walorów
krajobrazowych
i estetycznych gmin
województwa
mazowieckiego

Ustawa z dnia
13 września 1996 r.
o utrzymaniu
czystości i porządku
w gminach (Dz.U.
z 2012 r., poz. 391
ze zm.)

Wprowadzenie obowiązku
zamieszczania w regulaminach,
o których mowa w art. 4 ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, standardów
utrzymania zieleni na terenie
nieruchomości prywatnych, w tym
na części tych nieruchomości
służących do użytku publicznego
oraz przylegających do dróg
publicznych; niezrealizowanie
obowiązków z zakresu
utrzymywania i pielęgnacji zieleni
powinno skutkować podjęciem
przez wójta, burmistrza,
prezydenta miasta działań,
o których mowa w przepisach
ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (wydanie
decyzji nakazującej wykonanie
obowiązku, której wykonanie
podlega egzekucji w trybie
przepisów o egzekucji
w administracji), bądź też
ukaraniem karą grzywny.

Niezrealizowany

10.

Utrzymanie terenów
nieruchomości
gruntowych w celu
podniesienia
walorów
krajobrazowych
i estetycznych gmin
województwa
mazowieckiego

Ustawa z dnia
16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody
(Dz.U. z 2009 r.
Nr 151, poz. 1220
ze zm.)

Wprowadzenie w przepisach
ustawy o ochronie przyrody
możliwości określenia przez radę
gminy warunków i zasad
zagospodarowania i utrzymania
terenów zieleni (stanowiących
standardy dla danej gminy).

Niezrealizowany

11.

Utrzymanie terenów
nieruchomości
gruntowych celu
podniesienia
walorów
krajobrazowych
i estetycznych gmin
województwa
mazowieckiego

Ustawa z dnia
13 września 1996 r.
o utrzymaniu
czystości i porządku
w gminach (Dz.U.
z 2012 r., poz. 391
ze zm.)

Stworzenie podstaw prawnych dla Niezrealizowany
wykonania (zlecenia) przez gminę
niezbędnych prac
pielęgnacyjnych na zaniedbanych
terenach służących do użytku
publicznego w zastępstwie
właścicieli lub zarządców,
a następnie obciążenie ich
kosztami tego wykonania.

12.

Przygotowanie
struktur obrony
cywilnej do
realizacji zadań
w okresie wojny
i pokoju

Dział IV ustawy
z dnia 21 listopada
1967 r.
o powszechnym
obowiązku obrony
Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz.U.
z 2012 r., poz. 461
ze zm.)

Przyspieszenie prac
zmierzających do przygotowania
projektu ustawy regulującej
kompleksowo funkcjonowanie
obrony cywilnej kraju, adekwatnej
do standardów
międzynarodowych
i uwarunkowań wewnętrznych.
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Niezrealizowany

W powszechnie obowiązujących przepisach nie
przewidziano możliwości określania obowiązków
w zakresie pielęgnacji zieleni na terenie
nieruchomości gruntowych. Mimo to w połowie gmin
objętych kontrolą obowiązki takie zostały określone
w regulaminach utrzymania czystości i porządku.
Wyniki kontroli wskazują na konieczność zmian
w prawie, których celem będzie stworzenie obowiązku
bieżącej pielęgnacji terenów publicznych i prywatnych.
W orzecznictwie sądów administracyjnych nadmiernie
szczegółowe zapisy regulaminów utrzymania
czystości i porządku w gminach, narzucające
właścicielom pewne „standardy” utrzymania zieleni,
zostały uznane za niemające podstawy prawnej
(np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Rzeszowie z 23 października 2007 r., II SA/Rz
59/07, czy wyrok Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego we Wrocławiu z 12 października
2007 r., II SA/Wr 10/07).

Kontrola wykazała, że obecnie funkcjonujący model
systemu obrony cywilnej kraju nie jest w pełni
dostosowany do aktualnych potrzeb, w tym
wynikających z członkostwa Polski w Unii
Europejskiej, obecnej organizacji państwa i stanu
infrastruktury kraju. Normy prawne regulujące
organizację i funkcjonowanie obrony cywilnej nie
zapewniają skutecznego koordynowania działań
dotyczących szeroko pojętej ochrony ludności oraz
współdziałania w zwalczaniu klęsk żywiołowych
wykonywanych w ramach struktur obrony cywilnej
z działalnością wykonywaną w tym zakresie przez
inne podmioty. Brakuje również mechanizmów
zapewniających niezbędną, skuteczną koordynację
działań w ramach samego systemu obrony cywilnej.
Zadania obrony cywilnej kraju zostały bowiem
powierzone odrębnym organom i formacjom, jednak
bez precyzyjnego określenia ich wzajemnych relacji,
zasad współdziałania oraz odpowiedzialności za
poszczególne zadania. Nie ustalono także zasad
współpracy z innymi organami państwa wykonującymi
zadania z zakresu ochrony ludności, zwalczania klęsk
żywiołowych i innych zdarzeń nadzwyczajnych.
Zdefiniowane w ustawie o powszechnym obowiązku
obrony RP zadania obrony cywilnej są też w dużej
mierze zbieżne z zadaniami określonymi w ustawach:
o ochronie przeciwpożarowej, o Państwowej Straży

Materiały analityczne do sprawozdania
Pożarnej, o stanie klęski żywiołowej oraz
o zarządzaniu kryzysowym. Regulacje te nie są jednak
dostatecznie skorelowane, co powoduje, że do
realizacji poszczególnych zadań powołano kilku
wykonawców. Przy braku jednoznacznego ustalenia
ich wzajemnych relacji może to powodować
wątpliwości co do tego, kto i w jakim zakresie
odpowiada za wykonanie poszczególnych zadań.
Wprawdzie już w 2006 r. podjęte zostały prace
zmierzające do dostosowania systemu obrony cywilnej
do aktualnych potrzeb i organizacji państwa, ale do
czasu zakończenia kontroli regulacji takich nie
przygotowano i nie wdrożono. W ocenie NIK
w polskim systemie prawnym brak jasnych
i przejrzystych przepisów wykonawczych dotyczących
oc, które umożliwiłyby prawidłową i skuteczną
realizację zadań oc na terenie RP.
13.

Pomoc publiczna
udzielona w latach
2006-2010
przedsiębiorcom
działającym
w specjalnych
strefach
ekonomicznych

Ustawa z dnia
6 grudnia 2006 r.
o zasadach
prowadzenia polityki
rozwoju
(Dz.U. z 2009 r.
Nr 84, poz. 712
ze zm.)

Określenie podstawy prawnej do
udzielania z budżetu państwa
dotacji w ramach uchwalanych
programów wieloletnich.

Niezrealizowany

Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
która uchyliła ustawę o finansowym wspieraniu
inwestycji, nie zawiera przepisów definiujących
warunki, po spełnieniu których przedsiębiorcy można
było udzielić dotacji celowej. Nie zamieszczono w niej
również przepisów, które mogłyby zostać uznane za
stanowiące samodzielną podstawę prawną do
dokonywania wydatków publicznych na rzecz
przedsiębiorców. Obecnie obowiązująca ustawa
o finansach publicznych nie zawiera odpowiednika
dawnego art. 111 ustawy o finansach publicznych
z 2005 r. Art. 132 ust. 2 pkt 4 obecnie obowiązującej
ustawy o finansach publicznych stanowi, że dotacje
celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do
sektora finansów publicznych mogą być udzielane
wyłącznie na podstawie odrębnej ustawy (innej niż
ustawa o finansach publicznych i ustawa budżetowa).

14.

Wykorzystanie
środków
publicznych przez
wybrane ogrody
zoologiczne

Rozporządzenie
Ministra Środowiska
z dnia 20 grudnia
2004 r. w sprawie
warunków hodowli
i utrzymywania
poszczególnych grup
gatunków zwierząt
w ogrodzie
zoologicznym (Dz.U.
z 2005 r. Nr 5,
poz. 32)

Dokonanie analizy przepisów
Niezrealizowany
rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 20 grudnia
2004 r. w sprawie warunków
hodowli i utrzymywania
poszczególnych grup gatunków
zwierząt w ogrodzie zoologicznym
pod kątem potrzeby jego zmiany,
w tym doprecyzowania przepisów
w celu ograniczenia ryzyka ich
błędnej interpretacji, a także
zapewnienia zwierzętom w zoo
warunków przestrzennych, które
w optymalnym stopniu będą
uwzględniały ich potrzeby
biologiczne.

Na potrzebę zmiany przepisów rozporządzenia
Ministra Środowiska wskazywali również uczestnicy
zorganizowanego przez Najwyższą Izbę Kontroli
panelu ekspertów. Zgodnie z opiniami ekspertów NIK
uważa za konieczne uwzględnienie w przepisach
rozporządzenia Ministra Środowiska:
a) potrzeb biologicznych starych i schorowanych
osobników, a także nowo narodzonych oraz
sprowadzonych do zoo zwierząt – w okresie ich
kwarantanny,
b) w większym stopniu niż dotychczas warunków
hodowli i utrzymywania gatunków zwierząt,
dotyczących „meblowania” przestrzeni, co przyczyni
się do wzrostu aktywności zwierząt oraz pełniejszej
realizacji naturalnych ich zachowań,
c) nowoczesnych form ekspozycji zwierząt w ogrodach
zoologicznych, typu: hale wolnych lotów dla ptaków,
pawilony nocne dla ssaków (bez wolier i wybiegów
zewnętrznych).

15.

Komercjalizacja
i restrukturyzacja
Poczty Polskiej

Rozdział 10 ustawy
z dnia 23 listopada
2012 r. – Prawo
pocztowe (Dz.U.
z 2012 r., poz.1529)

Przygotowanie projektu ustawy
Zrealizowany
zmieniającej prawo pocztowe,
zawierającej rozwiązania prawne
pozwalające na umożliwienie
rozwoju Poczty Polskiej S.A. oraz
zapewnienie odpowiedniej jakości
powszechnych usług pocztowych
w drodze uwzględnienia
finansowania pełnego kosztu
netto powszechnych usług
pocztowych, bez ograniczenia
tego finansowania do wysokości
strat na całości usług pocztowych.

Zob. art. 108 ustawy – Prawo pocztowe.
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16.

Komercjalizacja
i restrukturyzacja
Poczty Polskiej

Rozdział 10 ustawy
z dnia 23 listopada
2012 r. – Prawo
pocztowe (Dz.U.
z 2012 r., poz.1529)

Przygotowanie projektu ustawy
Zrealizowany
zmieniającej prawo pocztowe,
zawierającej rozwiązania prawne
pozwalające na umożliwienie
rozwoju Poczty Polskiej S.A. oraz
zapewnienie odpowiedniej jakości
powszechnych usług pocztowych
w drodze wyłączenia operatora
wyznaczonego z obowiązku
wnoszenia składki od
nierentownych usług
wchodzących w zakres
pocztowych usług powszechnych,
na rzecz funduszu
kompensacyjnego.

Zob. art. 108 ustawy – Prawo pocztowe.

17.

Komercjalizacja
i restrukturyzacja
Poczty Polskiej

Ustawa z dnia
23 listopada 2012 r. –
Prawo pocztowe
(Dz.U. z 2012 r.,
poz. 1529)

Przygotowanie projektu ustawy
Częściowo
zmieniającej prawo pocztowe,
zrealizowany
zawierającej rozwiązania prawne
pozwalające na umożliwienie
rozwoju Poczty Polskiej S.A. oraz
zapewnienie odpowiedniej jakości
powszechnych usług pocztowych
w drodze wprowadzenia kar
pieniężnych z tytułu obniżenia
określonych przepisami
wskaźników terminowości dla
powszechnych usług pocztowych,
odszkodowań z tytułu
opóźnionego doręczenia
przesyłek listowych
nierejestrowanych, a także
ujednolicenia procedur
reklamacyjnych dla wszystkich
operatorów pocztowych.

Zaproponowana zmiana wynika z ustaleń kontroli
wskazujących na dużą liczbę napływających skarg
dotyczących m.in. znacznej liczby reklamacji
uznawanych przez operatora publicznego za
nieuzasadnione. Zob. rozdział 8 prawa pocztowego,
który reguluje postępowanie reklamacyjne dla
wszystkich operatorów pocztowych.

18.

Komercjalizacja
i restrukturyzacja
Poczty Polskiej

Art. 3 pkt 30 ustawy
z dnia 23 listopada
2012 r. – Prawo
pocztowe (Dz.U.
z 2012 r., poz.1529)

Przygotowanie projektu ustawy
Niezrealizowany
zmieniającej Prawo pocztowe,
zawierającej rozwiązania prawne
pozwalające na umożliwienie
rozwoju Poczty Polskiej S.A. oraz
zapewnienie odpowiedniej jakości
powszechnych usług pocztowych
w drodze włączenia pocztowych
usług kurierskich do usług
wchodzących w zakres usług
powszechnych.

19.

Przestrzeganie praw
pacjenta
w lecznictwie
psychiatrycznym

Art. 29 ustawy z dnia
19 sierpnia 1994 r.
o ochronie zdrowia
psychicznego (Dz.U.
z 2011 r. Nr 231,
poz. 1375 ze zm.)

W związku ze stwierdzonymi
Niezrealizowany
przypadkami nieinformowania
o przyczynach przyjęcia do
szpitala (oddziału)
psychiatrycznego pacjentów bez
ich zgody, w trybie art. 29 ustawy
o ochronie zdrowia psychicznego,
Najwyższa Izba Kontroli wnosi
o podjęcie przez Ministra Zdrowia
inicjatywy legislacyjnej,
polegającej na uzupełnieniu
wspomnianego artykułu o ustęp
4, wskazujący na odpowiednie
stosowanie wobec tych osób
przepisu art. 23 ust. 3 ww.
ustawy, zobowiązującego lekarza
do wyjaśnienia choremu
przyczyny przyjęcia do szpitala
bez jego zgody i poinformowania
go o przysługujących mu
prawach.
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Zmiana ta zapewni podmiotowe traktowanie tych
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20.

Przestrzeganie praw
pacjenta
w lecznictwie
psychiatrycznym

Art. 201 ustawy
z dnia 6 czerwca
1997 r. – Kodeks
karny wykonawczy
(Dz.U. Nr 90, poz.
557 ze zm.)

W związku z nieuregulowaniem
Niezrealizowany
w obowiązujących przepisach
zasad finansowania wynagrodzeń
członków komisji psychiatrycznej
do spraw środków
zabezpieczających Najwyższa
Izba Kontroli zwraca się
o podjęcie przez Ministra Zdrowia
inicjatywy legislacyjnej w tym
zakresie.

21.

Wykonanie w 2011
roku budżetu
państwa w części
36 Skarb Państwa,
przychodów
z prywatyzacji
majątku Skarbu
Państwa oraz
planów
finansowych:
Funduszu
Reprywatyzacji,
Funduszu
Restrukturyzacji
Przedsiębiorców,
Funduszu Skarbu
Państwa i Funduszu
Rekompensacyjnego

Art. 4 ust. 5, art. 5
ust. 1, art. 5a, art. 7,
art. 16 pkt 1 ustawy
z dnia 7 października
1999 r. o wspieraniu
restrukturyzacji
przemysłowego
potencjału obronnego
i modernizacji
technicznej Sił
Zbrojnych
Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz.U. Nr 83,
poz. 932 ze zm.); art.
58 ustawy z dnia 13
października 1998 r.
o systemie
ubezpieczeń
społecznych (Dz.U.
z 2009 r. Nr 205, poz.
1585 ze zm.) oraz
art. 56 ustawy z dnia
30 sierpnia 1996 r.
o komercjalizacji
i prywatyzacji (Dz.U.
z 2002 r. Nr 171,
poz. 1397 ze zm.)

Podjęcie inicjatywy legislacyjnej
w celu usunięcia rozbieżności
pomiędzy przepisami ustawy
z dnia 7 października 1999 r.
o wspieraniu restrukturyzacji
przemysłowego potencjału
obronnego i modernizacji
technicznej Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej
w zakresie dotyczącym
przeznaczania przychodów ze
sprzedaży akcji lub udziałów
w spółkach przemysłowego
potencjału obronnego na cele
określone w tej ustawie oraz
dokonywania odpisów na
fundusze celowe od tych
przychodów.

Niezrealizowany

Przepisy art. 5 ust. 1, art. 5a oraz art. 7 ustawy
o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego
potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej określają
przeznaczenie przychodów z prywatyzacji spółek
przemysłowego potencjału obronnego. Ustawa ta
definiuje również pojęcie przychodów z prywatyzacji
spółek przemysłowego potencjału obronnego. Zgodnie
z art. 4 pkt 5 są to środki finansowe pochodzące ze
sprzedaży akcji lub udziałów należących do Skarbu
Państwa w spółkach prowadzących działalność
gospodarczą na potrzeby bezpieczeństwa
i obronności państwa oraz realizujących obrót
z zagranicą towarami, technologiami i usługami
o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa
państwa oraz dla utrzymania międzynarodowego
pokoju i bezpieczeństwa, wymienionych w wykazie
Rady Ministrów. Przywołane wyżej przepisy mogą
przemawiać za stwierdzeniem, iż ww. ustawa określa
w sposób całościowy przeznaczenie przychodów
z prywatyzacji spółek przemysłowego potencjału
obronnego, i to przychodów rozumianych jako
wszystkie środki finansowe pozyskane ze sprzedaży
akcji i udziałów w tych spółkach. Można przyjąć
również, że podobnie przepisy ustawy z dnia
7 października 1999 r. interpretuje Sejm RP, skoro co
roku w załącznikach do kolejnych ustaw budżetowych
ustalających przychody i rozchody budżetu państwa
na restrukturyzację przemysłowego potencjału
obronnego i modernizację Sił Zbrojnych RP
przeznacza kwotę odpowiadającą planowanym
przychodom ze sprzedaży udziałów i akcji spółek
przemysłowego potencjału obronnego. Przyjmując
taką wykładnię, należałoby uznać, że nie należy
dokonywać od przychodów pozyskanych
z prywatyzacji spółek przemysłowego potencjału
obronnego odpisów na fundusze utworzone
przepisami art. 56 ustawy o komercjalizacji
i prywatyzacji oraz art. 58 ustawy o systemie
ubezpieczeń społecznych. Wątpliwości co do
słuszności powyższej interpretacji może budzić treść
art. 16 pkt 1 ustawy o wspieraniu restrukturyzacji
przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji
technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
który stanowi, że do spółek przemysłowego potencjału
obronnego nie stosuje się jedynie art. 1a ustawy o kip.
Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że
istnieje potrzeba zmiany obowiązujących przepisów
w powołanym wyżej zakresie w celu jednoznacznego
określenia, czy wszystkie przychody uzyskane
z prywatyzacji spółek przemysłowego potencjału
obronnego powinny być przeznaczane na cele
określone w art. 5 pkt 1, art. 5a oraz art. 7 ustawy
o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego
potencjału obronnego i modernizacji technicznej
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
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22.

Realizacja
Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013
w zakresie
tworzenia i rozwoju
mikroprzedsiębiorstw

Rozporządzenie
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 (Dz.U.
Nr 235, poz.1603)
utraciło moc
6 czerwca 2012 r.
Obecnie obowiązuje
rozporządzenie
Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia
8 czerwca 2012 r.
w sprawie
przekazywania przez
agencje płatnicze
jednostce
koordynującej
Informacji
niezbędnych do
publikacji wykazu
beneficjentów (Dz.U.
z 2012 r., poz. 682)

Dostosowanie rozporządzenia
Zrealizowany
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 do obowiązujących
przepisów UE.

Zob. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie przekazywania
przez agencje płatnicze jednostce koordynującej
Informacji niezbędnych do publikacji wykazu
beneficjentów (Dz.U. z 2012 r., poz. 682).

23.

Realizacja
ustawowych zadań
w parkach
krajobrazowych

Ustawa z dnia
16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody
(Dz.U. z 2009 r.
Nr 151, poz. 1220
ze zm.)

Nowelizacja ustawy o ochronie
przyrody, w tym określenie zasad
tworzenia i funkcjonowania
parków położonych na terenie
więcej niż jednego województwa.

Przepisy ustawy o ochronie przyrody nie regulują trybu
tworzenia „międzywojewódzkich” parków oraz zasad
ich funkcjonowania. Jedynie w art. 19 ust. 8
wskazano, że plan ochrony parku krajobrazowego
położonego na terenie kilku województw ustanawia
sejmik województwa właściwy ze względu na siedzibę
dyrekcji parku, w porozumieniu z pozostałymi
sejmikami województw. Art. 105 ust. 3 wprowadza zaś
podobną zasadę w odniesieniu do powołania przez
zarząd województwa dyrektora parku. Generalny
Dyrektor Ochrony Środowiska, poproszony w trybie
art. 29 ust. 2 lit. f ustawy o NIK o zajęcie stanowiska
w kwestii funkcjonowania parków krajobrazowych
o jednakowej nazwie, utworzonych dwoma
zarządzeniami wojewodów, stwierdził, że części
utworzone odrębnymi zarządzeniami wojewodów
należy traktować jako oddzielne parki i nie mogą mieć
w stosunku do nich zastosowania art. 19 ust. 8 i art.
105 ust. 3 uoop. Stanowisko takie oznacza więc, że
noszący tę samą nazwę park krajobrazowy może
funkcjonować w ramach kilku struktur
organizacyjnych. Powinien zatem mieć tylu
dyrektorów, na obszarze ilu województwach jest
położony, oraz tyle samo fragmentarycznych planów
ochrony. Analiza danych dotyczących PK
zlokalizowanych na terenie dziewięciu objętych
właściwością kontrolowanych samorządów
województw wykazała, że w praktyce brak było
jednakowych zasad organizacji funkcjonowania
parków położonych na terenie sąsiadujących
województw. Na 15 takich parków siedem
funkcjonowało w ramach kilku struktur
organizacyjnych, osiem w ramach jednej. NIK zwraca
ponadto uwagę, że powszechne wprowadzenie zasad
zgodnych ze stanowiskiem GDOŚ nie tylko
zwielokrotni liczbę parków i może skomplikować
proces planowania i organizacji realizacji ustawowych
zadań w odniesieniu do jednolitego w sensie
przyrodniczym i krajobrazowym obszaru parku, ale
może być również bardziej kosztowne. Dla przyrody
i krajobrazu nie mają znaczenia podziały
administracyjne. W sytuacji obszarów cechujących się
charakterystycznymi walorami przyrodniczymi
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Niezrealizowany
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i krajobrazowymi, a położonych na terenie kilku
województw (np. Pustynia Błędowska), korzystniejsze
wydaje się funkcjonowanie jednej struktury
organizacyjnej i określenie zasad współdziałania
właściwych organów administracji.

24.

Realizacja
ustawowych zadań
w parkach
krajobrazowych

Ustawa z dnia
16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody
(Dz.U. z 2009 r.
Nr 151, poz. 1220
ze zm.)

Nowelizacja ustawy o ochronie
przyrody, w tym wskazanie
organu sprawującego nadzór nad
parkami krajobrazowymi oraz
zakresu i form tego nadzoru.

Niezrealizowany

Ustawa o ochronie przyrody, dając sejmikowi
województwa kompetencje tworzenia parków
krajobrazowych i nadawania im statutu, nie wskazała
jednoznacznie organu nadzorującego parki. Konwent
Marszałków Województw RP już w 2010 r. zwracał się
do Ministra Środowiska o uregulowanie tej kwestii.
Do czasu zakończenia kontroli stosowne regulacje nie
zostały wprowadzone. W informacji udzielonej NIK,
w trybie art. 29 ust. 2 lit. f ustawy o NIK, Minister
Środowiska stwierdził między innymi, że zagadnienie
to uwzględniane jest w toku prowadzonych prac nad
założeniami do nowej ustawy o ochronie przyrody.

25.

Realizacja
ustawowych zadań
w parkach
krajobrazowych

Ustawa z dnia
16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody
(Dz.U. z 2009 r.
Nr 151, poz. 1220
ze zm.)

Nowelizacja ustawy o ochronie
przyrody, w tym ustalenie zasad
i zakresu wykonywania przez
Służby Parków Krajobrazowych
zadań w odniesieniu do innych
form ochrony przyrody
położonych na terenie parku
krajobrazowego.

Niezrealizowany

Zgodnie z art. 107 ust. 2 pkt 4 ustawy o ochronie
przyrody do zadań Służby Parku Krajobrazowego
należy realizacja zadań związanych z ochroną innych
form ochrony przyrody w granicach parku
krajobrazowego. Regulacja ta budzi jednak
kontrowersje i wątpliwości interpretacyjne oraz rodzi
kolizję kompetencji, jeżeli na obszarze parku
krajobrazowego znajdują się inne formy ochrony
przyrody. Z przepisów uoop nie wynika obowiązek
uzgadniania podejmowanych przez SPK działań,
wykonywania poleceń lub stosowania się do
wytycznych innych organów w zakresie realizacji ich
zadań związanych z ochroną form przyrody
znajdujących się w granicach parków krajobrazowych.

26.

Realizacja
ustawowych zadań
w parkach
krajobrazowych

Ustawa z dnia
16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody
(Dz.U. z 2009 r.
Nr 151, poz. 1220
ze zm.)

Nowelizacja ustawy o ochronie
przyrody, w tym określenie, w art.
16, zasad i trybu wprowadzania
zmian zakazów ustalonych dla
danego parku i obowiązku
uzgadniania z regionalnym
dyrektorem ochrony środowiska
projektowanych zmian.

Niezrealizowany

Obowiązujące przepisy prawa nie regulują zasad
i trybu wprowadzania zmian zakazów, ustalonych dla
danego parku w aktach prawa miejscowego
dotyczących tych parków, a działania kontrolowanych
samorządów województw w tym zakresie były
zróżnicowane.

27.

Realizacja
ustawowych zadań
w parkach
krajobrazowych

Ustawa z dnia
16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2009 r.
Nr 151, poz. 1220
ze zm.); ustawa
z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U.
z 2012 r., poz. 647
ze zm.)

Nowelizacja ustawy o ochronie
Niezrealizowany
przyrody, w tym wprowadzenie
instrumentów prawnych dających
dyrektorom parków
krajobrazowych lub zespołów tych
parków możliwość uczestnictwa
w postępowaniach
administracyjnych dotyczących
realizacji inwestycji na terenie
parków.

Największym zagrożeniem dla zachowania walorów
parków była presja inwestycyjna, a w szczególności
presja osadnicza na cennych przyrodniczo terenach
analizowanych parków. Kierujący parkami i zespołami
parków, poza możliwością składania wniosków do
miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego w zakresie obszarów wchodzących
w skład parków krajobrazowych, nie posiadali
instrumentów prawnych zapewniających uczestnictwo
w postępowaniach administracyjnych dotyczących
realizacji inwestycji na terenie parków, które
umożliwiałyby realny wpływ na kształtowanie polityki
przestrzennej, w sytuacji gdy właściwe gminy nie
uchwaliły mpzp. W ocenie NIK brak obowiązku
informowania dyrektorów parków lub zespołów parków
krajobrazowych przez właściwe organy administracji
publicznej o wszczynanych postępowaniach
administracyjnych w sprawie inwestycji planowanych
do realizacji na terenie parków krajobrazowych
utrudnia SPK podejmowanie działań mających na celu
zapobieżenie ewentualnym nieprawidłowościom w tym
zakresie, mogącym doprowadzić do dewastacji terenu.
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28.

Realizacja
ustawowych zadań
w parkach
krajobrazowych

Art. 115 ustawy
z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie
przyrody (Dz.U.
z 2009 r. Nr 151,
poz. 1220 ze zm.)

Nowelizacja ustawy o ochronie
przyrody, w tym zmiana
w art. 115 zasad rozmieszczenia
tablic informujących
o obowiązujących w parku
krajobrazowym zakazach,
z uwzględnieniem miejsc
koncentracji ruchu turystycznego.

29.

Realizacja
ustawowych zadań
w parkach
krajobrazowych

Nowelizacja ustawy
Niezrealizowany
o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko
w celu określenia ogólnych zasad
i zakresu współpracy
regionalnych dyrektorów ochrony
środowiska z dyrektorami parków
krajobrazowych lub zespołów tych
parków, o której mowa w art. 124
tej ustawy.

30.

Realizacja
ustawowych zadań
w parkach
krajobrazowych

Ustawa z dnia
3 października
2008 r.
o udostępnianiu
informacji
o środowisku i jego
ochronie, udziale
społeczeństwa
w ochronie
środowiska oraz
o ocenach
oddziaływania na
środowisko (Dz.U.
Nr 199, poz. 1227
ze zm.)
Rozporządzenie
Ministra Środowiska
z dnia 10 grudnia
2004 r. w sprawie
wzorów tablic (Dz.U.
Nr 268, poz. 2665)

31.

Realizacja
ustawowych zadań
w parkach
krajobrazowych

32.

Realizacja
ustawowych zadań
w parkach
krajobrazowych
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Niezrealizowany

Wprowadzenie zmian
Niezrealizowany
w rozporządzeniu z dnia
10 grudnia 2004 r. w sprawie
wzorów tablic, dotyczących
w szczególności rozmiarów
ustalonego wzoru tablic
informujących o zakazach na
terenie parku krajobrazowego.
Rozporządzenie
Wydanie, na podstawie art. 113
Zrealizowany
Ministra Środowiska
ust. 1a ustawy o ochronie
z dnia 11 września
przyrody, rozporządzenia
2012 r. w sprawie
określającego zakres informacji
centralnego rejestru
gromadzonych w centralnym
form ochrony
rejestrze form ochrony przyrody,
przyrody (Dz.U.
organizację, tryb i standardy
z 2012 r., poz. 1080) techniczne tworzenia rejestru,
sposób aktualizacji rejestru oraz
udostępniania danych zawartych
w rejestrze – z uwzględnieniem
konieczności zapewnienia
kompletnej i jednolitej informacji
o formach ochrony przyrody
w Rzeczypospolitej Polskiej.
Ustawa z dnia
Nowelizacja ustawy o planowaniu Niezrealizowany
27 marca 2003 r.
i zagospodarowaniu
o planowaniu
przestrzennym w celu
i zagospodarowaniu
wprowadzenia przepisu
przestrzennym (Dz.U. zobowiązującego właściwe
z 2012 r., poz. 647 ze organy do wydawania decyzji
zm.)
o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego oraz decyzji
o warunkach zabudowy dla
terenów objętych studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego gminy, które nie
będą pozostawały w sprzeczności
z ustaleniami tego studium.

Umieszczanie tablic informujących o zakazach na
terenie PK w miejscach i formie określonej przepisami
wydaje się mało uzasadnione, zarówno ze względów
ekonomicznych, jak i merytorycznych. Istnieje
potrzeba rozważenia zmiany określonego wzoru
tablicy informującej o zakazach obowiązujących na
terenie parku, w tym jej rozmiaru, jak również
celowości umieszczania takich tablic na obrzeżach lub
w pobliżu PK.
Przepisy prawne nie regulowały formy i zakresu
współpracy regionalnych dyrektorów ochrony
środowiska z dyrektorami parków krajobrazowych lub
zespołów parków krajobrazowych. Brak takich
regulacji może skutkować powielaniem działań na
terenie parków krajobrazowych lub – odwrotnie – ich
zaniechaniem.

Umieszczanie tablic informujących o zakazach na
terenie PK w formie określonej przepisami wydaje się
mało uzasadnione, zarówno ze względów
ekonomicznych, jak i merytorycznych. Istnieje
potrzeba rozważenia zmiany określonego wzoru
tablicy informującej o zakazach obowiązujących na
terenie parku, w tym jej rozmiaru.

Wskazana problematyka nie została wyraźnie
uregulowana i budzi liczne kontrowersje, m.in.
w działalności organów administracji publicznej.
W toku kontroli ustalono, że wystąpiły przypadki
uchylania przez Generalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska postanowień regionalnych dyrektorów
ochrony środowiska odmawiających uzgodnienia
planowanych inwestycji na terenie parku
krajobrazowego, jako między innymi sprzecznych
z zapisami obowiązujących studiów uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Na przykład w uzasadnieniu do postanowienia
z 30 maja 2011 r. dotyczącego inwestycji na terenie
Szczecińskiego Parku Krajobrazowego „Puszcza
Bukowa” GDOŚ, przytaczając wyrok Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Lublinie (sygn. II SA/Lu
282/10), wskazał, że zapisy studium nie mogą
stanowić podstawy prawnej do wydawania decyzji
administracyjnych. Przyjęte przez GDOŚ stanowisko
powodowało w efekcie sytuację, że dla terenów
objętych jednoznacznym zakazem zabudowy,
zawartym w obowiązującym studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego, mogła
być wydana decyzja rażąco sprzeczna z tym
zakazem. Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 6 sierpnia
2009 r. (sygn. II OSK 1250/08) zaprezentował pogląd
odmienny od stanowiska GDOŚ. NSA stwierdził, że
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33.

Realizacja
programów
zwalczania
salmonelli
w stadach kur

Ustawa z dnia
29 sierpnia 1997 r. –
Ordynacja podatkowa
(Dz.U. z 2012 r.,
poz. 749 ze zm.)

Nowelizacja ustawy – Ordynacja
podatkowa, polegająca na
wprowadzeniu wojewódzkich
i powiatowych lekarzy weterynarii
do katalogu podmiotów
uprawnionych do otrzymywania
od organów podatkowych
informacji o prowadzeniu
działalności gospodarczej
w ramach działów specjalnych
produkcji rolnej.

Niezrealizowany

34.

Realizacja
programów
zwalczania
salmonelli
w stadach kur

Art. 57 ustawy 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.)

Opracowanie projektu nowelizacji
ustawy o ochronie zdrowia
zwierząt i zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt, dotyczącej
określenia upoważnienia dla
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
do wydawania rozporządzeń
wprowadzających programy
zwalczania chorób zakaźnych
zwierząt.

Niezrealizowany

chociaż stosownie do art. 9 ust. 5 upzp studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego nie jest aktem prawa miejscowego
i nie może stanowić podstawy prawnej do wydania
decyzji o warunkach zabudowy, to powyższa regulacja
nie oznacza, że decyzje administracyjne wydawane
dla terenów objętych studium mogą być sprzeczne
z jego ustaleniami. NSA zauważył ponadto, że z treści
studium powinny wynikać lokalne zasady
zagospodarowania przestrzennego, zaś
skonkretyzowane działania w zakresie zmiany
przeznaczenia terenu położonego na obszarze gminy,
przewidziane w mpzp oraz w decyzjach o warunkach
zabudowy, powinny być formułowane i realizowane
zgodnie z tymi zasadami. Inaczej, zdaniem NSA,
powodowałoby to sytuację, w której określony zapis
studium musiałby być uwzględniony w uchwalonym
dla danego terenu mpzp, natomiast wydana dla tego
samego terenu decyzja o warunkach zabudowy
mogłaby być z tym zapisem studium całkowicie
sprzeczna. Taka wykładnia, zdaniem NSA, byłaby nie
do pogodzenia z zasadami prawnego systemu
planowania przestrzennego w Polsce
i niedopuszczalna w demokratycznym państwie
prawnym, a przez to sprzeczna z Konstytucją RP.
Niezależnie od ww. wyroku Izba postuluje wyraźne
uregulowanie omawianego zagadnienia w ustawie
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Kontrola wykazała, że wielu właścicieli stad kur,
pomimo obowiązku wynikającego z ustawy 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.), nie zgłaszało
faktu prowadzenia takiej działalności powiatowym
lekarzom weterynarii, natomiast zgłaszało – zgodnie
z przepisami prawa podatkowego – prowadzenie tej
działalności, zaliczanej do działów specjalnych
produkcji rolnej, właściwym naczelnikom urzędów
skarbowych. W konsekwencji stada te nie były objęte
krajowymi programami zwalczania niektórych
serotypów salmonelli w hodowlanych stadach kur
i w stadach towarowych kur niosek, wprowadzonymi
rozporządzeniami Rady Ministrów w latach 20072012. Na terenie działania skontrolowanych 6
wojewódzkich inspektoratów weterynarii dotyczyło to
10,6 proc. podmiotów utrzymujących stada kur.
Zwalczanie salmonellozy w warunkach określonych
w krajowych programach zwalczania niektórych
serotypów salmonelli w hodowlanych stadach kur
i w stadach towarowych kur niosek rozpoczęto
w stadach hodowlanych kur w 2007 r., a w stadach
towarowych kur niosek w 2008 r. Zgodnie z art. 57
ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt krajowe programy
opracowuje Główny Lekarz Weterynarii, zatwierdza
Komisja Europejska, a wprowadza Rada Ministrów
w drodze rozporządzeń. Kontrola wykazała, że
krajowe programy wprowadzane były w życie
z kilkumiesięcznymi opóźnieniami, a więc nie
zapewniały ciągłości ich obowiązywania. Z reguły KE
zatwierdzała programy pod koniec roku
poprzedzającego ich obowiązywanie, natomiast
rozporządzenia Rady Ministrów zaczynały
obowiązywać od kwietnia lub maja, a nie od
1 stycznia. W świetle powyższego rozważenia
wymaga zasadność dalszego obowiązywania ww.
przepisu zobowiązującego Radę Ministrów do
wprowadzania krajowych programów w drodze
rozporządzeń. Zmiana mogłaby polegać na
upoważnieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do
wydawania rozporządzeń w tym zakresie, tym bardziej
że krajowe programy w całości realizowane są przez
organy weterynarii podlegające MRiRW.
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35.

Realizacja
programów
zwalczania
salmonelli
w stadach kur

Art. 49 ustawy 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.)

Opracowanie projektu nowelizacji
ustawy o ochronie zdrowia
zwierząt i zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt, dotyczącej
rozszerzenia katalogu przesłanek
umożliwiających oraz
ograniczających wypłaty
odszkodowań w ramach
programów zwalczania chorób
zakaźnych zwierząt.

Niezrealizowany

36.

Realizacja
programów
zwalczania
salmonelli
w stadach kur

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.)

Opracowanie projektu nowelizacji
ustawy o ochronie zdrowia
zwierząt i zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt dotyczącej
uregulowania zasad wypłaty
odszkodowań przez powiatowych
lekarzy weterynarii na podstawie
jednolitych stawek i kryteriów lub
dokonanie zmiany przez
wyłączenie możliwości wypłaty
odszkodowań za kury nioski i jaja
konsumpcyjne.

Niezrealizowany

37.

Opłaty planistyczne
i roszczenia
odszkodowawcze
w związku
z uchwaleniem lub
zmianą planów
miejscowych

Art. 37 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U.
z 2012 r., poz. 647
ze zm.)

Zmiana art. 37 ust. 1 upzo
i doprowadzenie do spójności
zdania pierwszego tego przepisu
z art. 36 ust. 4 upzp 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.

Niezrealizowany

38.

Opłaty planistyczne
i roszczenia
odszkodowawcze
w związku
z uchwaleniem lub
zmianą planów
miejscowych

Ustawa z dnia
27 marca 2003 r.
o planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U.
z 2012 r., poz. 647
ze zm.)

Wprowadzenie w upzp, dla
potrzeb ustalania opłat, definicji
pojęcia „zbycie nieruchomości”,
uwzględniającej w jej zakresie
odpłatność czynności prawnej
(zgodnie z orzecznictwem sądów
administracyjnych) oraz
traktującej na równi ze zbyciem
nieruchomości przez właściciela
zbycie prawa użytkowania
wieczystego przez użytkownika
wieczystego.

Niezrealizowany

39.

Opłaty planistyczne
i roszczenia
odszkodowawcze
w związku
z uchwaleniem lub
zmianą planów
miejscowych

Ustawa z dnia
27 marca 2003 r.
o planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U.
z 2012 r., poz. 647 ze
zm.); ustawa z dnia
21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce
nieruchomościami
(Dz.U. z 2010 r.
Nr 102, poz. 651
ze zm.)

Jednoznaczne i precyzyjne
uregulowanie zasad określania
wartości nieruchomości dla
ustalenia opłaty planistycznej
i wysokości roszczeń
odszkodowawczych.

Niezrealizowany
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W krajowych programach dla stad kur niosek
w niektórych latach rozszerzono katalog przesłanek
wypłaty odszkodowań – określony w art. 49 ust. 5
uoozz – o przetworzone termicznie jaja pochodzące
ze stad zakażonych. W rezultacie wypłacono 12,2 mln
zł na podstawie rozszerzonego przez Radę Ministrów
w rozporządzeniach w sposób nieuprawniony
ustawowego katalogu tych przesłanek. Z kolei
w obowiązujących krajowych programach w stadach
hodowlanych kur na lata 2010-2011 poszerzono
katalog okoliczności uniemożliwiających wypłatę
odszkodowań o okoliczności niewymienione w art. 49
ust. 7 uoozz, w wyniku czego nie wypłacono
1,2 mln zł. Działania te – jak wyjaśnił Główny Lekarz
Weterynarii – miały na celu ograniczenie wydatków
ze środków budżetu państwa. Zdaniem NIK należy
dokonać zmian w systemie odszkodowań w kierunku
uszczegółowienia przepisów określających przesłanki
umożliwiające i ograniczające uzyskanie
odszkodowania.
Wartość rynkowa kur z likwidowanych stad była
ustalana jako średnia kwot oszacowania przyjętych
przez dwóch rzeczoznawców i powiatowego lekarza
weterynarii. W związku z nieokreśleniem kryteriów
przeprowadzanych szacunków różnice w szacowaniu
wartości kur były bardzo duże. Wyceny kur
dokonywane przez rzeczoznawców były niekiedy
wyższe nawet o około 100 proc. od wycen
powiatowych lekarzy weterynarii. W rezultacie różnice
pomiędzy ustaloną wartością rynkową kur w stadach
w zbliżonym wieku na terenie działania różnych
powiatowych inspektoratów weterynarii sięgały nawet
300 proc. Należy rozważyć wprowadzenie zasady
wypłacania odszkodowań przez powiatowych
inspektorów weterynarii według ustalonych przez
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jednolitych stawek
i kryteriów.
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40.

Opłaty planistyczne
i roszczenia
odszkodowawcze
w związku
z uchwaleniem lub
zmianą planów
miejscowych

Art. 37 ust. 9 ustawy
z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U.
z 2012 r., poz. 647
ze zm.)

Zmiana art. 37 ust. 9 upzp
i określenie jako daty
początkowej, od której biegnie
termin do wypłaty
odszkodowania, daty otrzymania
przez gminę od wnioskodawcy
lub rzeczoznawcy majątkowego
operatu szacunkowego,
będącego podstawą do ustalenia
wysokości odszkodowania.

Niezrealizowany

41.

Opłaty planistyczne
i roszczenia
odszkodowawcze
w związku
z uchwaleniem lub
zmianą planów
miejscowych

Ustawa z dnia
27 marca 2003 r.
o planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U.
z 2012 r., poz. 647
ze zm.)

Zlikwidowanie luki prawnej
Niezrealizowany
w regulacji związanej
z ustalaniem stawki procentowej
opłaty w związku ze wzrostem
wartości nieruchomości na skutek
wydania decyzji o warunkach
zabudowy (art. 63 ust. 3 w zw.
Z art. 36 ust. 4 i art. 37 ust. 6 oraz
art. 15 ust. 2 pkt 12 upzp).

42.

Opłaty planistyczne
i roszczenia
odszkodowawcze
w związku
z uchwaleniem lub
zmianą planów
miejscowych

Art. 36 ustawy z dnia
27 marca 2003 r.
o planowaniu i
zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U.
z 2012 r., poz. 647 ze
zm.) oraz § 4 pkt 13
rozporządzenia
Ministra Infrastruktury
z dnia 26 sierpnia
2003 r. w sprawie
wymaganego zakresu
projektu miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
(Dz.U. Nr 164,
poz. 1587)

Wprowadzenie do ustawy
Niezrealizowany
o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym 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.
Proponowanej zmianie powinna
towarzyszyć zmiana § 4 pkt 13
rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia
2003 r. w sprawie wymaganego
zakresu projektu miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego, według którego
ustalenia dotyczące stawek
procentowych stanowiących
podstawę do określania opłaty,
o której mowa w art. 36 ust. 4
ustawy, powinny zawierać stawki
procentowe w przedziale od 0 do
30 proc. i dotyczyć wszystkich
terenów określonych w projekcie
planu miejscowego.

43.

Wykonanie
wniosków
pokontrolnych
przez adresatów
wystąpień
skierowanych po
kontroli nr I/08/003 –
Skuteczność
stosowania
środków
egzekucyjnych
przez powiatowych
inspektorów
nadzoru
budowlanego
w latach 2003-2007

Rozdział 3 ustawy
z dnia 5 czerwca
1998 r.
o samorządzie
powiatowym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142,
poz. 1592 ze zm.)
oraz rozdział
8 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. –
Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r.
Nr 243, poz. 1623
ze zm.)

Weryfikacja rozstrzygnięć
dotyczących usytuowania
w systemie administracji i zasad
finansowania działalności
powiatowych inspektoratów
nadzoru budowlanego w celu
zapewnienia ich prawidłowego
funkcjonowania oraz
wzmocnienia nadzoru nad nimi.

Niezrealizowany

Usytuowanie organizacyjne jednostek nadzoru
budowlanego szczebla powiatowego stwarza ryzyko
co do zachowania pełnej bezstronności i niezależności
organów nadzoru budowlanego przy wykonywaniu
zadań z zakresu prawa budowlanego. W świetle
aktualnych przepisów powiatowe inspektoraty nadzoru
budowlanego stanowią aparat pomocniczy
kierowników powiatowych inspekcji i są powiatowymi
jednostkami budżetowymi w rozumieniu przepisów
ustawy o finansach publicznych. Jednostki te nie są
jednostkami organizacyjnymi powiatu, natomiast
wchodzą w skład powiatowej administracji zespolonej,
a na realizację zadań tej inspekcji powiat otrzymuje
dotacje celowe z budżetu państwa. Równocześnie
przepisy dotyczące samorządu powiatowego
określają, że do zadań publicznych powiatu należy
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zapewnienie wykonywania określonych w ustawach
zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb,
inspekcji i straży. Nieprecyzyjne unormowanie zakresu
tego zadania powoduje, że część powiatów
dofinansowuje ze środków własnych działalność
powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego,
a część uważa, że nie ma do tego wystarczających
podstaw prawnych. Sprawne funkcjonowanie
jednostek nadzoru budowlanego szczebla
powiatowego ogranicza również rozproszenie nadzoru
nad powiatowymi inspektoratami nadzoru
budowlanego – kontrolę działalności wykonuje Główny
Inspektor Nadzoru Budowlanego, kontrolę instancyjną
sprawuje wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego,
starosta powołuje powiatowego inspektora nadzoru
budowlanego, a zarząd powiatu podejmuje decyzje
w sprawach dotyczących budżetu inspektoratu.
44.

Wykonanie
wniosków
pokontrolnych
przez adresatów
wystąpień
skierowanych po
kontroli nr I/08/003 –
Skuteczność
stosowania
środków
egzekucyjnych
przez powiatowych
inspektorów
nadzoru
budowlanego
w latach 2003-2007

Ustawa z dnia
17 czerwca 1966 r.
o postępowaniu
egzekucyjnym
w administracji (Dz.U.
z 2012 r., poz. 1015
ze zm.) oraz ustawa
z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U.
z 2009 r. Nr 157,
poz. 1240 ze zm.)

45.

Wykonanie
wniosków
pokontrolnych
przez adresatów
wystąpień
skierowanych po
kontroli nr I/08/003 –
Skuteczność
stosowania
środków
egzekucyjnych
przez powiatowych
inspektorów
nadzoru
budowlanego
w latach 2003-2007

Załącznik nr 24 i 25
do rozporządzenia
Ministra Finansów
z dnia 22 listopada
2001 r. w sprawie
wykonania niektórych
przepisów ustawy
o postępowaniu
egzekucyjnym
w administracji (Dz.U.
Nr 137, poz. 1541
ze zm.)

46.

Informacja
o wynikach kontroli
wykonania w 2011
roku budżetu
państwa w części 01
Kancelaria
Prezydenta
Rzeczypospolitej
Polskiej

47.

Wyłączanie gruntów
z produkcji rolniczej
i jego skutki dla
ewidencji
podatkowej
w gminach w latach
2007-2012
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Doprecyzowanie obowiązujących
przepisów prawa w sposób
pozwalający na jednoznaczne
ustalenie charakteru środków
finansowych pozyskiwanych
przez organy nadzoru
budowlanego z tytułu grzywien
w celu przymuszenia oraz
zaliczek na koszty wykonań
zastępczych, a w przypadku
zmian określających, że środki te
nie stanowią dochodów
publicznych, szczegółowe
określenie trybu ich
wykorzystania przez jednostki
budżetowe oraz weryfikację
klasyfikacji środków finansowych.
Ustalenie wzorów tytułów
wykonawczych stosowanych
w egzekucji obowiązków
o charakterze niepieniężnym,
zawierających prawidłową
podstawę prawną prowadzenia
egzekucji administracyjnej.

Niezrealizowany

Obowiązujące uregulowania prawne nie dają
możliwości jednoznacznego ustalenia charakteru
środków pieniężnych uzyskanych w związku ze
stosowaniem środków egzekucyjnych przez
powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego.
Objęte kontrolą jednostki odprowadzały środki z tytułu
grzywien w celu przymuszenia na rachunek dochodów
budżetu państwa; inaczej postępowały natomiast
w przypadku zaliczek na koszty wykonania
zastępczego – część jednostek uznawała te środki za
dochody publiczne, a inne jednostki wskazywały, że
środki z tego tytułu nie podlegają odprowadzeniu na
rachunek dochodów budżetu państwa i powinny być
gromadzone na wyodrębnionym rachunku
depozytowym.

Niezrealizowany

Kontrola wykazała również, że wzory tytułów
wykonawczych, stosowane przez powiatowych
inspektorów nadzoru budowlanego w egzekucji
obowiązków o charakterze niepieniężnym, zawierały
nieprawidłową podstawę prawną prowadzenia
egzekucji administracyjnej. Wynikało to z błędu we
wzorach tych tytułów wykonawczych ustalonych
rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia
22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych
przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji.

Ustawa z dnia
18 kwietnia 1985 r.
o Narodowym
Funduszu
Rewaloryzacji
Zabytków Krakowa
(Dz.U. Nr 21,
poz. 90 ze zm.)

Niezbędna jest aktualizacja
przepisów ustawy o Narodowym
Funduszu Rewaloryzacji
Zabytków Krakowa, które są
nieadekwatne do obecnie
obowiązujących unormowań
kształtujących system finansów
publicznych.

Niezrealizowany

Regulacje dotyczące NFRZK wynikające z ustawy
z dnia 18 kwietnia 1985 r. są nieadekwatne do
obecnie obowiązujących unormowań kształtujących
system finansów publicznych. W art. 7 tej ustawy
zawarte jest odesłanie do ustawy o finansach
publicznych, podczas gdy NFRZK nie jest
państwowym funduszem celowym, nie jest także
jednostką sektora finansów publicznych. Zatem środki
wydatkowane z NFRZK nie mają charakteru środków
publicznych, do których nawiązuje art. 7 ustawy.

Ustawa z dnia
3 lutego 1995 r.
o ochronie gruntów
rolnych i leśnych
(Dz.U. z 2004 r.
Nr 121, poz. 1266
ze zm.)

Normatywne określenie momentu
wyłączenia gruntu z produkcji
rolniczej lub leśnej poprzez
wskazanie katalogu zdarzeń,
które przesądzają o rozpoczęciu
innego niż rolnicze lub leśne
użytkowania gruntu i sposobu ich
dokumentowania.

Niezrealizowany

Kontrolowane organy (z nielicznymi wyjątkami) nie
posiadały informacji, kiedy faktycznie następuje
rozpoczęcie nierolniczego użytkowania gruntu
rolnego. Stoją bowiem na stanowisku, że obowiązek
zgłoszenia zmiany na gruncie ciąży na inwestorze.
W związku z powyższym nie podejmują żadnych
działań w celu wyegzekwowania tego obowiązku od
inwestorów, reprezentując pogląd, że nie dysponują
w tym zakresie wystarczającymi instrumentami
prawnymi. Konsekwencją takiej postawy są
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opóźnienia w ujawnianiu zmian w ewidencji gruntów
i budynków (związanych z wyłączaniem) w stosunku
do momentu faktycznego wyłączenia gruntu
z produkcji rolniczej. Skutkiem tego są nieaktualne
dane w ewidencji oraz zmniejszenie dochodów gmin
z tytułu podatku od nieruchomości.
48.

Wyłączanie gruntów
z produkcji rolniczej
i jego skutki dla
ewidencji
podatkowej
w gminach w latach
2007-2012

Ustawa z dnia
3 lutego 1995 r.
o ochronie gruntów
rolnych i leśnych
(Dz.U. z 2004 r.
Nr 121, poz. 1266
ze zm.)

Podjęcie działań mających na
Niezrealizowany
celu nowelizację ustawy
o ochronie gruntów rolnych
i leśnych w zakresie
dostosowania terminów
naliczania oraz powstania
obowiązku uiszczenia należności
i opłat do normatywnie
określonego momentu wyłączenia
gruntu z produkcji rolniczej.

Procesy inwestycyjne trwają z reguły kilka, a nawet
kilkanaście lat, tak więc ujawnienie wyłączenia jest
znacznie opóźnione i skutkuje niemożnością
naliczenia podatku od nieruchomości od momentu
zaistnienia przesłanek do ujawnienia w ewidencji
zmiany oznaczenia sposobu użytkowania gruntu.
Stwierdzony upływ czasu pomiędzy datą ostatecznej
decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntu z produkcji
a wprowadzeniem zmiany w ewidencji wynosił
w kontrolowanej grupie spraw średnio 4 lata,
a w przypadku skrajnym – 19 lat (Starostwo
Powiatowe w Wadowicach).

49.

Wyłączanie gruntów
z produkcji rolniczej
i jego skutki dla
ewidencji
podatkowej
w gminach w latach
2007-2012

Ustawa z dnia
3 lutego 1995 r.
o ochronie gruntów
rolnych i leśnych
(Dz.U. z 2004 r.
Nr 121, poz. 1266
ze zm.)

Podjęcie działań mających na
celu nowelizację ustawy
o ochronie gruntów rolnych
i leśnych w zakresie rozważenia
możliwości wprowadzenia
waloryzacji stawek służących do
obliczenia należności i opłat
rocznych tak, aby uwzględnić
wzrost cen nieruchomości
w Polsce.

Z uwagi na obowiązek pomniejszania należności
o wartość rynkową wyłączanego gruntu (art. 12 ust. 6
ustawy) do rzadkości należały przypadki, w których
strona zobligowana została do zapłaty jednorazowej
należności. Przepisy ustawy nie przewidują
mechanizmu waloryzacji stawek za wyłączenie
z produkcji rolniczej 1 ha gruntów rolnych.
W większości zbadanych spraw cena rynkowa
wyłączanego gruntu znacznie przekraczała wartość
należności obliczoną według przepisów ustawy.

50.

Wyłączanie gruntów
z produkcji rolniczej
i jego skutki dla
ewidencji
podatkowej
w gminach w latach
2007-2012

Art. 12a ustawy
z dnia 3 lutego
1995 r. o ochronie
gruntów rolnych
i leśnych (Dz.U.
z 2004 r. Nr 121,
poz. 1266 ze zm.)

Podjęcie działań mających na
Niezrealizowany
celu nowelizację ustawy
o ochronie gruntów rolnych
i leśnych w zakresie
doprecyzowania zakresu
zwolnienia z opłat i należności
określonego w art. 12a tej ustawy.

51.

Wyłączanie gruntów
z produkcji rolniczej
i jego skutki dla
ewidencji
podatkowej
w gminach w latach
2007-2012

Art. 28 ust. 1 i ust. 2
ustawy z dnia
3 lutego 1995 r.
o ochronie gruntów
rolnych i leśnych
(Dz.U. z 2004 r.
Nr 121, poz. 1266
ze zm.)

Podjęcie działań mających na
Niezrealizowany
celu nowelizację ustawy
o ochronie gruntów rolnych
i leśnych w zakresie
jednoznacznego sformułowania
art. 28 ust. 1 i 2, w szczególności
w zakresie przesłanek stosowania
sankcji za wyłączenia gruntu bez
zezwolenia lub niezgodnie
z przepisami ustawy oraz
sposobu naliczania należności
i opłat w przypadku wydania
decyzji z urzędu.

52.

Wyłączanie gruntów
z produkcji rolniczej
i jego skutki dla
ewidencji
podatkowej
w gminach w latach
2007-2012

Ustawa z dnia
3 lutego 1995 r.
o ochronie gruntów
rolnych i leśnych
(Dz.U. z 2004 r.
Nr 121, poz. 1266
ze zm.)

Podjęcie działań mających na
celu nowelizację ustawy
o ochronie gruntów rolnych
i leśnych w zakresie uściślenia
zasad sporządzania sprawozdań
dotyczących wyłączenia gruntów
z produkcji rolniczej.

Niezrealizowany

W ponad połowie zbadanych przypadków zezwolenia
na wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej służyły
przeznaczeniu ich na cele
budownictwa mieszkaniowego, co związane było ze
zwolnieniem z obowiązku uiszczenia opłat i należności
na podstawie art. 12a. Ustalenia kontroli wskazują na
nieprawidłowości w stosowaniu tego przepisu poprzez
rozszerzającą interpretację zawartej w nim klauzuli
generalnej celów budownictwa mieszkaniowego.

Niezrealizowany
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53.

Rozbudowa
i modernizacja
infrastruktury
wodno-ściekowej
w regionie Wielkich
Jezior Mazurskich –
MASTERPLAN dla
Wielkich Jezior
Mazurskich

Art. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym
odprowadzaniu
ścieków (Dz.U.
z 2006 r. Nr 123,
poz. 858 ze zm.)

Doprecyzowanie definicji
przyłącza kanalizacyjnego.

Niezrealizowany

Literalna wykładnia art. 2 pkt 5 wskazanej ustawy nie
pozwala na jednoznaczne rozstrzygnięcie, czy
przyłącze to odcinek przewodu między studzienką
(granicą nieruchomości) a budynkiem, czy też między
studzienką (granicą nieruchomości) a siecią
kanalizacyjną. Ministerstwo Transportu i Gospodarki
Wodnej zaproponowało zmianę definicji przyłącza
kanalizacyjnego z nałożeniem na przedsiębiorstwo
wodno-kanalizacyjne obowiązków w zakresie jego
budowy i zapewnienia niezawodnego działania.

54.

Gospodarowanie
nieruchomościami
Skarbu Państwa
przez służby
mundurowe –
Policję i Straż
Graniczną –
podległe Ministrowi
Spraw
Wewnętrznych

Wydanie
rozporządzenia na
podstawie art. 7
ust. 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. –
Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r.
Nr 243, poz. 1623
ze zm.)

Niezwłoczne doprowadzenie do
ostatecznego prawnego
uregulowania kwestii
funkcjonowania strzelnic
ćwiczebnych, z uwzględnieniem
specyfiki szkoleń i konieczności
zapewnienia bezpieczeństwa ich
użytkownikom.

Niezrealizowany

W obu formacjach nie zdołano doprowadzić do
ostatecznego uregulowania zasad i warunków
technicznych użytkowania strzelnic ćwiczebnych.
Obowiązek taki – stosownie do delegacji zawartej
w art. 7 ust. 2 prawa budowlanego – spoczywał na
Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji
(obecnie MSW). Rozwiązanie problemu użytkowania
strzelnic ćwiczebnych znajdowało się w początkowej
fazie. Minister SW poinformował NIK, że trwają
dopiero uzgodnienia międzyresortowe dotyczące
powołania przez Prezesa Rady Ministrów zespołu
„ds. opracowania rozporządzenia w sprawie
dodatkowych warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki służące bezpieczeństwu lub
obronności państwa”.

55.

Przygotowanie
podmiotów
krajowego systemu
ratowniczogaśniczego do
działań ratownictwa
technicznego na
drogach
i autostradach

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)

Przeprowadzenie analizy obecnie
obowiązujących zasad
i standardów wyposażenia
jednostek organizacyjnych
Państwowej Straży Pożarnej
i stosownie do jej wyników
zainicjowanie działań
legislacyjnych mających na celu
zmiany w normatywach
wyposażenia.

Niezrealizowany

Komendant Główny PSP poinformował, że powołał
zespół roboczy do prac nad nowelizacją
rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad
wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej
Straży Pożarnej.

56.

Przygotowanie
podmiotów
krajowego systemu
ratowniczogaśniczego do
działań ratownictwa
technicznego na
drogach
i autostradach

Rozporządzenie
Ministra Spraw
Wewnętrznych
i Administracji z dnia
24 października
2005 r. w sprawie
czynności kontrolnorozpoznawczych
przeprowadzanych
przez Państwową
Straż Pożarną (Dz.U.
Nr 225, poz. 1934)

57.

Działalność
i finansowanie
warsztatów terapii
zajęciowej
w województwie
wielkopolskim

Rozporządzenie
Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki
Społecznej z dnia
25 marca 2004 r.
w sprawie warsztatów
terapii zajęciowej
(Dz.U. Nr 63,
poz. 587)

Zainicjowanie działań
Niezrealizowany
legislacyjnych w celu
uwzględnienia przeprowadzonych
przez Państwową Straż Pożarną
odbiorów i kontroli na drogach
i autostradach w załącznikach do
rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji
z dnia 24 października 2005 r.
w sprawie czynności kontrolnorozpoznawczych
przeprowadzanych przez
Państwową Straż Pożarną.
Wyposażenie rad programowych Niezrealizowany
warsztatów w uprawnienia do
podejmowania decyzji o formach
dalszej terapii lub też o jej
zakończeniu.
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Komendant Główny PSP nie odniósł się do zawartego
we wniosku zainicjowania działań legislacyjnych,
natomiast poinformował o podjęciu działań
wewnętrznych mających na celu zwiększenia udziału
PSP w odbiorach i kontrolach na drogach
i autostradach oraz ujednolicenie dokumentowania
takich działań.

Minister Pracy i Polityki Społecznej zadeklarował
wzięcie pod uwagę zagadnień zasygnalizowanych
w informacji NIK przy okazji prac legislacyjnych nad
systemem rehabilitacji społecznej.
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58.

Działalność
i finansowanie
warsztatów terapii
zajęciowej
w województwie
wielkopolskim

59.

Działalność
i finansowanie
warsztatów terapii
zajęciowej
w województwie
wielkopolskim

60.

Działalność
i finansowanie
warsztatów terapii
zajęciowej
w województwie
wielkopolskim

61.

Działalność
i finansowanie
warsztatów terapii
zajęciowej
w województwie
wielkopolskim

62.

Zarządzanie
komunalnym
zasobem
mieszkaniowym
przez spółki prawa
handlowego
z udziałem gmin

63.

Nadzór
pedagogiczny
sprawowany przez
kuratorów oświaty
i dyrektorów szkół
publicznych
Realizacja przez
organy
administracji
publicznej
województwa
łódzkiego zadań
w zakresie
bezpieczeństwa
imprez masowych

64.

Rozporządzenie
Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki
Społecznej z dnia
15 lipca 2003 r.
w sprawie orzekania
o niepełnosprawności
i stopniu
niepełnosprawności
(Dz.U. Nr 139,
poz. 1328 ze zm.)

Zmiana przepisów w kierunku
Niezrealizowany
umożliwienia uczestnikom
warsztatów wystąpienia
z wnioskiem o wydanie
orzeczenia o ponowne ustalenie
niepełnosprawności lub stopnia
niepełnosprawności wcześniej niż
30 dni przed upływem ważności
posiadanego orzeczenia.
Tymczasowy brak aktualnego
orzeczenia powinien skutkować
odejściem uczestnika z warsztatu.
Rozporządzenie
Umożliwienie przeznaczania
Niezrealizowany
Ministra Gospodarki, dochodów ze sprzedaży
Pracy i Polityki
produktów i usług wykonanych
Społecznej z dnia
przez uczestników warsztatu
25 marca 2004 r.
w ramach realizowanego
w sprawie warsztatów programu terapii np. na
terapii zajęciowej
doposażenie pracowni
(Dz.U. Nr 63,
terapeutycznych czy zakup
poz. 587)
niezbędnego wyposażenia lub
sprzętu dla warsztatu.
Rozporządzenie
Wprowadzenie obowiązkowego
Niezrealizowany
Ministra Gospodarki, okresu próbnego dla
Pracy i Polityki
potencjalnego uczestnika
Społecznej z dnia
warsztatu.
25 marca 2004 r.
w sprawie warsztatów
terapii zajęciowej
(Dz.U. Nr 63,
poz. 587)
Rozporządzenie
Uregulowanie systemu oceny
Niezrealizowany
Ministra Gospodarki, postępów i rozwoju uczestników
Pracy i Polityki
warsztatów terapii zajęciowej.
Społecznej z dnia
25 marca 2004 r.
w sprawie warsztatów
terapii zajęciowej
(Dz.U. Nr 63,
poz. 587)
Ustawa z dnia
Rozważenie podjęcia działań
Niezrealizowany
20 grudnia 1996 r.
mających na celu
o gospodarce
doprecyzowanie przepisów
komunalnej (Dz.U.
ustawy o gospodarce komunalnej,
z 2011 r. Nr 45,
ustawy o gospodarce
poz. 236 ze zm.);
nieruchomościami lub ustawy
ustawa z dnia
o własności lokali w zakresie
21 sierpnia 1997 r.
zarządzania nieruchomościami
o gospodarce
wspólnymi przez spółki
nieruchomościami
z udziałem gminy.
(Dz.U. z 2010 r.
Nr 102, poz. 651
ze zm.); ustawa
z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności
lokali (Dz.U.
z 2000 r. Nr 80,
poz. 903 ze zm.).
Ustawa z dnia
Rozważenie zdefiniowania
Niezrealizowany
7 września 1991 r.
w ustawie o systemie oświaty
o systemie oświaty
pojęcia „nadzór pedagogiczny”
(Dz.U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572
ze zm.)
Ustawa z dnia 20
Doprecyzowanie regulacji
Niezrealizowany
dotyczącej terminu wystąpienia
marca 2009 r. o
z wnioskiem o zezwolenie na
bezpieczeństwie
przeprowadzenie imprezy
imprez masowych
masowej. Jednocześnie
(Dz.U. Nr 62,
zgłoszono pod adresem
poz. 504 ze zm.).
ustawodawcy postulat, aby
przepisy określające wymagania
wobec wnioskodawców były
właściwie skorelowane
z przepisami wskazującymi

Minister Pracy i Polityki Społecznej zadeklarował
wzięcie pod uwagę zagadnień wskazanych
w informacji NIK przy pracach legislacyjnych
dotyczących systemu rehabilitacji społecznej.

Minister Pracy i Polityki Społecznej zadeklarował
wzięcie pod uwagę problemów zasygnalizowanych
w informacji NIK w trakcie prac legislacyjnych dot.
systemu rehabilitacji społecznej.

Minister Pracy i Polityki Społecznej zadeklarował
wzięcie pod uwagę zagadnień wskazanych
w informacji NIK przy pracach legislacyjnych
związanych z systemem rehabilitacji społecznej.

Znaczna liczba wniosków o wydanie zezwolenia na
przeprowadzenie meczów piłki nożnej oraz o wydanie
opinii o niezbędnej ilości sił i środków potrzebnych do
zabezpieczenia tych imprez, zastrzeżeniach do stanu
technicznego obiektu (terenu) oraz przewidywanych
zagrożeniach została złożona w czasie krótszym niż
30 dni przed planowanym rozpoczęciem meczu.
Naruszano tym samym instrukcyjny termin określony
w art. 25 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie imprez
masowych. Takie praktyki, w połączeniu z licznymi
przypadkami braków w niezbędnej dokumentacji, jaka
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powody odmowy wydania
zezwolenia na przeprowadzenie
imprezy masowej. Zgodnie
bowiem z art. 29 ust. 4 ubim
przyczyną odmowy wydania
zezwolenia może być fakt
niezłożenia opinii ( w tym m.in.
Policji i Państwowej Straży
Pożarnej), o których mowa w art.
25 ust. 1 pkt 2 ubim, nie zaś treść
tych opinii. Opinia ta nie jest
bowiem dla organu wydającego
zezwolenie wiążąca, gdyż organ
ten i tak musi ocenić, czy
spełnione są wymagania
bezpieczeństwa określone w art.
6 ubim. Jeżeli jednak treść opinii
o niespełnieniu wymogów
określonych ustawą nie jest
wskazana w art. 29 ust. 4 ubim
jako podstawa odmowy wydania
zezwolenia, to osłabia to
znaczenie opiniowania, o którym
mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ubim.
65.

Funkcjonowanie
systemów
zarządzania
emisjami gazów
cieplarnianych
i handlu
uprawnieniami do
ich emisji

Ustawa z dnia
17 lipca 2009 r.
o systemie
zarządzania emisjami
gazów cieplarnianych
i innych substancji
(Dz.U. Nr 130,
poz. 1070)

Stan prawny na 8 lutego 2013 r.
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W celu zapewnienia kompletności Niezrealizowany
informacji zgromadzonych
w krajowym systemie
bilansowania i prognozowania
emisji Rada Ministrów powinna
określić w drodze rozporządzenia,
zgodnie z delegacją określoną
w art. 9 ust. 3 ustawy o systemie
zarządzania emisjami, zakres
informacji w odniesieniu do
poszczególnych sektorów
gospodarki, jaki powinien być
zawarty w prognozach zmian
aktywności, przedziały czasowe,
dla których sporządza się
prognozy zmian aktywności,
terminy przekazywania prognoz
zmian aktywności ministrowi
właściwemu do spraw
środowiska.

powinna być załączona do tych wniosków,
powodowały, iż organ wydający zezwolenie miał
niewiele czasu na rzetelne rozpatrzenie wniosku.
Ustawa nie przewiduje jednak możliwości nienadania
biegu wnioskowi złożonemu z naruszeniem
powyższego terminu. Brak też podstaw do odmowy
wydania zezwolenia na tej podstawie. Pożądane
byłoby zatem dodanie przepisu, z którego wprost
wynikałoby, że wniosek złożony po terminie
pozostawia się bez rozpoznania. Jedynie
w przypadkach wyjątkowych, w szczególności gdy
potrzeba organizacji imprezy masowej wyniknie
z przyczyn nagłych, niemożliwych wcześniej do
przewidzenia, właściwy organ mógłby mieć możliwość
merytorycznego rozpatrzenia tego wniosku.

