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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/15/007 – Wdrożenie Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-
2019 

Jednostka przepro-
wadzająca kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji 

Kontrolerzy Eliza Błaszczyk, doradca prawny, upoważnienie do kontroli nr 98960 z dnia 
23 listopada 2015 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka kontrolo-
wana 

Ministerstwo Skarbu Państwa1, ul. Krucza 36 / Wspólna 6, 00-522 Warszawa 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Dawid Jackiewicz, Minister Skarbu Państwa od 16 listopada 2015 r. 
Andrzej Czerwiński, Minister Skarbu Państwa od 15 czerwca 2015 r. 
Włodzimierz Karpiński, Minister Skarbu Państwa od 24 kwietnia 2013 r. 

(dowód: akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności2 
Po uchwaleniu przez Radę Ministrów 1 kwietnia 2014 r. Rządowego Programu 
Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-20193, w Ministerstwie Skarbu Państwa 
utworzono system wdrażania Rządowego Programu oraz realizowano zadania 
i  działania mające na celu wzmocnienie mechanizmów i struktur służących ograni-
czeniu korupcji, według planów opracowanych w MSP i Prokuratorii Generalnej SP. 
System wdrażania RPPK na lata 2014-2019  w Ministerstwie, w okresie lat 2014-
2015 polegał głównie na stworzeniu wymaganych mechanizmów i struktur 
w zakresie opracowania i wprowadzenia ich od sierpnia 2015 r. oraz certyfikacji  pod 
względem zgodności z normami ISO i wymaganiami dodatkowymi w listopadzie 
2015 r. Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym4, zintegrowanego 
z wdrożonym jednocześnie Systemem Zarządzania Jakością5. SPZK był przewi-
dziany w Planie realizacji zadań stałych w MSP i w dziale Skarb Państwa wynikają-
cych z „Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019” -  za-
danie nr 3. Zgodnie z decyzją Kierownictwa MSP wprowadzony system SZJ i SPZK 
objął w pierwszym etapie pięć najważniejszych procesów (i powiązanych z nimi 
podprocesów wspomagających, które zabezpieczają realizację procesów podsta-
wowych) realizowanych przez MSP, gdyż należało sprawdzić, jak zastosowane 
rozwiązania będą się sprawdzać w specyfice działania MSP6. 

                                                      
1 Dalej: MSP lub Ministerstwo. 
2  Najwyższa Izba Kontroli stosuje następujące oceny: pozytywna i negatywna. W przypadku gdy nie zostały 
spełnione kryteria ani dla oceny pozytywnej ani dla negatywnej stosuje się ocenę opisową. 
3  Przyjęty  uchwałą Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2014 r. (M.P. z 2014 r. poz. 299); dalej: RPPK na lata 
2014-2019 lub Rządowy Program. 
4   Dalej także SPZK. 
5  Dalej także SZJ. 
6  Wdrożone podejście procesowe objęło: zlecanie przez MSP i odbiór usług remontowych, zlecanie  i odbiór 
wszelkiego rodzaju analiz, wybór przez  MSP inwestorów w procesie prywatyzacji i podpisywanie umów prywa-
tyzacyjnych, nadzór właścicielski ze szczególnym uwzględnieniem jego efektywności, kontrola wewnętrzna.  
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Wszystkie procesy realizowane były w warunkach nadzorowanych, które obejmują 
m. in.: 

• właściwy nadzór nad realizacją procesów i usług, zgodny z kartami proce-
sów, 

• stosowanie identyfikacji i identyfikowalności wynikającej z instrukcji kancela-
ryjnej lub zastosowanych narzędzi informatycznych, 

• prowadzenie nadzoru nad własnością klienta, którą są m. in. dane osobowe 
klientów, zgodnie z przepisami prawa ogólnie obowiązującymi, jak również 
przepisami prawa wewnętrznego, 

• właściwe postępowanie w przypadku procesów, dla których korupcyjne ry-
zyko przekracza akceptowalny poziom, w tym odpowiedni dobór pracowni-
ków i dokumentowanie tych procesów, 

• określenie i przestrzeganie zasad poufności informacji w procesach, w któ-
rych zidentyfikowano ryzyko korupcyjne związane z ewentualnym dostępem 
do informacji osób do tego nieuprawnionych. 

W celu wzmocnienia mechanizmów i struktur służących ograniczeniu korupcji  
przewiduje się sukcesywne rozszerzanie podejścia procesowego do systemu zarzą-
dzania (SZJ i SPZK) na więcej niż dotychczasowe pięć najważniejszych procesów 
realizowanych przez MSP.  
Prawidłowo realizowano też zadanie stałe nr 5 przewidziane w Planie realizacji za-
dań stałych w MSP i w dziale Skarb Państwa wynikających z „Rządowego Programu 
Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019”, tj. wzmocnienie działań edukacyj-
nych. Przewidziane Planem realizacji zadań stałych w MSP zadania edukacyjne  
i upowszechniania wiedzy  w zakresie zagrożeń korupcyjnych i konfliktu interesów 
wśród wszystkich pracowników Ministerstwa oraz kadry kierowniczej i zarządzającej 
wykonano w  całości. 
Tym niemniej, w ocenie NIK, system wdrażania Rządowego Programu w MSP nie 
spełnia wymagań z punktu widzenia potrzeby wzmocnienia działań w obszarze ja-
kości prawa. Nie spełniono bowiem podstawowego wymagania prawnego wdrożo-
nego SPZK7 (Wymagania dodatkowe do norm ISO,  pkt 3 – Podstawowe wymaga-
nia prawne), jakim było dokonanie i udokumentowanie przeglądu prawa i zapewnie-
nie odpowiedniej jakości prawa związanego ze specyfiką  działania MSP (rozsze-
rzonego w zadaniu stałym nr 7 o projekty aktów normatywnych, w tym również te, 
które nie są wytwarzane w MSP, i projekty regulacji wewnętrznych, poprzez opinio-
wanie  w ramach procesu uzgodnień resortowych i międzyresortowych projektów 
aktów normatywnych oraz opiniowanie wewnętrznych regulacji pod kątem możliwo-
ści wystąpienia zagrożeń korupcyjnych). Zgodnie z wymaganiem dodatkowym WD 
15 (pkt 2 i 4) do norm ISO,  ocena dotycząca zdarzeń korupcyjnych, które mogą 
wystąpić w związku z wprowadzeniem danego aktu normatywnego wewnętrznego 
lub zewnętrznego lub projektu aktu, powinna być udokumentowana.  
Wdrożenie realizacji zadań wynikających z RPPK na lata 2014-2019 przewidzianych 
dla MSP (w czterech planach), nastąpiło głównie w II połowie 2015 r., gdyż część 
z nich została zatwierdzona przez Przewodniczącą Międzyresortowego Zespołu 

                                                      
7 Wymaganie niezależne od 28 wymagań dodatkowych, określonych  w dokumencie SPZK wydanie 3 – 2014,  
w tym m. in. dotyczące  ustanowienia  Przedstawiciela Kierownictwa Urzędu ds. SPZK i auditorów wewnętrz-
nych, wymagania dodatkowe w stosunku do procesów, dla których oceniono ryzyko jako istotne, wdrożenie 
odpowiedniej polityki informacyjnej wewnątrz Urzędu oraz przeprowadzanie dodatkowych szkoleń dla pracowni-
ków oceniających ryzyko korupcyjne,  wdrożenie procedury określającej zasady i tryb postępowania w przypad-
ku wystąpienia działań korupcyjnych oraz ochrony osób przekazujących informacje o wystąpieniu lub podejrze-
niu zdarzeń korupcyjnych, podejmowania działań adekwatnych do rangi stwierdzonego zdarzenia korupcyjnego. 
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do spraw  Koordynacji i Monitorowania Wdrażania RPPK na lata 2014-2019  dopiero 
w lipcu 2015 r. Nie oznacza to, że zadania te nie były realizowane w zakresie jaki 
wynikał z dotychczas wypracowanych i obowiązujących procedur, m.in. w zakresie 
prywatyzacji. 
Nie objęto planami zdań wynikających z RPPK na lata 2014-2019, a w konsekwencji 
nie wdrażano działań dotyczących największych prywatyzacji, istotnych z punktu 
widzenia MSP i interesów Skarbu Państwa, tj. działania 11.4 i 11.5 w ramach zada-
nia 11, polegającego na zastosowaniu do największych postępowań tzw. paktów 
prawości (uczciwości)8.  Dla zadania tego organem wiodącym był wyznaczony Pre-
zes Urzędu Zamówień Publicznych oraz Sekretarz Stanu w MSP według kompeten-
cji. Nierealizowanie ww. działań było uzgodnione, w ramach Międzyresortowego 
Zespołu do spraw Koordynacji i Monitorowania Wdrażania RPPK na lata 2014-2019, 
ze względu na podjęcie w marcu 2015 r. kilku projektów pilotażowych finansowa-
nych ze środków europejskich. Obecnie sprzedawane są pakiety poniżej 10% łącz-
nej liczby akcji/udziałów, należące do Skarbu Państwa (tzw. resztówki), zatem NIK 
ogranicza się do stwierdzenia bieżącej dezaktualizacji Rządowego Programu 
w zakresie prywatyzacji, choć jeszcze w latach 2012-2014 prowadzono znaczące 
procesy prywatyzacyjne9. 
 

Badaniami kontrolnymi objęto wszystkie zadania/działania stałe MSP oraz zada-
nia/działania wynikające z RPPK na lata 2014-2019, dla których MSP zostało wy-
znaczone jako wiodące lub współpracujące. Analiza wdrażania RPPK na lata 2014-
2019 w latach 2014-2015 wskazuje, że realizowano poszczególne zadania stałe 
niezależnie od innych zadań wynikających z przyjętego Planu realizacji zadań sta-
łych w MSP, choć powinny mieć one ze sobą ścisły związek. Zdaniem NIK, powyż-
sze podejście do przygotowania i wdrażania RPPK na lata 2014-2019 nie jest 
w pełni słuszne, gdyż powoduje niespójność tworzonych dokumentów mających 
realizować RPPK na lata 2014-2019. 

Przykładem jest sporządzony w dniu 25 września 2015 r. Wykaz aktów prawnych 
charakterystycznych dla specyfiki działania Ministerstwa, które z racji przedmiotu 
regulacji mogą powodować zagrożenia wystąpienia działań korupcyjnych. Zawarte 
w wykazie akty prawne i akty wewnętrzne powinny zostać przeanalizowane i oce-
nione pod kątem wprowadzenia ewentualnych nowelizacji wzmacniających zacho-
wania antykorupcyjne, zgodnie z wymaganiem podstawowym dla wdrożenia syste-
mu zarządzania jakością w zakresie SPZK (pkt 3. Podstawowe wymagania prawne). 
Dotychczas MSP takich zmian nie zaproponowało. Nie udokumentowano przepro-
wadzenia analiz lub ocen aktów prawnych i aktów normatywnych wewnętrznych  lub 
zewnętrznych  pod względem antykorupcyjnym. Sporządzenie wykazu aktów praw-
nych nie jest równoznaczne z dokonaniem ich przeglądu  pod względem antykorup-
cyjnym. Przegląd taki ma zasadnicze znaczenie dla ograniczania zachowań korup-
cyjnych  w obszarach szczególnie narażonych na takie zachowania. W MSP zostało 
przyjęte, że zadanie zobowiązujące do sporządzenia wykazu aktów prawnych pod 
względem zagrożeń korupcyjnych jest realizowane niezależnie od wdrożenia innych 

                                                      
8 Metodologia Paktów Prawości (Integrity Pacts), wypracowana przez Transparency International, opiera się na 
wdrożeniu dodatkowych mechanizmów przejrzystości postępowania, zapobiegania konfliktowi interesów i korup-
cji na drodze porozumienia między organem administracji i oferentami.  
9 Patrz Informacja o wynikach kontroli prywatyzacji wybranych spółek Skarbu Państwa (Nr ewid. 
216/2015/P/15/018/KGP). Stwierdzone nieprawidłowości uzasadniły m.in. powtórzenie wniosku dotyczącego 
potrzeby weryfikacji przez niezależnych ekspertów wycen dokonywanych przez doradców zatrudnionych przy 
prywatyzacji, gdyż uznano za niewystarczające sprawdzanie przez MSP jedynie zgodności wykonanych prac z 
warunkami określonymi w umowie oraz  sformułowanie wniosku o podjęcie przez MSP działań w celu uzyskania 
odszkodowań za błędne wyceny i ich skutki. 
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zadań Rządowego Programu, w tym niezależnie od wprowadzonego SPZK zinte-
growanego z SZJ, choć systemy te służą poprawie jakości realizacji celów i zadań 
MSP i przeciwdziałaniu zagrożeniom korupcyjnym.  

MSP sporządziło także Wykaz grup stanowisk w Ministerstwie i Prokuratorii Gene-
ralnej SP narażonych na zagrożenia korupcyjne. W pierwotnym wykazie nie ujęto  
stanowisk w Departamencie Przekształceń Własnościowych i Prywatyzacji oraz 
w Biurze Kontroli i nie zaktualizowano go w związku ze zidentyfikowaniem w paź-
dzierniku 2015 r. ryzyk korupcyjnych właściwych dla tych komórek organizacyjnych 
w Rejestrze ryzyk korupcyjnych. W zaktualizowanym w grudniu 2015 r. Wykazie 
grup stanowisk narażonych na zagrożenia korupcyjne nadal nie ujęto stanowisk 
w Biurze Kontroli. Ponadto Wykaz grup  stanowisk narażonych na zagrożenia  ko-
rupcyjne,  zawierający przykładowe możliwe zagrożenia  korupcyjne w  poszczegól-
nych komórkach, przewiduje szerszy zakres zagrożeń korupcyjnych niż to wynika z 
Rejestru ryzyk korupcyjnych.  

Rejestr ryzyk korupcyjnych10 obejmował jedynie pięć najważniejszych procesów 
objętych systemem zarządzania (SZJ i SPZK).  W ocenie NIK, Rejestr ten, powinien 
być odniesiony do wszystkich zadań i celów realizowanych przez poszczególne 
komórki organizacyjne MSP, bowiem podstawą budowania tego rejestru w arkuszu 
analizy ryzyka, są cele i zadania szczegółowe poszczególnych komórek organiza-
cyjnych, w których co do zasady nie można z góry wykluczyć występowania poten-
cjalnych ryzyk korupcyjnych.    

III. Opis ustalonego stanu faktycznego  

1. Przygotowanie do realizacji zadań/działań stałych nadzoro-
wanych w ramach Rządowego Programu dotyczących 
wzmocnienia mechanizmów i struktur służących ogranicza-
niu korupcji oraz osiągnięte rezultaty 

Dopiero od końca lutego 2015 r. Ministerstwo spełniło wymagania formalne w za-
kresie przygotowania do realizacji zadań/działań stałych nadzorowanych w ra-
mach Rządowego Programu, ze względu na trudności uzgodnienia planów realizacji 
zadań/działań przed powołaniem w grudniu 2014 r. Międzyresortowego Zespołu 
do spraw Koordynacji i Monitorowania Wdrażania  RPPK na lata 2014-2019. Po-
wstałe opóźnienia wynikały z przyczyn niezależnych od MSP, a Ministerstwo przy-
gotowało  swoje  plany w terminach  uwzględniających faktyczny  czas powołania 
tego Zespołu. 
Z dniem 24 lutego 2015 r.11 Minister Skarbu Państwa delegował Sekretarza Stanu 
Pana Wojciecha Kowalczyka do pracy w Międzyresortowym Zespole do spraw Ko-
ordynacji i Monitorowania Wdrażania RPPK na lata 2014-2015  
Do pełnienia funkcji  koordynatora realizacji RPPK na lata 2014-2019  w MSP wy-
znaczona została Dyrektor Biura Kontroli, Pani Irmina Jabłońska12.  Koordynatorowi 
ds. realizacji RPPK w Ministerstwie przypisano realizację zadań stałych w MSP.  
W dniu 2 września 2015 r. Minister Skarbu Państwa wyznaczył Sekretarza Stanu 
Pana Wojciecha Kowalczyka na Przedstawiciela Kierownictwa MSP do spraw Sys-
temu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym w MSP, zgodnie z RPPK na lata 

                                                      
10 Rejestr ryzyk korupcyjnych  akceptowany przez Dyrektora Generalnego MSP dnia 26.10.2015 r. i zatwierdzo-
ny przez Ministra SP był przygotowany po raz pierwszy. 
11  W związku ze zmianami personalnymi w MSP; poprzednio osobą delegowaną z dniem 2 grudnia 2014 r. była 
Podsekretarz Stanu w MSP Pani Urszula Pasławska. 
12 Pismo z dnia 27 maja 2014 r. podpisane przez Podsekretarza Stanu w MSP Pana Pawła Tamborskiego. 
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2014-2019 i realizacją zadania stałego MSP nr 3 Rządowego Programu, tj. wprowa-
dzeniem w życie systemu zarządzania obejmującego SPZK13.  
Przedstawiciel Kierownictwa MSP do spraw SPZK zajmuje się opracowaniem, 
wdrożeniem, stosowaniem i ciągłym doskonaleniem SPZK wdrożonego w ramach 
realizacjo zadania stałego nr 3, a w tym m.in.: nadzorowaniem  skuteczności wdro-
żenia działań korygujących i zapobiegających dotyczących SPZK, zapewnieniem 
w Ministerstwie wiedzy o zagrożeniach korupcyjnych i rozwiązaniach im przeciw-
działającym, nadzorowaniem realizacji audytów systemu zarządzania w zakresie 
dotyczącym SPZK. 
Koordynacją działań komórek organizacyjnych Ministerstwa w zakresie spraw zwią-
zanych z zarządzaniem ryzykiem zajmuje się Biuro Kontroli14. Ponadto Biuro Kontro-
li agreguje wyniki identyfikacji i analizy ryzyka poszczególnych komórek organiza-
cyjnych/procesów, dokonuje hierarchizacji ryzyk od najwyższych do najniższych 
i sporządza w terminach do 15 lipca i 10 grudnia każdego roku projekt zbiorczego 
rejestru ryzyk, który jest przekazywany Zespołowi ds. koordynacji procesu zarzą-
dzania ryzykiem w Ministerstwie Skarbu Państwa do akceptacji, a następnie przed-
kładany do zatwierdzenia Ministrowi.15 Na podstawie rejestru ryzyk Minister ustala 
ostateczną listę ryzyk nieakceptowalnych oraz zatwierdza sposób postępowania 
z ryzykami nieakceptowalnymi.  
MSP dokonuje oceny ryzyka korupcyjnego od września 2015 r., tj. od daty wejścia 
w życie SZJ i SPZK oraz zarządzenia Ministra Skarbu Państwa nr 33 z dnia 7 wrze-
śnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji zarządzania ryzykiem 
w Ministerstwie Skarbu Państwa”16.  

(akta kontroli str. 4-10, 52-56, 82,130-143, 335-336, 474) 

W dniu 26 lutego 2015 r. przyjęto opracowany Plan realizacji zadań stałych w MSP i 
w dziale Skarb Państwa wynikających z „Rządowego Programu Przeciwdziałania 
Korupcji na lata 2014-2019”, zatwierdzony przez Sekretarza Stanu w MSP Wojcie-
cha Kowalczyka17, obejmujący siedem zadań stałych wraz z 24 działaniami według 
układu przewidzianego dla zadań stałych w RPPK na lata 2014-2019, z tym że 
dla niektórych  działań przyjęto okres realizacji od 2014 roku, bowiem były  już roz-
poczęte i na dzień zatwierdzania Planu były w toku realizacji. Obejmował on także 
zadania wyznaczone dla Prokuratorii Generalnej SP, nadzorowanej przez MSP18. 

                                                      
13  Zarządzenie Nr 28 Ministra SP z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie systemu zarządzania jakością i systemu 
przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym w Ministerstwie Skarbu Państwa (Dz. Urz. MSP  z 2015 r. poz. 28). 
14  Zgodnie z zarządzeniem nr 37 Ministra Skarbu Państwa z dnia 8 października 2013 r. w sprawie ustalenia 
regulaminu organizacyjnego  Ministerstwa Skarbu Państwa  (Dz. Urz. MSP z 2013 r. poz. 11 ze zm.). 
15 Jak wynika z nowego zarządzenia nr 33 Ministra Skarbu Państwa z dnia 7 września 2015 r. w sprawie wpro-
wadzenia „Instrukcji zarządzania ryzykiem w Ministerstwie Skarbu Państwa”  (Dz. Urz. MSP z 2015 r. poz. 33), 
właściciele procesów dokonają pierwszej analizy ryzyka korupcyjnego w terminie 2 tygodni od dnia wejścia w 
życie zarządzenia. 
16 Dz. Urz. MSP z 2015 r. poz. 33, uchylające zarządzenie Nr 51 Ministra Skarbu Państwa z dnia 9 listopada 
2011 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji zarządzania ryzykiem w Ministerstwie Skarbu Państwa"  - niepubli-
kowane, które nie przewidywało w ogóle zarządzania ryzykiem korupcyjnym. 
17 W związku z opóźnieniem powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw  Koordynacji i Monitorowania 
Wdrażania RPPK na lata 2014-2019 w MSP przyjęto terminy na opracowanie ostatecznych planów  liczone od 
powołania  tego Zespołu, które zostały dotrzymane.  
18 Były to następujące zadania: 
- nr 1 - Cykliczne opracowywanie diagnoz w zakresie zagrożeń i ryzyk korupcyjnych występujących 
i potencjalnych, w tym 6 działań: nr 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 (do realizacji od 2014 r.), 1.5, 1.6 (wyznaczone dla Proku-
ratorii Generalnej SP) do realizacji od 2015 r., 
- nr 2 - Opracowanie wykazu grup stanowisk zagrożonych korupcją w MSP, w tym 2 działania: nr 2.1 (do 
realizacji w styczniu 2015 r.) i 2.2, do realizacji od 2015 r. w miarę potrzeb, 
- nr 3 - Opracowanie i wdrożenie systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym oraz sukcesywne 
jego doskonalenie, w tym 3 działania: nr 3.1 (i poddziałania 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 do realizacji od 2015 r.), 3.2 
(i poddziałania  nr 3.2.1 do realizacji w 2016 r., 3.2.2 do realizacji w 2017 r., 3.2.3 do realizacji w listopadzie-
grudniu 2018 r.) oraz 3.3 do realizacji od 2015 r.,  
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Z Planu realizacji zadań stałych wynika, że przyjęto 4 - stopniową skalę oceny ryzy-
ka wykonania od 0 do 3 (od akceptowalnego poprzez małe, średnie do dużego). 
Faktycznie przyporządkowano poszczególne działania do ryzyka w skali od 0 do 1. 
W Planie realizacji zadań stałych przyjęto miernik wyznaczający planowany stan 
realizacji zadań i działań „zrealizowane” (bez stopnia realizacji w poszczególnych 
latach) odnoszący się do ich cyklicznego lub sukcesywnego całkowitego wykonania, 
zgodnie z ustaleniami w ramach grup roboczych dla wszystkich ministerstw 
i urzędów centralnych.  

W Planie  realizacji zadań stałych w MSP przewidziano  szacunkowe koszty  reali-
zacji dla działania  3.1.2, tj. poddanie 5 wybranych procedur certyfikacji przez insty-
tucję certyfikacją pod kątem zgodności rozwiązań w MSP z wymogami SPZK, 
w wysokości  35 000 zł, finansowanych z rezerwy celowej budżetu państwa. Wydat-
ki z tym związane, w kwocie 26 998 zł, poniesione zostały w 2015 r. -  na opracowa-
nie koncepcji i założeń systemu zarządzania jakością,  konsultacje w zakresie SZJ 
i SPZK oraz na przeprowadzenie szkoleń zgodnie z umową z dnia 22 stycznia 
2015 r. Ponadto wydatkowano ze środków budżetowych MSP 17 450 zł na usługi 
szkoleniowe (zgodnie z umową z dnia 28 października 2015 r.)  oraz 10 578 zł 
z Funduszu Skarbu Państwa na usługę auditu certyfikacyjnego (na podstawie umo-
wy z dnia 27 października 2015 r.). 

(akta kontroli str. 92-96, 168-172, 398-407)  

Sprawozdanie z realizacji trzech zdań stałych (nr 1, 2 i 6, w tym działań, które podję-
to bez zatwierdzonego planu) RPPK za rok 2014 zostało zaakceptowane przez Se-
kretarza Stanu Wojciecha Kowalczyka i przekazane do Przewodniczącej Międzyre-
sortowego Zespołu ds. Koordynacji i Monitorowania RPPK przy piśmie z dnia 
23 marca 2015 r. Sprawozdanie za rok 2015 z realizacji zadań stałych nie zostało 
przygotowane do dnia zakończenia kontroli NIK.  

(akta kontroli str. 97-100) 

Realizacja zadań/działań stałych przewidzianych Planie realizacji zadań stałych 
w MSP w latach 2014-2015 przedstawiała się następująco: 

Zadanie nr 119  
działania  1.1, 1.2, 1.3, 1.420 -  w planie przewidziano do realizacji w latach 
2014-2019: 

                                                                                                                                       
- nr 4 - Analizowanie informacji o występowaniu nieprawidłowości w urzędzie, w tym 5 działań: nr 4.1, 4.2, 
4.3 do realizacji od 2015 r., 4.4, 4.5 (wyznaczone dla Prokuratorii Generalnej SP) do realizacji od 2015 r., 
- nr 5 - Organizowanie i  prowadzenie szkoleń w zakresie przeciwdziałania zagrożeń korupcyjnym 
i konfliktom interesów, w tym 4 działania nr 5.1, 5.2, 5.3 (i poddziałania 5.3.1, 5.3.2), 5.4 (wyznaczone dla 
Prokuratorii Generalnej SP) do realizacji od 2015 r., 
- nr 6 - Upowszechnianie wśród pracowników wiedzy w zakresie zagrożeń korupcyjnych  i konfliktu 
interesów, w tym 2 działania: nr 6.1 do realizacji od 2014 r. i 6.2 do realizacji od 2015 r., 
- nr 7 - Opiniowanie w ramach procesu uzgodnień resortowych i międzyresortowych projektów aktów 
normatywnych oraz wewnętrznych regulacji pod kątem możliwości zagrożeń korupcyjnych, w tym 2 
działania: nr 7.1 i 7.2 do realizacji od 2015 r. 
19 Cykliczne opracowywanie diagnoz w zakresie zagrożeń i ryzyk korupcyjnych występujących i poten-
cjalnych. 
20 Cykliczne opracowywanie diagnoz w zakresie zagrożeń i ryzyk korupcyjnych występujących i poten-
cjalnych.  
Działanie 1.1 - Opracowanie diagnoz, analiz, kontrole wewnętrzne procesów prywatyzacji, gospodarowania 
mieniem, sprawowania nadzoru właścicielskiego itp. 
Działanie  1.2 - Realizacja zarządzenia MSP dotyczącego przeciwdziałania korupcji, występowaniu konfliktu 
interesów oraz zachowań niepożądanych  z punktu widzenia MSP.  
Działanie 1.3 - Monitorowanie zagrożeń, zarządzanie ryzykiem, zgodne z  obowiązującymi w MSP regulacjami 
wewnętrznymi (półroczne przeglądy i sprawozdania).  
Działanie 1.4  - Akceptacja sprawozdania przez MSP (dwa razy w roku).   
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• opracowanie diagnoz, analiz, kontrole wewnętrzne procesów prywatyzacji, 
gospodarowania mieniem, sprawowania nadzoru właścicielskiego itp., 

• realizację zarządzenia dot. przeciwdziałania korupcji, występowania konflik-
tu interesów oraz zachowań niepożądanych z punktu widzenia MSP, 

• monitorowanie zagrożeń, zarządzanie ryzykiem, zgodnie z obowiązującymi 
w MSP regulacjami wewnętrznymi (półroczne przeglądy i sprawozdania), 

• akceptację sprawozdania przez Ministra Skarbu Państwa (dwa razy w roku). 
 
W latach 2014-2015 przeprowadzono wszystkie przewidziane planami kontrole pro-
cesów i zadań realizowanych w MSP, przedstawiono Ministrowi SP oceny i wnioski, 
zalecenia pokontrolne zostały przyjęte do realizacji.21 Nadzorowano też zidentyfiko-
wane ryzyka, w tym korupcyjne. 
W 2015 r. wprowadzono nowe zarządzenie Nr 33 Ministra Skarbu Państwa z dnia 
7 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji  zarządzania ryzykiem 
w Ministerstwie Skarbu Państwa”, a na jej podstawie, decyzją Ministra SP z dnia 
26 października 2015 r., zatwierdzono rejestr 29 ryzyk korupcyjnych oraz ostateczną 
listę 10 ryzyk korupcyjnych nieakceptowalnych (poziom istotności średni) w pięciu 
procesach objętych SPZK22.  Biuro Kontroli agregowało wyniki identyfikacji i analizy 
ryzyka poszczególnych komórek organizacyjnych/procesów, dokonuje hierarchizacji 
ryzyk od najwyższych do najniższych i sporządza w terminie do 15 lipca i 10 grudnia 
każdego roku kalendarzowego projekt zbiorczego rejestru ryzyk, w tym korupcyj-
nych, który zatwierdza Minister SP. Prowadzono w tej sprawie uzgodnienia w ra-
mach Zespołu ds. zarządzania ryzykiem w okresie od października do grudnia 
2015 r. (nowy Rejestr wg stanu na 10 grudnia 2015 r. nie został zaakceptowany). 
Rejestr ryzyk korupcyjnych odnosi się celów i zadań realizowanych przez MSP 
w ramach 5 największych procesów objętych systemem zarządzania. MSP planuje 
rozszerzenie podejścia procesowego w ramach realizacji celów i zadań Minister-
stwa, co zapewni objęcie wszystkich celów i zadań identyfikacją i oceną ryzyka ko-
rupcyjnego. 
Przeprowadzono dodatkowe szkolenia dla pracowników oceniających ryzyko korup-
cyjne.   
Sprawozdania z analizy zdarzeń korupcyjnych, konfliktu interesów oraz zachowań 
niepożądanych zgłoszonych i odnotowanych w „Rejestrze zdarzeń”, prowadzonym 
                                                      
21 W trakcie audytów systemu zarządzania, audytów wewnętrznych i kontroli wewnętrznych dokumenty we-
wnętrzne poddawane są nadzorowi oraz przeglądane przez pracowników poszczególnych komórek organizacyj-
nych, zgodnie z zadaniami tych komórek. 
22 Były to:  
4 ryzyka dla procesu  zlecanie przez MSP i odbiór usług remontowych, w tym 3 nieakceptowalne, tj. odbiór 
pomimo niespełnienia wymagań, niewystarczający nadzór nad wykonywaniem prac przez wykonawców oraz 
nierzetelne rozpoznanie rynku przy zamówieniach bagatelnych;  
7 ryzyk dla procesu zlecanie  i odbiór wszelkiego rodzaju analiz, w tym 2 nieakceptowalne, tj. ujawnienie infor-
macji wrażliwych zawartych w analizach objętych klauzulą informacje niejawne oraz  odbiór analizy pomimo 
niezgodności z warunkami umowy,  
7 ryzyk dla procesu wyboru przez  MSP inwestorów w procesie prywatyzacji i podpisywania umów prywatyza-
cyjnych, w tym 4 nieakceptowalne, tj. ujawnienie danych z wyceny przez pracownika i doradcę  oraz  ujawnienie 
danych z przebiegu negocjacji z innym inwestorem  przez pracownika i doradcę, 
5 ryzyk korupcyjnych dla procesu nadzór właścicielski ze szczególnym uwzględnieniem jego efektywności, z tym 
że wszystkie na poziomie istotności niskim, akceptowalnym, 
6 ryzyk korupcyjnych dla procesu kontrola wewnętrzna, w tym 1 nieakceptowalne, tj. pominięcie obszaru wrażli-
wego w planie kontroli. 
W związku z ustaloną listą ryzyk korupcyjnych nieakceptowalnych w decyzji Ministra SP nie przewidziano po-
dejmowania konkretnych działań zaradczych. Jak wynika z uzasadnienia niepodjęcia działań zaradczych, po-
ziom istotności ryzyk nieakceptowalnych wynika głównie z wysokiej oceny punktowej skutków oddziaływania 
ryzyka, a nie z oceny prawdopodobieństwa ich wystąpienia, dlatego przyjęto jako sposób reakcji  tolerowanie, 
czyli zaakceptowanie zidentyfikowanego poziomu ryzyka.  Nie oznacza to odstąpienia od objęcia tych obszarów 
właściwym nadzorem poprzez odpowiedni dobór pracowników i dokumentowanie procesów oraz monitorowa-
niem prowadzonym zgodnie z "Instrukcją zarządzania ryzykiem w Ministerstwie Skarbu Państwa". 
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przez Biuro Kontroli, mają być przygotowywane w sposób i w terminach (co pół ro-
ku) wynikających z procedur zarządzania ryzykiem. Od 2015 r. sprawozdanie ma 
być także sporządzane raz w roku podczas przeglądu zarządzania SZJ i SPZK (naj-
bliższe w listopadzie 2016 r.). Sprawozdanie takie sporządzono za I półrocze 2014 r. 
Za okres II półrocze 2014 r. i I półrocza 2015 r.  odstąpiono od sporządzania spra-
wozdań z analizy zdarzeń korupcyjnych, konfliktu interesów oraz zachowań niepo-
żądanych w MSP, gdyż nie zarejestrowano w „Rejestrze zdarzeń” żadnego zgłosze-
nia o podejrzeniu lub wystąpieniu korupcji, konfliktu interesów, ani zachowania nie-
pożądanego. Powyższe zostało zaakceptowane przez Dyrektora Generalnego MSP.  

(akta kontroli str.18, 61-82, 92-93, 107-112, 130-143, 168-169, 317-325,  
376-392, 393-397, 408-423, 475-479, 480-493, 494-518) 

 

Zadanie nr 2, działania  2.1, i 2.223 – w planie przewidziano: 
•  opracowanie wykazu stanowisk zagrożonych korupcją w MSP i w Prokura-

torii Generalnej, do realizacji  w okresie styczeń-luty 2015 r., 
• okresowe aktualizowanie wykazu (w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz 

na dwa lata), do realizacji w latach 2015-2019. 
W dniu 9 stycznia 2015 r.  Biuro Kontroli MSP sporządziło Wykaz grup stanowisk 
w Ministerstwie i Prokuratorii Generalnej SP narażonych na zagrożenia korupcyjne. 
Podstawą były wskazania dokonane przez większość komórek organizacyjnych 
MSP. W dniu 17 grudnia 2015 r.  zaktualizowano  listę stanowisk zagrożonych ko-
rupcją dodając 14 stanowisk w Departamencie Przekształceń Własnościowych 
i Prywatyzacji. Zaktualizowany Wykaz grup stanowisk zagrożonych korupcją, objął 
9 komórek organizacyjnych, 6 nie objęto, gdyż nie wykazały one występowania sta-
nowisk narażonych na zagrożenia korupcyjne. 
Wykaz ten jednocześnie identyfikuje ewentualne zagrożenia korupcyjne w sposób 
szerszy niż to wynika z Rejestru ryzyk korupcyjnych, opracowywanego na podstawie 
zgłoszeń 5 komórek organizacyjnych realizujących procesy podlegające SZJ i 
SPZK. 

(akta kontroli str. 83-91, 93, 304-306, 307-316) 

Zadanie Nr 3, działania 3.1. 3.2 i 3.324 – w planie przewidziano do realizacji w latach 
2015-2019: 

• przegląd regulacji wewnętrznych oraz opracowanie systemu przeciwdziała-
nia zagrożeniom  korupcyjnym dla MSP, w tym 

o opracowanie koncepcji i założeń weryfikacji 5 wybranych procedur 
w  MSP, przygotowanie do certyfikacji pod względem zgodności 

                                                      
23 Opracowanie wykazu grup stanowisk zagrożonych korupcją w MSP.  

Działanie  2.1 - Opracowanie wykazu grup stanowisk w MSP i PG. 
Działanie 2.2 - Okresowe  aktualizowanie wykazu (w miarę potrzeb, nie rzadziej niż  raz na dwa lata). 
24 Opracowanie i wdrożenie systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym oraz sukcesywne jego 
doskonalenie. 
Działanie 3.1 - Przegląd regulacji wewnętrznych. Opracowanie systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyj-
nym dla MSP, w tym następujące poddziałania, dla których MSP zostało wskazane jako realizator wiodący 
w obszarze prywatyzacji, z terminem realizacji  w latach 2015-2016:  
Działanie 3.1.1 - Opracowanie koncepcji i założeń weryfikacji 5 wybranych procedur w MSP, przygotowanie do 
certyfikacji pod kątem zgodności z normą ISO i z wymogami Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyj-
nym SPZK.  
Działanie 3.1.2 - Poddanie 5 wybranych procedur certyfikacji przez instytucję certyfikującą pod kątem zgodności 
rozwiązań w MSP z wymogami Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym SPZK.  
Działanie 3.1.3  - Współpraca z instytucją certyfikującą i uzyskanie certyfikatu. 
Działanie 3.2 - Doskonalenie systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym w MSP, z poddziałaniami 
dotyczącymi monitorowania i sprawdzania w kolejnych latach 2016-2018. 
Działanie 3.3 - Monitorowanie funkcjonowania SPZK w MSP oraz w PGSP i wprowadzenie ew. zmian przewi-
dziane do realizacji od 2015 r. 
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z normą ISO i wymagania Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom 
Korupcyjnym SPZK, 

o poddanie 5 wybranych procedur certyfikacji przez instytucję certyfi-
kującą pod kątem zgodności rozwiązań w MSP z wymaganiami 
SPZK, 

o współpraca z instytucją certyfikującą i uzyskanie certyfikatu, 
• doskonalenie systemu SPZK w MSP,  do realizacji w latach 2016- 2018, 

w tym działania sprawdzające, audity sprawdzające i odnowienie certyfikatu 
w kolejnych latach, z tym że w roku w 2018 r. w okresie od listopada 
do grudnia. 

Przyjęcie SPZK nastąpiło w drodze zarządzenia nr 28 Ministra Skarbu Państwa 
z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie SZJ i SPZK w Ministerstwie Skarbu Państwa, 
które weszło w życie z dniem ogłoszenia. Załącznikiem do zarządzenia jest Księga 
Jakości. Przygotowano też pozostałe dokumenty wewnętrzne, m.in.: Polityka jakości 
i antykorupcyjna na lata 2015-2017 (w dokumencie tym stwierdzono, że szczególną 
uwagę w Ministerstwie przykłada się do kwestii jakości i przestrzegania zasad 
etycznych);  Karta celów jakości;   Karty procesów; Procedury: - Nadzór nad doku-
mentami i zapisami, -  Postępowanie z niezgodnościami, -  Audyt systemu zarzą-
dzania, -  Działania korygujące i zapobiegawcze; Formularze.  

Na SZJ i SPZK uzyskano dnia 10 listopada 2015 r. Certyfikaty spełniania wymagań 
normy PN-EN ISO 9001:2009 i wymagań dodatkowych do normy ISO, wydane 
przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA na podstawie przeprowadzonego 
audytu sprawdzającego oraz przez International Certification Network.25  
Przeprowadzono szkolenia dla pracowników w zakresie  wdrożenia procedury okre-
ślającej zasady i tryb postępowania w przypadku wystąpienia działań korupcyjnych 
oraz ochrony osób przekazujących informacje o wystąpieniu lub podejrzeniu zda-
rzeń korupcyjnych.  
Ustanowione mechanizmy kontrolne w zarządzeniach, instrukcjach, wytycznych 
oraz wdrożony SPZK pozwalały na potencjalną identyfikację ewentualnych stanów 
niepożądanych poprzez identyfikowalność osób, dokumentów i zapisów w ramach 
wszystkich elementów procesów, dla których zidentyfikowano ryzyko korupcyjne i 
poprzez możliwość sygnalizowania w notatkach dla Ministra zagrożenia lub proble-
mów; w notatkach z rekomendacji dla Ministra w ramach  Procedury nadzoru nad 
dokumentacji i zapisami (identyfikowalność  osób odpowiedzialnych za przygotowa-
nie, akceptującego lub zatwierdzającego dokument), a ponadto poprzez śledzenie 
kolejnych faz zatwierdzania, rejestrowania i sprawdzania pojedynczych operacji lub 
procesu w ramach Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD). Wszyscy 
pracownicy zostali zaangażowani w doskonalenie systemu zarządzania na etapie 
realizacji poszczególnych działań poprzez  zobligowanie do dbałości o jakość wyko-
nywanych zadań i ich analizę pod kątem spełnienia założonych wymagań. 
Stosowano formalne procedury i ograniczenia uprawnień w ramach hierarchicznej 
struktury organizacyjnej jako odpowiedź na konkretne ryzyko  w celu zmniejszenia 

                                                      
25 Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością nr 2554/1/2015 zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009 i certyfikat 
Systemu Zarządzania Przeciwdziałanie Zagrożeniom Korupcyjnym Nr K – 34/1/2015, potwierdzają spełnianie 
procedur i norm zarządzania jakością w zakresie  gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, w tym przygoto-
wywania i prowadzenia procesów prywatyzacji, sprawowania efektywnego nadzoru właścicielskiego nad spół-
kami SP i prowadzenia procesów kontroli. Dokumenty te zostały wydane na trzy lata. Certyfikat Systemu Zarzą-
dzania Przeciwdziałanie Zagrożeniom Korupcyjnym stwierdza, że System ten spełnia wymagania Systemu 
Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym zatwierdzone do stosowania w kwietniu 2014 r. Zgodnie z Planem 
działań stałych wynikających z RPPK na lata 2015-2019 corocznie do 2018 r. mają być przeprowadzane audity 
sprawdzające wdrożonego SPZK oraz SZJ, gdyż certyfikaty pozostają w mocy pod warunkiem przestrzegania 
przez  MSP  wymagań normy ISO oraz określonych w Umowie nr 3530/JK/2025. Za trzy lata należy poczynić 
działania umożliwiające odnowienie certyfikatu.  
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ryzyka negatywnego. Właściciele procesów objętych systemem zarządzania odpo-
wiadają za realizację celu procesu i posiadają odpowiednie uprawnienia do koordy-
nowania, monitorowania oraz doskonalenia procesu. 
Nie było potrzeby stosowania procedury Działania korygujące i zapobiegawcze, 
prócz postępowania wyjaśniającego dot.  jednego zdarzenia, w wyniku którego nie 
uznano za wskazane podejmowania działań korygujących. 
SPZK ma realizować cel kierunkowy - Skuteczne zrealizowanie zadań wynikających 
z „Rządowego Programu przeciwdziałania korupcji na lata 2014-2019”, a skoro nie 
zidentyfikowano wszystkich ryzyk korupcyjnych to trudno mówić o skuteczności 
realizacji ww. Programu w I etapie wdrażania SPZK.  

(akta kontroli str.11-15, 19-51, 57-60, 169-170, 175-181,  
182-197, 339-375, 408-423) 

Zadanie Nr 4, działania 4.1, 4.2 i 4.426  – w planie przewidziano do realizacji w la-
tach 2015-2019: 

• zbieranie i analizowanie informacji nt. nieprawidłowości w funkcjonowaniu 
MSP pochodzących z artykułów prasowych, skarg na funkcjonowanie MSP 
oraz wniosków i zaleceń NIK, wyniki kontroli wewnętrznych, 

• wyjaśnianie informacji nt. nieprawidłowości w funkcjonowaniu MSP, 
• przekazywanie wniosków z dokonanej analizy ścisłemu Kierownictwu MSP 

(w miarę potrzeb), 
• analizę oświadczeń majątkowych pod kątem ew. zachowań korupcyjnych, 

począwszy od 2014 r.  

W dniu 18 lutego 2015 r. została opracowana Informacja na temat kontroli  ze-
wnętrznych przeprowadzonych przez NIK w 2014 roku (12 kontroli) i 1 kontroli ZUS, 
a także obejmująca zebrane nieprawidłowości w funkcjonowaniu MSP. W dniu 
1 kwietnia 2015 r. dla Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego MSP została opraco-
wana analiza w ww. zakresie. Obejmowała ona także wyniki kontroli wewnętrznych 
i audytu wewnętrznego dotyczące stanu kontroli zarządczej. W marcu 2015 r. przy-
gotowano roczną  analizę skarg i wniosków rozpatrywanych w MSP, zatwierdzoną 
przez  Ministra SP. Analiza oświadczeń majątkowych pod kątem ewentualnych za-
chowań korupcyjnych - jak wynika z wyjaśnień Dyrektora Biura Kontroli27 - jest do-
konywana corocznie w terminie do 30 listopada następnego roku, co do czasu za-
kończenia kontroli NIK jeszcze nie nastąpiło z powodu zmian kadrowo-
organizacyjnych w MSP. Analiza  oświadczeń majątkowych za 2014 r. miała zostać 
przeprowadzona do końca stycznia 2016 i ujęta w sprawozdaniu za 2015 r. 

(akta kontroli str. 160-167, 297-303, 408-423, 424-429, 430-440) 

Zadanie nr 5, działania 5.1, 5.2 i 5.328 – w planie przewidziano:  

                                                      
26 Analizowanie informacji o występowaniu nieprawidłowości w funkcjonowaniu urzędu. 
Działanie 4.1 - Zbieranie i analizowanie informacji nt. nieprawidłowości w funkcjonowaniu MSP pochodzących z 
artykułów prasowych, skarg na funkcjonowanie MSP oraz wniosków i zaleceń NIK, wyniki kontroli wewnętrz-
nych. 
Działanie 4.2 - Wyjaśnianie informacji nt. nieprawidłowości w funkcjonowaniu MSP, 
Działanie 4.3 - Przekazywanie wniosków z dokonanej analizy ścisłemu Kierownictwu MSP (w miarę potrzeb). 
Działanie 4.4 - Analiza oświadczeń majątkowych pod kątem ew. zachowań korupcyjnych. 
27 Pismo z dnia 14 grudnia 2015 r.  znak BK.0910.15.2015. 
28  Organizowanie i  prowadzenie szkoleń w zakresie przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów. 
 Działanie 5.1 - Udział kadry kierowniczej i zarządzającej MSP w szkoleniach. 
Działanie 5.2 - Udział pracowników MSP w szkoleniach uwzględniających zagadnienia zapobiegania korupcji 
i konfliktowi interesów. 
Działanie 5.3 - Organizowanie szkoleń dla wybranych grup pracowników – szkolenia organizowane przez inne 
podmioty.  
Działanie 5.3.1 - Objęcie systemem wsparcia stanowisk  zagrożonych korupcją w stopniu średnim i wysokim. 
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• udział kadry kierowniczej i zarządzającej MSP w szkoleniach, do realizacji 
w latach 2015-2017, 

natomiast do realizacji w latach 2015-2019: 
• udział pracowników MSP w szkoleniach uwzględniających zagadnienia za-

pobiegania korupcji i konfliktowi interesów, 
• organizowanie szkoleń dla wybranych grup pracowników – szkolenia orga-

nizowane przez inne podmioty,  
o  objęcie systemem wsparcia stanowisk zagrożonych korupcją 

w stopniu średnim i wysokim, 
o objęcie systemem szkoleń centralnych stanowisk zagrożonych ko-

rupcją w stopniu średnim i wysokim. 

Przedstawiciel Kierownictwa MSP ds. SPZK oraz koordynator ds. wdrażania RPPK 
na lata 2014-2019 uczestniczyli w szkoleniu pt. „SZJ i SPZK dla Przedstawiciela 
kierownictwa ds. SPZK, Pełnomocnika ds. SZJ oraz właścicieli procesów” w dniu 
3 sierpnia 2015 r. Dyrektor Biura Kontroli uczestniczyła w związku z pełnioną funkcją  
Pełnomocnika ds. SZJ m. innymi w: „Szkoleniu zespołu wdrożeniowego SZJ 
i SPZK” w dniach 16 i 17 marca 2015 r., szkoleniu pt. „Audyt systemów zarządzania” 
w dniach 15-17 lipca 2015 r., szkoleniu  pt. „ SZJ i SPZK” w dniu 23 lipca 2015 r. 
W związku z wprowadzeniem SZJ wg normy ISO i SPZK pracownicy MSP wcho-
dzący w skład zespołu wdrożeniowego ww. systemów oraz inni pracownicy  przeszli 
odpowiednie szkolenia (łącznie 5 szkoleń w 2015 r.  dla 64 osób).  
Przeprowadzono szereg szkoleń, łącznie dla 241 pracowników, co spełniało para-
metry 1 szkolenie raz na 2 lata. Planuje się objęcie szkoleniami w zakresie antyko-
rupcji wszystkich pracowników MSP. W zakresie przeprowadzanych w listopadzie 
2015 r. szkoleń dla 132 pracowników dotyczących przeciwdziałania korupcji i kon-
fliktowi interesów oraz etyki w służbie cywilnej, dokonano w MSP oceny pod wzglę-
dem spełnienia oczekiwań co do poszerzenia wiedzy i wzmocnienia standardów 
etycznych w pracy korpusu służby cywilnej w trybie anonimowych ankiet.    
System wsparcia stanowią realizowane w 2015 r. w MSP działania: szkoleniowe 
i edukacyjne, rozpowszechnianie materiałów informacyjnych, głównie za pośrednic-
twem Internetu, wdrożenie procedury postępowania w przypadku wystąpienia ko-
rupcji, konfliktu interesu lub zachowań niepożądanych, w tym sposobu zgłaszania 
tego typu zdarzeń, gwarantowanie dyskrecji osobie dokonującej zgłoszenia ww. 
zdarzeń, wyznaczone stałe godziny przyjęć pracowników przez dyrektorów komórek 
organizacyjnych oraz przez Dyrektora Generalnego MSP w sprawach pracowni-
czych. 

(akta kontroli str. 16-18, 198-205, 317-325, 337-338, 408-423, 441) 

Zadanie nr 6, działania 6.1 i 6.229 – w planie  przewidziano: 
• przekazywanie pracownikom informacji o zagrożeniach korupcją i konflik-

tem interesów - do realizacji od 2014 do 2019 r. 
• przekazywanie pracownikom informacji o dostępnych publikacjach i szko-

leniach e-learningowych nt. zagrożeń korupcyjnych i konfliktu interesów - 
do realizacji w latach 2015—2019. 

                                                                                                                                       
Działanie 5.3.2  - Objęcie systemem szkoleń  centralnych stanowisk  zagrożonych korupcją w stopniu średnim 
i wysokim. 
29  Upowszechnianie wśród pracowników urzędu wiedzy z zakresu zagrożeń korupcyjnych  i konfliktu 
interesów. 
Działanie 6.1 - Przekazywanie pracownikom informacji o zagrożeniach korupcją i konfliktem interesów (e-mail, 
intranet – zakładka „Antykorupcja”. Instruktaż stanowiskowy dla nowych pracowników. 
Działanie 6.2 – Przekazywanie pracownikom informacji o dostępnych publikacjach i szkoleniach e-learningowych 
nt. zagrożeń korupcyjnych i konfliktu interesów (mail, intranet – zakładka „Antykorupcja”). 
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Wprowadzono do instruktażu stanowiskowego szkolenia w zakresie przeciwdziała-
nia korupcji i działaniom niepożądanym z punktu widzenia MSP (dostępność  po-
przez platformę e-learningową udostępnianą przez CBA). Szkolenia obejmują obo-
wiązek zapoznania się z materiałami zawierającymi kompendium wiedzy o korupcji, 
konflikcie interesów i zachowaniach niepożądanych oraz z „Wytycznymi w zakresie 
postępowania w przypadku wystąpienia korupcji, konfliktu interesów lub zachowań 
niepożądanych w MSP”. Upowszechniano wiedzę na temat zagrożeń korupcyjnych, 
konfliktu interesów poprzez maile i Intranet MSP, także w publikacjach i szkoleniach, 
oraz przypominano o możliwości zgłaszania zdarzeń za pośrednictwem strony intra-
netowej „Zgłoś zdarzenie”.   

(akta kontroli str. 408-423, 441-442) 

Zadanie nr 7, działania 7.1 i 7.230 - w planie przewidziano do realizacji w latach 
2015-2019: 

• opiniowanie w ramach procesu uzgodnień resortowych i międzyresortowych 
projektów aktów normatywnych pod kątem możliwych zagrożeń korupcyj-
nych (których przedmiot regulacji dotyczy MSP), 

• opiniowanie wewnętrznych regulacji pod kątem możliwych zagrożeń korup-
cyjnych oraz ewentualnych luk prawnych. 

W dniu 25 września 2015 r.  Biuro Kontroli przygotowało Wykaz aktów prawnych 
charakterystycznych dla specyfiki działania Ministerstwa, które z racji przedmiotu 
regulacji mogą powodować zagrożenia wystąpienia działań korupcyjnych, zawiera-
jący 12 aktów prawnych  powszechnie obowiązujących i 7 zarządzeń wewnętrznych 
MSP. Jednocześnie po wprowadzeniu SZJ i SPZK  akty objęte wykazem poddano 
analizie i ocenie pod kątem wprowadzenia ewentualnych nowelizacji wzmacniają-
cych zachowania antykorupcyjne. Takie zmiany do czasu zakończenia kontroli nie 
zostały zaproponowane ani dokonane (nie było takiej potrzeby odnośnie regulacji 
wewnętrznych), przy czym nie udokumentowano przeprowadzenia takich ocen. 
Analiza i ocena dotycząca zdarzeń korupcyjnych w związku z wprowadzeniem prze-
pisów wewnętrznych prowadzona jest zgodnie z procedurą „Nadzór nad dokumen-
tami i zapisami”, przewidzianą w Księdze Jakości.  

(akta kontroli str. 339-375, 408-423, 443, 475-479) 
 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzo-
no następujące nieprawidłowości: 

1. W zakresie zadania  stałego nr 1 

Ustalone ryzyka korupcyjne w Rejestrze ryzyk korupcyjnych z dnia 26 października 
2015 r. i ponownie na dzień 10 grudnia 2015 r., odnoszą się wyłącznie do pięciu 
procesów realizowanych w Ministerstwie, objętych SZJ i SPZK. 
Rejestr ryzyk korupcyjnych nie objął wszystkich zadań i celów realizowanych przez  
poszczególne komórki organizacyjne MSP, choć podstawą budowania tego rejestru 
(listy w arkuszu analizy ryzyka) są cele i zadania szczegółowe poszczególnych ko-
mórek organizacyjnych. Odnosi się to także do zbiorczego Rejestru/listy ryzyk ko-
rupcyjnych. Zgodnie bowiem z § 8 ust. 1 Instrukcji  zarządzania ryzykiem w MSP, 

                                                      
30 Opiniowanie w ramach procesu uzgodnień resortowych i międzyresortowych projektów aktów norma-
tywnych oraz wewnętrznych regulacji pod kątem możliwości zagrożeń korupcyjnych. 
Działanie 7.1 - Opiniowanie w ramach procesu uzgodnień resortowych i międzyresortowych projektów aktów 
normatywnych pod kątem możliwych zagrożeń korupcyjnych (których przedmiot regulacji dotyczy zagadnień 
związanych z MSP). 
Działanie 7.2 - Opiniowanie wewnętrznych regulacji pod kątem możliwych zagrożeń korupcyjnych, ew. luk 
prawnych. 

Ustalone  
nieprawidłowości 
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identyfikacja ryzyka w Ministerstwie, w tym ryzyka korupcyjnego, polega 
na ustaleniu możliwego do wystąpienia ryzyka zagrażającego realizacji celów i za-
dań, w szczególności zamieszczonych w planie działalności dla działu Skarb Pań-
stwa na rok następny.  Wynika z tego, że nie powinno się rozdzielać zarządzania 
ryzykiem korupcyjnym na poziomie  komórek organizacyjnych od zarządzania ryzy-
kiem korupcyjnym na poziomie  procesów objętych systemem zarządzania. Procesy 
te realizują bowiem podstawowe cele i zadania Ministerstwa, z tym że nie wszystkie, 
i nie można wykluczyć  potencjalnych ryzyk korupcyjnych także na poziomie  innych 
komórek organizacyjnych, niż te, które realizują pięć największych procesów.  
Pogląd ten znajduje potwierdzenie w Liście stanowisk zagrożonych korupcją,  za-
wierającej przykładowe ewentualne zagrożenia  korupcyjne w  poszczególnych ko-
mórkach. Przewiduje ona szerszy zakres zagrożeń korupcyjnych niż to wynika  
z Rejestru ryzyk korupcyjnych. Przykładowo, przewidziano w niej  zagrożenia korup-
cyjne nie ujęte w Rejestrze ryzyk korupcyjnych, związane z: organizowaniem egza-
minów dla kandydatów na członków rad nadzorczych, zakupem upominków 
w związku z oficjalnymi kontaktami Członków Kierownictwa MSP, możliwością 
otrzymania propozycji korupcyjnej ze strony firmy szkoleniowej w celu uzyskania 
zlecenia na szkolenie, zawierania umów nieodpłatnego zbycia akcji w imieniu Mini-
stra SP, przygotowania i akceptacji rekomendacji dla członków Kierownictwa w za-
kresie dysponowania aktywami nadzorowanych podmiotów, dysponowania środka-
mi Funduszu Skarbu Państwa, oceny i rozliczania zobowiązań pozacenowych, sto-
sowania ulg w spłacie należności SP, dostępu do określonych informacji 
i dokumentów, a także przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków 
w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej.    
NIK przyjmuje wyjaśnienia31, z których wynika, że bez zdefiniowanych i opisanych 
kolejnych procesów realizowanych przez MSP nie można prawidłowo dokonać oce-
ny ryzyka korupcyjnego zgodnie z wymaganiem dodatkowym WD 01 do normy ISO, 
dotyczącym SPZK. NIK przyjmuje również do wiadomości zawartą w wyjaśnieniach  
informację, że Kierownictwo MSP planuje rozszerzenie systemu na kolejne obszary. 
Dowodem, według wyjaśniającego, jest Polityka jakości i antykorupcyjna Minister-
stwa Skarbu Państwa na lata 2015-2017 oraz przegląd zarządzania w 2015 roku, 
uwzględniający wyniki audytów systemu zarządzania w zakresie zgodności wdrożo-
nego SZJ i SPK z obowiązującymi normami i wymaganiami mającymi zastosowanie 
do audytowanych obszarów. Tym niemniej, w ocenie NIK, należy uznać, że wdroże-
nie podejścia procesowego w ramach SZJ i SPZK jako jednej z form zarządzania 
realizacją celów i zadań Ministerstwa nie jest dostateczną podstawą by nie objąć 
oceną ryzyka korupcyjnego wszystkich celów i zadań Ministerstwa, w tym realizo-
wanych poza procesami. Wdrożenie SPZK ma służyć realizacji zadań RPPK na lata 
2014-2019, który dotyczy całości zadań MSP, zatem ocena ryzyka korupcyjnego nie 
powinna  ograniczać się do  części zadań przypisanych Ministerstwu. 

(akta kontroli str.18, 61-82, 92-93, 107-112, 130-143, 168-169, 317-325,  
376-392, 393-397, 408-423, 475-479, 480-493, 494-518) 

 
2. W zakresie zadania stałego nr 2  

W dniu 9 stycznia 2015 r.  Biuro Kontroli MSP, na podstawie wskazań dokonanych 
przez większość komórek organizacyjnych MSP32, sporządziło Wykaz grup stano-
wisk w Ministerstwie i Prokuratorii Generalnej SP narażonych na zagrożenia korup-

                                                      
31  Pismo  Dyrektora  Biura Kontroli z dnia 15 stycznia 2015 r. znak BK.0910.15.2015. 
32 Niektóre komórki ze względu na  zakres realizowanych zadań, nie wykazały występowania stanowisk narażo-
nych na korupcję. W aktualnym Wykazie grup stanowisk nie ujęto stanowisk  w następujących komórkach orga-
nizacyjnych MSP: Departament Polityki Właścicielskiej, Departament Spółek Kluczowych, Departament Repry-
watyzacji i Rekompensat, Departament Prawny i Procesowy, Departament Budżetu i Finansów, Biuro Kontroli.  
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cyjne. Wykaz objął stanowiska o  średnim i wysokim stopniu zagrożeń korupcyjnych. 
Został on uzupełniony w dniu 17 grudnia 2015 r. o 14 stanowisk w Departamencie 
Przekształceń Własnościowych i Prywatyzacji, na podstawie zgłoszenia Dyrektora 
tego Departamentu z dnia 16 stycznia 2015 r. W uzupełnionym wykazie nie ujęto 
stanowisk w Biurze Kontroli, dla którego zidentyfikowano w dniu 26 październiku 
2015 r. (a następnie w grudniu 2015 r) w Rejestrze ryzyk korupcyjnych ryzyka ko-
rupcyjne właściwe dla tej komórki organizacyjnej.   

(akta kontroli str. 83-91, 93, 304-306, 307-316) 
 

3. W zakresie zadania stałego nr 7 

W dniu 25 września 2015 r. Biuro Kontroli przygotowało Wykaz aktów prawnych 
charakterystycznych dla specyfiki działania Ministerstwa, które z racji przedmiotu 
regulacji mogą powodować zagrożenia wystąpienia działań korupcyjnych. Zawierał 
on 12 aktów prawnych powszechnie obowiązujących i 7 zarządzeń wewnętrznych 
MSP.  Jak wynika z wyjaśnień33, po wprowadzeniu SZJ i SPZK  akty objęte wyka-
zem są analizowane i oceniane pod kątem wprowadzenia ewentualnych nowelizacji 
wzmacniających zachowania antykorupcyjne, przy czym jeszcze takie nowelizacje 
nie zostały zaproponowane ani dokonane. 
Przedstawiona do kontroli dokumentacja nie zawierała jednak powyższych analiz 
lub ocen, mimo wymogu ich dokumentowania.  
Nie zostało też udokumentowane spełnienie podstawowego wymagania prawnego 
związanego z certyfikacją SPZK34 w zakresie dokonania analizy regulacji prawnych 
związanych ze specyfiką działalności MSP oraz regulacji o charakterze powszech-
nym, pod kątem możliwości wystąpienia działań korupcyjnych. W wyjaśnieniach 
Dyrektora Biura Kontroli35  zawarty został argument, że  spełnienie wymogów, o 
których mowa powyżej, potwierdzone zostało w trakcie przeprowadzonego audytu 
sprawdzającego spełnianie wymogów zarządzania jakością i przeciwdziałania za-
grożeniom korupcyjnym36. Zdaniem  Dyrektora, uzyskanie certyfikatu spełnienia 
wymagań ISO i wymagań dodatkowych do ISO potwierdza spełnianie wymogów w 
zakresie analizy aktów prawnych pod kątem zagrożeń korupcyjnych. W ocenie NIK, 
wyniki audytu takiego potwierdzenia jednak nie zawierają. W komentarzach z audytu 
sprawdzającego w zakresie dotyczącym prywatyzacji, które powołano w wyjaśnie-
niach, stwierdzono jedynie: Weryfikacja wieloszczeblowa, wieloetapowa, wielooso-
bowa zapobiega powstawaniu zdarzeń potencjalnie korupcyjnych. Jak wynika z 
kontekstu  tego komentarza, odnosi się on wyłącznie do przestrzegania procedury 
prywatyzacyjnej, a nie do opiniowania  powszechnie obowiązujących aktów norma-
tywnych i regulacji wewnętrznych. 
Jak wynika z wyjaśnień37 zadanie stałe MSP nr 738, w ramach RPPK jest realizowa-
ne niezależnie od  wdrożenia SPZK.  Faktycznie, są to odrębne zadania stałe MSP 

                                                      
33  Pismo Dyrektora Biura Kontroli z dnia 15 stycznia 2016 r.  znak BK.0910.15.2015. 
34 Wymagania  dodatkowe SPZK  – kwiecień 2014 (wydanie trzecie), pkt 3  - Podstawowe wymagania prawne: 
Organizacja wdrażająca SPZK powinna nie tylko spełnić wymagania zawarte w niniejszych kryteriach, ale także 
przeanalizować i uwzględnić w nim podstawowe regulacje prawne związane ze specyfiką swojej działalności 
oraz regulacje o charakterze powszechnym, pod kątem możliwości wystąpienia działań korupcyjnych wynikają-
cych z nieprzestrzegania tych regulacji lub z ich nieprecyzyjności i niejasności.  Niezależnie od tego obowiązuje 
wymaganie dodatkowe WD 15, którego pkt 2 stanowi: W przypadku, gdy produktem organizacji jest projekt aktu 
normatywnego lub akt normatywny wewnętrzny lub zewnętrzny, organizacja powinna przeprowadzić analizę 
i ocenę dotyczącą zdarzeń korupcyjnych, które mogą wystąpić w związku z wprowadzeniem tego aktu. Pkt 4. 
Ocena, o której mowa w punkcie 2 powinna być udokumentowana i przeprowadzona zgodnie z odpowiednią 
udokumentowaną procedurą. 
35  Pismo z dnia 15 stycznia 2016 r.  znak BK.0910.15.2015. 
36 Audyt objął pięć procesów stosowanych w MSP,  dla których dnia 2 października 2015 r. decyzją Ministra SP 
w ramach przygotowań do certyfikacji SZJ i SPZK, określono cele i mierniki stopnia realizacji na 2015 rok. 
37  Pismo Dyrektora Biura Kontroli z dnia 15 stycznia 2016 r.  znak BK.0910.15.2015. 
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objęte  Rządowym Programem, przy czym SPZK  jest o tyle niezależny od innych 
zadań  Rządowego Programu, że powinien funkcjonować także po zrealizowaniu 
wszystkich zadań w nim przewidzianych. Zasadnicze znaczenie ma więc, by wdro-
żony SPZK (zintegrowany z SZJ) rzeczywiście odpowiadał wszystkim wymogom 
(podstawowym i dodatkowym) wynikającym z certyfikacji SPZK, gdyż system ten 
służy do osiągnięcia określonych celów39 wg wyznaczonych mierników w ramach 
realizowanych przez MSP zadań i procesów, w tym nadzorowanych RPPK na lata 
2014-2019 w zakresie przypisanym dla Ministerstwa.  

 (akta kontroli str. 339-375, 408-423, 443, 475-479) 
 

W związku z krótkim okresem  zarządzania ryzykiem korupcyjnym w MSP trudno 
wskazać na konkretne rezultaty wdrożonego systemu w stosunku do poprzednio 
obowiązujących rozwiązań systemowych, wprowadzonych zarządzeniem nr 
30 z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie "Wytycznych w zakresie postępowania 
w przypadku wystąpienia korupcji, konfliktu interesów lub zachowań niepożądanych 
w Ministerstwie Skarbu Państwa"40. Jednak samo wprowadzenie do systemu zarzą-
dzania SPZK, jako element SZJ, ich certyfikacja  zgodności z normami ISO i wyma-
ganiami dodatkowymi, w ramach realizacji zadań stałych MSP objętych RPPK 
na lata 2014-2019 jest wartością dodaną. SPZK, to część systemu zarządzania 
ukierunkowana na zapewnienie zaufania, że Ministerstwo wdrożyło rozwiązania 
eliminujące lub w znacznym stopniu ograniczające możliwość występowania zjawisk 
korupcyjnych. Zakres i zasady SPZK zapewniają wzmocnienie mechanizmów 
i struktur służących ograniczaniu korupcji. 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia jednak działalność kontrolowanej jednostki 
w zakresie realizacji zadań stałych jako wymagającą doskonalenia. Wskazane po-
wyżej nieprawidłowości (nieujęcie w Rejestrze ryzyk korupcyjnych ryzyk odniesio-
nych do wszystkich zadań i celów realizowanych przez  poszczególne komórki or-
ganizacyjne MSP; nieujęcie w Wykazie grup stanowisk narażonych na zagrożenia 
korupcyjne, stanowiska/stanowisk w Biurze Kontroli, dla którego zidentyfikowano 
ryzyko korupcyjne właściwe dla tej komórki organizacyjnej oraz niedokumentowanie 
analiz lub ocen aktów prawnych i regulacji wewnętrznych pod względem antykorup-
cyjnym) nie mają charakteru systemowego, stanowią jednak uchybienia – w ocenie 
NIK – konieczne do wyeliminowania dla osiągnięcia pełnej skuteczności realizowa-
nych zadań/działań  stałych MSP nadzorowanych w ramach RPPK na lata 2014-
2019.  

2. Stan realizacji zadań/działań wynikających z Rządowego Pro-
gramu dotyczących wzmocnienia mechanizmów i struktur słu-
żących ograniczaniu korupcji oraz osiągnięte rezultaty 

W dniu 26 lutego 2015 r. opracowano zbiorczy Plan realizacji przez MSP zadań 
i działań „Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019” (rea-
lizacja przy współudziale PGSP), w układzie: zadania  legislacyjne, zarząd-

                                                                                                                                       
38 Opiniowanie w ramach procesu uzgodnień resortowych i międzyresortowych projektów aktów norma-
tywnych oraz wewnętrznych regulacji pod kątem możliwości zagrożeń korupcyjnych. Zadanie to dotyczy 
jakości tworzonego prawa i  jest bezpośrednio związane z podstawowym wymogiem  prawnym dla SPZK oraz z 
wymogiem WD 15 (niezależnie od ich zakresu rzeczowego). 
39 SPZK odnosi się wprost do realizacji RPPK na lata 2014-2019, co wynika z  Polityki jakości i antykorupcyjnej 
w Ministerstwie Skarbu Państwa na lata 2015-2017 (dokument z dnia  2.10.2015 r. podpisany przez Ministra 
Skarbu Państwa)  i określonego tam celu kierunkowego - Skuteczne zrealizowanie zadań wynikających z „Rzą-
dowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019”.  
40 Niepublikowane, ze zm. zarządzeniem nr 8 z dnia z dnia 18 marca 2015 r.  - niepublikowane, i  zarządzeniem 
nr 45 z dnia 12 października 2015 r.  - D. Urz. MSP z 2015 r.  poz. 44. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
Ocena cząstkowa 

Opis stanu  
faktycznego 
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cze/organizacyjne i edukacyjne. Plan  zaakceptowany przez Sekretarza Stanu  MSP 
Wojciecha Kowalczyka obejmował 5 zadań wraz z 9 działaniami, dla których koor-
dynatorem jest  Minister Spraw Wewnętrznych. Były to następujące zadania do rea-
lizacji od 2015 r.41 - legislacyjne nr 1 i 2, zarządcze nr 12, edukacyjne nr 14 i 15. 
Plan określał opisowo mierniki wykonania zadań/działań odnoszące się do ich cał-
kowitego wykonania, przy czym ocena ryzyka wykonania  tych zadań i działań  zo-
stała ustalona na poziomie 0 (ryzyko akceptowalne). 

(akta kontroli str.158-159) 

Dla trzech zadań (i działań) przewidzianych do realizacji w Ministerstwie, dla których 
szefem grup roboczych został Sekretarz Stanu w MSP Pan Wojciech Kowalczyk42 
(tj. dla działań 2.1.6 i 10.1) wynikających z RPPK na lata 2014-2019  lub MSP zosta-
ło uznane jako wiodące (tj. dla działań 3.2 i 3.3), sporządzono oddzielne plany, ak-
ceptowane przez ww. Sekretarza Stanu. Plany te zostały przekazane do MSW 
w terminie -  przy piśmie z dnia 6 marca 2015 r., drogą elektroniczną i ponownie 
pisemnie w dniu 8 maja 2015 r. do Sekretarza Międzyresortowego Zespołu ds. Ko-
ordynacji i Monitorowania Wdrażania RPPK na lata 2014-2019. Były to: 

1)  Plan realizacji przez MSP zadania nr 2 RPPK na lata 2014-2019 (dzia-
łanie 2.1.6) 43; 
Ocenę ryzyka wykonania określono jako 0 (ryzyko akceptowalne) i 1 
(ryzyko niskie).  

2) Plan realizacji przez MSP zadania nr 3 RPPK na lata 2014-2019 (w tym 
działania 3.2, 3.3)44; 
Ocenę ryzyka wykonania działań określono jako 1 (ryzyko niskie). 

3) Plan realizacji przez MSP zadania nr 10 RPPK na lata 2014-2019 
(w tym działanie 10.1)45,  

Ocenę ryzyka wykonania działania określono jako 0 (ryzyko akceptowal-
ne) lub 1 (ryzyko niskie), nie określono  skali oceny ryzyka wykonania w 

                                                      
41 Mianowicie: - nr 1 - Wypracowanie i wdrożenie mechanizmów: - oceny projektów aktów prawnych pod 
względem antykorupcyjnym, - okresowej oceny efektywności oraz jakości przepisów obowiązujących, 
pod względem antykorupcyjnym, w tym  działania 1.2 i 1.3, 
-  nr 2 - Przegląd regulacji i implementacji przepisów dotyczących: - podejmowania dodatkowych zajęć 
w trakcie oraz po zakończeniu służby publicznej, - składania i analizy oświadczeń o stanie majątkowym, - 
ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, 
w szczególności w zakresie spójności z prawem samorządowym oraz w kwestii prowadzenia rejestru 
korzyści, - lobbingu oraz zwiększenia przejrzystości procesu stanowienia prawa, - immunitetów,  - funk-
cjonowania Funduszy Wsparcia w służbach resortu spraw wewnętrznych, - wynagradzania osób kierują-
cych niektórymi podmiotami prawnymi; zatrudniania w spółkach Skarbu Państwa byłych lub czynnych 
funkcjonariuszy służb specjalnych i organów ścigania; wymagań i kryteriów, jakie muszą spełnić osoby 
ubiegające się o stanowisko we władzach spółek Skarbu Państwa, - niekaralnych form korupcji (konflik-
tu interesów, nepotyzmu, kumoterstwa), w tym  działania 2.2 i 2.3 (bez działania 2.1.6 objętego odrębnym 
planem),  
- nr 12 - Przegląd zobowiązań międzynarodowych i wzmacnianie współpracy międzynarodowej 
w zakresie przeciwdziałania korupcji,  w tym działanie 12.2, 
-  nr 14 - Wdrożenie edukacji antykorupcyjnej do programów kształcenia i doskonalenia funkcjonariuszy 
publicznych i osób pełniących funkcje publiczne, w tym w zakresie etyki zawodowej oraz zapobiegania 
konfliktowi interesów,  w tym działanie 14.4, 
-   nr 15 - Tworzenie i realizacja społecznych programów i kampanii edukacyjnych, w tym działania 15.3, 
15.5. i 15.6. 
42  Wcześniej Podsekretarz Stanu w MSP  Urszula Pasławska. 
43  Zadanie legislacyjne nr 2 wymienione w przypisie 41. 
44 Wzmocnienie przejrzystości, konkurencyjności i obiektywności procesu udzielania zamówień publicz-
nych, gospodarowania mieniem i środkami publicznymi oraz prywatyzacji. 
45  Monitorowanie przebiegu najważniejszych prywatyzacji majątku Skarbu Państwa i znaczących prze-
targów publicznych oraz informowanie organów władzy i administracji państwowej o dostrzeżonych 
nieprawidłowościach i zagrożeniach dla tych procesów. Szefem grupy roboczej  dla działania 10.1 został 
Wiceprezes UZP, a w zakresie prywatyzacji przedstawiciel MSP.    
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zakresie doskonalenia mechanizmów kontroli wewnętrznych dotyczą-
cych procesów prywatyzacyjnych.  

 

Zatwierdzone przez Przewodniczącego Międzyresortowego Zespołu do spraw Ko-
ordynacji i Monitorowania Wdrażania  RPPK na lata 2014-2019 - Ministra Spraw 
Wewnętrznych, plany realizacji zadania/działania 2.1.6 i 10.1 zostały przesłane 
do MSP pismem z dnia 17 lipca 2015 r. W ramach planowania i realizacji tych zadań 
nie wykazano poniesienia dodatkowych kosztów. 

 (akta kontroli str. 150-157, 209-210) 

Zgodnie z regulaminem prac Międzyresortowego Zespołu do spraw  Koordynacji 
i Monitorowania Wdrażania RPPK na lata 2014-2019 szef grupy roboczej sporządza 
okresowe sprawozdania z realizacji zadań lub działań i przedkłada je Przewodni-
czącemu Zespołu – Ministrowi Spraw Wewnętrznych do dnia 30 marca każdego 
roku obowiązywania  Rządowego Programu oraz w każdym innym terminie na proś-
bę Przewodniczącego.  
W związku z prośbą Przewodniczącej Międzyresortowego Zespołu ds. Koordynacji 
i Monitorowania Wdrożenia RPPK, sprawozdanie z realizacji zadań i działań RPPK 
na lata 2014-2019 za I półrocze 2015 r., zaakceptowane przez Podsekretarza Stanu 
w MSP Wojciecha Chmielewskiego, zostało przekazane do MSW drogą elektronicz-
ną w dniu 13 sierpnia 2015 r., a następnie przy piśmie z dnia 17 sierpnia 2015 r. 
Sprawozdanie to dotyczyło I kwartału 2015, a więc okresu kiedy już były opracowa-
ne i zatwierdzone plany (za wyjątkiem planu działań  2.1.6 i 10.1 zatwierdzonych 
dopiero w lipcu 2015 r. i planu działań 3.2 i 3.3 przekazanych również do MSW do 
uzgodnienia). 

(akta kontroli str. 101-106, 206-208) 

Sprawozdanie z realizacji przez MSP zadań/działań wynikających z RPPK na lata 
2014-2019  za rok 2015 (ew. tylko za II półrocze) do czasu zakończenia niniejszej 
kontroli NIK nie zostało sporządzone.   

Realizacja Planu zadań/działań MSP wynikających z RPPK na lata 2014-2019 
przedstawiała się następująco: 

Zadanie Nr 1, działania 1.2 i 1.346   - w planie przewidziano analizę aktów prawnych 
pod kątem zagrożeń korupcyjnych i podejmowania działań zapobiegających, konsul-
tacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i instytucjami społecznymi oraz 
przegląd obowiązujących regulacji  raz w roku.  

Na etapie opracowywania i uzgadniania z CBA był mechanizm opiniowania aktów 
prawnych pod kątem możliwości zagrożeń korupcyjnych, gdyż za wypracowanie 
mechanizmów oceny projektów aktów prawnych odpowiada, jako podmiot wiodący, 
Centralne Biuro Antykorupcyjne. 

                                                      
46 Wypracowanie i wdrożenie mechanizmów: 
-  oceny projektów aktów prawnych pod względem antykorupcyjnym, 
-  okresowej oceny efektywności oraz jakości przepisów obowiązujących, pod względem antykorupcyj-
nym.  
Działanie 1.2 - Dokonywanie przez administrację  publiczną przy udziale organizacji pozarządowych i społe-
czeństwa przeglądu i oceny efektywności działania aktów prawnych pod kątem obniżenia ryzyka wystąpienia 
korupcji, w szczególności w zakresie ograniczenia uznaniowości przy podejmowaniu decyzji, w tym: - angażo-
wanie instytucji społecznych w diagnozowanie zagrożeń korupcyjnych oraz tworzenie i wdrażanie rozwiązań 
w zakresie właściwego reagowania na nie oraz - sygnalizowanie organom ustawodawczym luk prawnych lub 
przepisów mających charakter korupcjogenny, dostrzeganych w ramach bieżącej pracy. 
Działanie 1.3 - Opracowanie  i wdrożenie mechanizmu efektywnego wdrażania wniosków de lege ferenda zgła-
szanych przez NIK. Realizacja tego działania przewidziana została od roku 2016, a informacja o sposobie reali-
zacji  raz w roku. 
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Wyrazem dokonanej oceny efektywności działania aktów prawnych pod względem 
obniżenia ryzyka korupcyjnego, ewentualnie występowania  luk prawnych był Wykaz 
aktów prawnych charakterystycznych dla specyfiki działania Ministerstwa, które z 
racji przedmiotu regulacji mogą powodować zagrożenia wystąpienia działań korup-
cyjnych i przegląd tych aktów pod kątem  potrzeby nowelizacji oraz opracowania 
mechanizmu identyfikowania luk prawnych w bieżącej pracy.  

MSP uznaje za celowe, aby do oceny jakości aktów prawnych pod kątem zagrożeń 
korupcyjnych i potencjalnego występowania luk prawnych  angażowane były także 
instytucje społeczne. Do czasu zakończenia niniejszej kontroli nie angażowano jed-
nak instytucji społecznych w diagnozowanie zagrożeń korupcyjnych. Ministerstwo 
prowadzi natomiast konsultacje społeczne projektów aktów prawnych poprzez  stro-
nę internetową BIP MSP. 

 W zakresie działania 1.3  w Ministerstwie dokonana została analiza  realizacji wnio-
sków pokontrolnych NIK, w tym dotyczących zmian w obowiązującym prawie. Ze 
względu na fakt, że w latach 2014-2015  NIK nie zgłosiła pod adresem MSP wnio-
sków de lege ferenda, realizację tego działania  przeniesiono na lata 2016/2017. 

(akta kontroli str.  408-423) 

Zadanie nr 2  - działania 2.1.6 i 2.2 i 2.347  - w planach przewidziano: 

do realizacji od 2014 r. 
• przygotowanie założeń w zakresie zasad wynagradzania członków organów 

jednoosobowych spółek SP i z większościowym udziałem SP, jednoosobo-
wych spółek j.s.t. i z większościowym udziałem j.s.t., spółek zaliczonych 
do grupy kapitałowej jednej z powyższych kategorii, 

oraz do realizacji  w latach 2015 – 2019: 
• wprowadzenie obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez osoby 

pełniące funkcję członka zarządu, bez względu na kontraktową podstawę 
zatrudnienia (w tym kontrakt menadżerski), analizę obecnych regulacji 
i wskazanie propozycji ewentualnych zmian, 

•  przegląd obecnych regulacji i przygotowanie  wniosków, rekomendacji, 

                                                      
47 Przegląd regulacji i implementacji przepisów dotyczących: 
- podejmowania dodatkowych zajęć w trakcie oraz po zakończeniu służby publicznej, 
- składania i analizy oświadczeń o stanie majątkowym, 
- ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, 
w szczególności w zakresie spójności z prawem samorządowym oraz w kwestii prowadzenia rejestru korzyści, 
- lobbingu oraz zwiększenia przejrzystości procesu stanowienia prawa, 
- immunitetów, 
- funkcjonowania Funduszy  Wsparcia w służbach resortu spraw wewnętrznych, 
- wynagradzania osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi; zatrudniania w spółkach Skarbu 
Państwa byłych lub czynnych funkcjonariuszy służb specjalnych i organów ścigania; wymagań i kryte-
riów, jakie muszą spełnić osoby ubiegające się o stanowisko we władzach spółek Skarbu Państwa, 
- niekaralnych form korupcji (konfliktu interesów, nepotyzmu, kumoterstwa). 
Działanie 2.1.6. - Opracowanie analizy wraz z rekomendacjami  w zakresie potrzeby uregulowania lub wzmoc-
nienia obowiązujących przepisów w obszarze: wynagradzania osób kierujących niektórymi podmiotami prawny-
mi (tzw. ustawa kominowa); umożliwiających zatrudnianie w spółkach Skarbu Państwa byłych lub czynnych 
funkcjonariuszy służb specjalnych i organów ścigania; wymagań i kryteriów, jakie muszą spełnić osoby ubiegają-
ce się o stanowisko we władzach spółek Skarbu Państwa. 
Działanie 2.2 - Wdrożenie w razie potrzeby rekomendacji z analiz przewidzianych w działaniu 2.1.6, wraz 
ze stosownymi zmianami legislacyjnymi. Dla działania tego powołano grupę roboczą pod przewodnictwem 
Ministra Spraw Wewnętrznych. 
Działanie 2.3 - Przeprowadzenie akcji informacyjnej i szkoleniowej w administracji rządowej i samorządowej, 
zorganizowanie systemu wymiany najlepszych praktyk. Organizowanie seminariów, konferencji z udziałem 
ekspertów rządowych, naukowych i pozarządowych nt. rozwiązań obecnie funkcjonujących, dobrych praktyk 
zagranicznych oraz założeń zmian legislacyjnych, jeśli takie będą wynikały z rekomendacji.   
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• analizę i ewentualną realizację przedstawionych wniosków i rekomendacji, 
przy czym ich wdrażanie (w razie potrzeby wraz ze stosownymi zmianami 
legislacyjnymi) ma nastąpić od 2016 r.,  

• dzielenie się informacją o dobrych praktykach, rozwiązaniach stosowanych 
w MSP. 

Działania te – do dnia zakończenia kontroli – były na etapie wstępnym48, gdyż  CBA 
(które wspólnie z Ministrem SP jest koordynatorem ich realizacji) przygotowuje do-
piero ankietę do wypełnienia dla resortów zaangażowanych w nadzór nad spółkami 
z udziałem SP dotyczącą zatrudniania byłych lub czynnych funkcjonariuszy organów 
ścigania i służb specjalnych w spółkach SP i ich spółkach-córkach. 
Analiza tych ankiet pomoże ustalić skalę zjawiska oraz wskaże, czy  istniejące ure-
gulowania prawne w zakresie ujętym w działaniu 2.1.6 są wystarczające. Realizacja 
działań wdrożeniowych ewentualnych rekomendacji i akcja informacyjna ma nastą-
pić w latach 2016-2019 w miarę potrzeby,  po analizie w ciągu roku od otrzymania 
rekomendacji przewidzianych w działaniu 2.1.6. (rekomendacje i wnioski jeszcze się 
nie pojawiły).  

(akta kontroli str.  408-423, 444) 

Zadanie nr 3 – działania 3.2  i 3.349 - w planie przewidziano ich realizację w latach 
2015 – 2019 poprzez: 

• prowadzenie bieżącej analizy stosowania prawa w obszarze zamówień pu-
blicznych, gospodarowania środkami publicznymi i prywatyzacji  w zakresie 
zagrożeń korupcyjnych,  

• konsultacje/prezentacje założeń planowanych prywatyzacji wybranych spó-
łek zlokalizowanych na terenie  jednostki samorządu terytorialnego, 

• ewentualną nowelizację  obowiązujących regulacji prawnych, w zależności 
od wyników analiz i konsultacji. 

Działania są realizowane poprzez zapewnienie konsultacji na temat zagrożeń ko-
rupcyjnych w sferze prywatyzacji z organizacjami pracowniczymi, prezentowanie 
założeń prywatyzacji wybranych spółek na komisjach sejmowych oraz Komisjach 
Dialogu Społecznego funkcjonujących przy wojewodach. 

(akta kontroli str.  408-423) 

Zadanie nr 10 – działanie 10.150 - w planie przewidziano:  
• przygotowanie projektu ustawy o nadzorze i uprawnieniach SP oraz wyko-

nywaniu niektórych uprawnień w spółkach kapitałowych przez jednostki sa-
morządu terytorialnego - do realizacji w latach 2015-2019, 

• opracowanie sformalizowanej procedury weryfikacji potencjalnych inwesto-
rów we współpracy z innymi ministerstwami, wojewodami, administracją 
samorządową i  służbami specjalnymi - do realizacji w latach  2015-2019, 

                                                      
48 Protokół z posiedzenia grupy roboczej do realizacji działania 2.1.6 RPPK z dnia 31 lipca 2015 r. 
49 Wzmocnienie przejrzystości, konkurencyjności i obiektywności procesu udzielania zamówień publicz-
nych, gospodarowania mieniem i środkami publicznymi oraz prywatyzacji. Dla tego zadania MSP zostało 
wskazane jako wiodące w obszarze prywatyzacji.  
Działanie 3.2 - Zapewnienie konsultacji z udziałem ekspertów rządowych, samorządowych, naukowych i poza-
rządowych na temat zagrożeń korupcyjnych w sferze zamówień publicznych, gospodarowania środkami publicz-
nymi i prywatyzacji.  
Działanie 3.3 – Uwzględnienie wyników bieżącej analizy i konsultacji w projektowanych zmianach prawnych 
ustaw, np. ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji i aktów wykonawczych. 
50 Monitorowanie przebiegu najważniejszych prywatyzacji majątku Skarbu Państwa i znaczących prze-
targów publicznych oraz informowanie organów władzy i administracji państwowej o dostrzeżonych 
nieprawidłowościach i zagrożeniach dla tych procesów. 
Działanie 10.1 -  Opracowanie mechanizmu i zasad monitorowania procesów prywatyzacyjnych. 
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• upowszechnienie rozwiązań stosowanych w  MSP i dobrych praktyk w za-
kresie prywatyzacji - do realizacji w latach 2015-2019, 

• przygotowanie informacji dotyczącej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej 
inwestorów oraz dotychczasowej ich praktyki w zakresie nabywania pakie-
tów strategicznych spółek kapitałowych (w tym spółek SP) - do realizacji 
w latach 2014-2019,   

• wypracowanie mechanizmu postępowania w przypadku inwestorów – spó-
łek kapitałowych, których akcjonariusze/udziałowcy są w konflikcie z pra-
wem - do realizacji w latach 2015-2019, 

• coroczną weryfikację i przegląd wewnętrznych regulacji gwarantujących 
bezstronność pracowników zaangażowanych w procesy prywatyzacji – 
do realizacji w latach 2014-2019, 

• doskonalenie mechanizmów kontroli wewnętrznych procesów prywatyzacyj-
nych - do realizacji w latach 2014-2019, 

• realizację wniosków z dokonanych przeglądów i analiz (w zależności od sy-
tuacji) - do realizacji w latach 2016-2019. 

Przygotowanie nowej ustawy o nadzorze i uprawnieniach SP oraz wykonywaniu 
niektórych uprawnień w spółkach kapitałowych przez jednostki samorządu teryto-
rialnego zostało zrealizowane poprzez przygotowanie założeń projektu tej ustawy. 
Zostały one zgłoszone do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów w maju 
2014 r. Dalsza procedura legislacyjna została natomiast wycofana w  lutym 2015 r. 
do dalszych uzgodnień ze względu na projekt rozszerzenia zakresu regulacji w za-
kresie zasad wynagradzania członków organów spółek. Ostatecznie odstąpiono 
od planu wprowadzenia tego aktu prawnego. 
Działanie polegające na monitorowaniu procesów prywatyzacyjnych według sforma-
lizowanych mechanizmów i zasad jest na bieżąco realizowane jako działanie stałe 
zgodnie z wypracowanymi procedurami. Istnieją obowiązujące procedury weryfikacji 
wiarygodności oraz możliwości finansowych  oferentów, którzy złożyli oferty wstępne 
w ramach trybu negocjacji na podstawie publicznego zaproszenia – w przypadkach 
uzasadnionych także przy udziale ABW i CBA, Generalnego Inspektora Informacji 
Finansowej, Komisji Nadzoru Finansowego i innych instytucji  np. Agencji Wywiadu 
(zagraniczni inwestorzy), urzędów wojewódzkich, urzędów miejskich, inspektoratów 
ochrony środowiska51 etc. Mogą być także zastosowane ponadstandardowe proce-
dury weryfikacji (np. poprzez specjalnie powołane komisje, czy tzw. osłonę antyko-
rupcyjną52). Weryfikacja wiarygodności w przypadku przetargu publicznego oraz 
aukcji ogłoszonej publicznie odbywa się na podstawie dokumentacji załączonej do 
oferty/zgłoszenia do udziału w aukcji. W przypadku stwierdzenia, że akcjonariu-
sze/udziałowcy potencjalnego inwestora pozostają w konflikcie z prawem, każdora-
zowo jest opracowywany mechanizm postępowania na podstawie oceny i wagi kon-
fliktu. Podobnie w przypadku nabywania wielu pakietów strategicznych spółek kapi-

                                                      
51 Taka weryfikacja była prowadzona np. w odniesieniu do prywatyzacji prowadzonych w roku2014: Przedsię-
biorstwa Produkcyjno-Handlowego FERMA-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Zalesiu, Bydgoskich Zakładów Przemy-
słu Gumowego Stomil SA, Zakładów Artykułów Technicznych „ARTECH” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. 
52 W latach 2014-2015 do objęcia osłoną antykorupcyjną zgłoszone zostały następujące procesy prywatyzacyj-
ne: Krajowej Spółki Cukrowej SA, Polskiej Żeglugi Bałtyckiej SA (wniosek nieaktualny, gdyż odstąpiono od 
negocjacji w sprawie nabycia akcji), PLL LOT SA i spółek powiązanych, Portu Gdańskiego Eksploatacja SA. 
Na liście  przedsięwzięć objętych osłoną antykorupcyjną znajdują się jeszcze prywatyzacje: CF CEFARM SA, 
PHN SA oraz sprzedaż nieruchomości TVP SA. Zgodnie z Wytycznymi Prezesa Rady Ministrów z dnia 
26 stycznia 2015 r, w sprawie funkcjonowania osłony antykorupcyjnej, służby (ABW, CBA, SKW) mają obowią-
zek przekazywania Prezesowi RM półrocznych sprawozdań ze zrealizowanych zadań, które winny zawierać 
informacje na temat wykonanych czynności i efektów podjętych działań. Biuro Kontroli MSP przygotowuje 
w oparciu o informacje z departamentów merytorycznych wkład do sprawozdania KPRM obejmujący podsumo-
wanie doświadczeń z realizacji osłony anykorupcyjnej, i przekazanie go do końca stycznia 2016 r. do KPRM. 
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tałowych przez tego samego inwestora ocena jego sytuacji ekonomiczno-finansowej 
jest dokonywana na podstawie wewnętrznej i zewnętrznej weryfikacji wiarygodności, 
w tym na podstawie wniosków wynikających z poprzedniego udziału w procesach 
prywatyzacji. Ewentualna negatywna ocena potencjalnego inwestora może stanowić 
przesłankę uzasadniającą odstąpienie Ministra SP od procesu prywatyzacji. Obo-
wiązek bezstronności pracowników zaangażowanych w procesy prywatyzacji  wyni-
ka z zarządzenia nr 30 Ministra SP z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie Wytycznych w 
zakresie postępowania w przypadku wystąpienia korupcji, konfliktu interesów lub 
zachowań niepożądanych w MSP, a także  z zarządzenia nr 28 Ministra SP z dnia 
27 sierpnia 2015 r. w sprawie SZJ i SPZK w Ministerstwie Skarbu Państwa - wraz z 
procedurą  „Działania korygujące i zapobiegawcze” stosowaną w przypadku wystą-
pienia niezgodności z obowiązującymi zasadami i normami. W przypadku wystąpie-
nia konfliktu interesów podejmowane są indywidualne decyzje eliminujące stan nie-
pożądany, np. zmiana  składu określonego zespołu, wyłączenie danego pracownika 
z rozpatrywania sprawy, podpisywanie korespondencji przez przełożonego.  

(akta kontroli str. 198-205, 211-296, 326-334, 408-423, 445-473) 

Zadanie nr 12 – działanie 12.253  - w planie przewidziano prezentację rozwiązań 
stosowanych w MSP na corocznej konferencji organizowanej przez CBA.  

Wykonano działanie  poprzez udział MSP w VI Międzynarodowej Konferencji Anty-
korupcyjnej, zorganizowanej przez CBA w grudniu 2015 r. Jej tematem było 
„Wzmocnienie współpracy międzynarodowej w zakresie przeciwdziałania i zwalcza-
nia korupcji”. Na konferencji omawiano m.in. sprawę sposobu realizacji działania 
2.1.6, przy czym przedstawiciele MSP nie byli przewidziani do  wygłoszenia refera-
tów. 

(akta kontroli str.  408-423) 

Zadanie nr 14 – działanie 14.454  - w planie przewidziano wdrożenie adresowanej 
do pracowników MSP aplikacji „Antykorupcja”, zamieszczonej na stronie intraneto-
wej MSP, zawierającej zbiór najczęściej występujących pojęć i dobrych praktyk 
w zakresie antykorupcji - do realizacji w latach 2015 - 2019.  

Działanie wykonano w całości poprzez opracowanie koncepcji upowszechniania 
wiedzy o zagrożeniach korupcyjnych. Wdrożono ogólnodostępną dla wszystkich 
pracowników MSP aplikację intranetową „Antykorupcja”, która  zawiera informacje 
o szkoleniach antykorupcyjnych na platformie  e-learningowej CBA, prezentacje 
multimedialne zawierające kompendium wiedzy o korupcji, konflikcie interesów 
i zachowaniach niepożądanych oraz o obowiązujących w MSP wytycznych dotyczą-
cych zgłaszania takich zdarzeń. Aplikacja ma wspomagać kształtowanie właściwej 
świadomości pracowników i właściwego podejścia do realizowanych zadań i proce-
sów. 

(akta kontroli str.  408-423) 

                                                      
53 Przegląd zobowiązań międzynarodowych i wzmacnianie współpracy międzynarodowej w zakresie 
przeciwdziałania korupcji.  
Działanie 12.2 - Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk z innymi państwami w obszarze przeciwdziałania 
korupcji. 
54 Wdrożenie edukacji antykorupcyjnej do programów kształcenia i doskonalenia funkcjonariuszy pu-
blicznych i osób pełniących funkcje publiczne, w tym w zakresie etyki zawodowej oraz zapobiegania 
konfliktowi interesów.  
Działanie  14.4 - Opracowanie i wdrożenie edukacyjnych programów sektorowych przez poszczególne resor-
ty/urzędy centralne, skierowanych również do instytucji podległych/nadzorowanych, w szczególności mających 
status organów. 
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Zadanie nr 15 – działanie 15.3, 15.5 i 15.655  - w planie przewidziano: 
• wygłoszenie referatów na temat rozwiązań antykorupcyjnych stosowanych 

w MSP, 
• prezentację zagadnień antykorupcyjnych w ramach programu „Profesjonal-

na Rada Nadzorcza”, 
• współudział w opracowaniu programów edukacyjnych, przygotowanych 

przez inne wiodące resorty/podmioty. 

Działania wykonano w ramach konferencji zorganizowanej w celu wymiany wiedzy 
i doświadczeń na temat dobrych praktyk (działanie 12.2), mimo że nie przewidziano  
wygłoszenia referatów przez przedstawicieli MSP. Ponadto, działania 15.5 i 15.6  
wykonano poprzez  objęcie patronatem MSP  cyklu rocznych szkoleń „Profesjonalna 
Rada Nadzorcza” skierowanych do członków rad nadzorczych spółek z udziałem SP  
oraz pracowników MSP (przedstawicieli SP w radach nadzorczych), w celu dalszej 
profesjonalizacji nadzoru. Dotychczas wydano 43 certyfikaty ukończenia szkolenia. 
Jego ocena pod względem spełnienia oczekiwań uczestników będzie możliwa po 
zakończeniu całego rocznego cyklu. Przewidziano też współudział  w inicjatywach 
innych resortów/podmiotów oraz współudział w opracowywaniu programów eduka-
cyjnych  przez inne wiodące resorty/podmioty. Jak wyjaśnił56 Dyrektor Biura Kontroli, 
na spotkaniach koordynatorów w MSW ustalono, że będzie przeprowadzona wspól-
nie z innymi resortami jedna lub dwie społeczne kampanie, aby nie dublować tych 
samych zadań i treści,  jako działania bardziej efektywne w odbiorze społecznym.  

(akta kontroli str. 408-423) 
 

W MSP nie przygotowano planu dla dwóch działań (w ramach zadania nr 1157 wyni-
kającego z RPPK na lata 2014-2019), mimo, że powołano dla nich  grupę roboczą 
w ramach Międzyresortowego Zespołu ds. Koordynacji i Monitorowania Wdrażania 
RPPK na lata 2014-2019 (realizatorem wiodącym był Prezes Urzędu Zamówień 
Publicznych, zaś MSP współpracującym). Były to działania: 

• 11.4 - Przeprowadzenie analizy możliwości oraz korzyści/zagrożeń 
z wdrażania do największych postępowań dotyczących zamówień publicz-
nych i prywatyzacji tzw. paktów prawości (zobowiązanie w drodze umowy 
instytucji rządowych i prywatnych do stosowania wyższych standardów 
w zakresie etyki, zapobiegania konfliktowi interesów i korupcji, np. Metodo-
logia Paktów Prawości (Integrity Pacts), wypracowana przez Transparency 
International, opiera się na wdrożeniu dodatkowych mechanizmów przejrzy-
stości postępowania, zapobiegania konfliktowi interesów i korupcji na dro-
dze porozumienia między organem administracji i oferentami) wraz z reko-
mendacjami;  

• 11.5 - Realizacja wniosków z ww. analizy, w razie potrzeby wraz 
ze stosownymi zmianami legislacyjnymi. 

Według wyjaśnień Dyrektor Biura Kontroli58 działania te, dotyczące paktów prawości 
(uczciwości), nie zostały ujęte w planach sporządzonych przez MSP, gdyż narzędzie 
                                                      
55 Tworzenie i realizacja społecznych programów i kampanii edukacyjnych. 

Działanie 15.3 - Organizowanie spotkań (konferencji) przedstawicieli organizacji pozarządowych, szkół wyższych 
i organów przeciwdziałających i zwalczających korupcję w celu wymiany wiedzy i doświadczeń. 
Działanie 15.5 - Opracowanie i wdrożenie edukacyjnych programów sektorowych przez poszczególne minister-
stwa/urzędy centralne, skierowanych do instytucji nadzorowanych niebędących podmiotami państwowymi.  
Działanie 15.6 - Tworzenie i realizacja społecznych programów z zakresu edukacji antykorupcyjnej kierowanych 
do społeczeństwa w środkach masowego przekazu, z wykorzystaniem mediów społecznościowych. 
56 Pismo  z dnia 14 grudnia  2015 r. znak BK.0910.15.2015. 
57 Wzmacnianie współpracy z sektorem prywatnym w zakresie przeciwdziałania korupcji.  
58 Pismo z dnia 14 grudnia 2015 r. znak BK.0910.15.2015. 

Uwagi dotyczące  
badanej działalności 
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to ma być wykorzystane do przeprowadzenia kilku projektów pilotażowych, zainicjo-
wanych 19 marca 2015 r. w Berlinie przez Komisarz ds. polityki regionalnej, współfi-
nansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
i Funduszu Spójności. Ponadto na stronie  internetowej BIP MSP został opubliko-
wany Podręcznik – Pakty Uczciwości w Zamówieniach Publicznych. 
Przyjmując to wyjaśnienie, należy jednak stwierdzić, że wstrzymanie  realizacji  ww. 
działań w zakresie największych procesów prywatyzacyjnych w Polsce w latach 
2014-2015 z uwagi na bliżej nieokreślony projekt pilotażowy, mający wykazać po-
trzebę wdrożenia dodatkowego mechanizmu przejrzystości, zapobiegania korupcji 
i konfliktowi  interesów w procesach prywatyzacji, w ocenie NIK było nieuzasadnio-
ne, biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia wskazujące na poważne za-
grożenia w postaci niepowetowanych strat dla Skarbu Państwa. W rezultacie istot-
ne, z punktu widzenia Ministerstwa Skarbu Państwa i interesów Skarbu Państwa, 
zadanie wynikające z RPPK na lata 2014-2019, nie zostało podjęte do realizacji w 
zakresie prywatyzacji przeprowadzanych w latach 2014-2015. Odbyło się to 
w uzgodnieniu z Międzyresortowym Zespołem  do spraw  Koordynacji i Monitorowa-
nia Wdrażania RPPK na lata 2014-2019, jak to wynika z wyjaśnień59 Dyrektora Biura 
Kontroli. Obecnie realizacja Rządowego Programu w tym obszarze zdezaktualizo-
wała się ze względu na niewielką skalę prowadzonych prywatyzacji i małe ich zna-
czenie. 

 (akta kontroli str.160-167, 198-205) 

W badanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości w działalności jednostki 
kontrolowanej. 
 

 

Wdrażanie zadań/działań wynikających z RPPK na lata 2014-2019 mających cha-
rakter kontynuacji dotychczas wypracowanych i funkcjonujących w Ministerstwie 
procedur60 realizowana była prawidłowo, zgodnie z przyjętymi założeniami. Osią-
gnięte rezultaty wzmacniały mechanizmy służące ograniczeniu korupcji. Część za-
dań była dopiero na wstępnym etapie realizacji, w związku z czym wymagają one 
zintensyfikowania procesu wdrożenia dla pełnego zrealizowania Rządowego Pro-
gramu i osiągnięcia przewidzianych w nim  mierników celu głównego i celów  szcze-
gółowych.  

 

V. Uwagi i wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, oraz biorąc 
pod uwagę fakt wprowadzania aktualnie nowej struktury organizacyjnej MSP, która 
ma kluczowe znaczenie dla dalszego funkcjonowania SZJ i SPZK oraz realizacji 
RPPK na lata 2014-2019, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 
ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli61, wnosi o wzmocnienie 
działań realizowanych w ramach  zadań stałych MSP nadzorowanych RPPK na lata 
2014-2019, głównie działań prewencyjnych związanych z jakością prawa i dalsze 
doskonalenie systemu zarządzania w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom ko-
rupcyjnym.  

                                                      
59 Pismo z dnia 22 grudnia 2015 r. znak BK.0910.15.2015. 
60 Monitorowanie procesów prywatyzacyjnych, stosowania procedury weryfikacji wiarygodności oraz możliwości 
finansowych  oferentów, weryfikacji ich wiarygodności w przypadku przetargu publicznego oraz aukcji ogłoszonej 
publicznie, zapewnienia bezstronności pracowników zaangażowanych w procesy prywatyzacji, patronat MSP 
nad cyklem szkoleń „Profesjonalna Rada Nadzorcza”. 
61  Dz. U. z 2015 r., poz. 1096. Dalej: ustawa o NIK. 

Ustalone  
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 
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V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden 
dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrol-
nego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do Pre-
zesa Najwyższej Izby Kontroli. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzysta-
nia uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach 
lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przed-
stawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń 
w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Warszawa, 4 lutego 2016 r.  
 

/…/ Wojciech Kutyła 
 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek poinfor-
mowania 

NIK o sposobie wyko-
rzystania uwag 

i wykonania wniosków 


